
A Pazmaneum lakója
Szeptember 28-án két bécsi diplomá-

ciai  autó állt meg az amerikai nagykö-
vetség Szabadság tér 12. számú épü-
lete elŒtt. Kilépett a követség kapuján 
kísérŒivel Mindszenty József eszter-
gomi érsek, Magyarország bíboros 
hercegprímása. A kapuban némán ke-
zet fogott Alfred Puhan amerikai 
nagykövettel. A Bécs melletti schwe-
chati repülŒtérre hajtottak, ahol már 
várt rájuk az Alitalia olasz repülŒtár-
saság külön repülŒgépe. A budapesti 
rádió csak délután 4 órakor közölte 
rendes mûsorában az ötödik hírként, 
hogy: „...a Magyar Népköztársaság 
kormánya és a Szentszék közötti meg-
állapodás alapján Mindszenty József 
bíboros ma végleg elhagyta Magyar-
ország területét és Rómába utazott”. 
Rómában Villot kardinális-államtitkár 
fogadta Mindszentyt és autón egyene-
sen a Vatikánba vitte. 

A Svájcban megjelenŒ Basler Nach-
richten  tudni véli, hogy „Msgr. Agos-
tino Casaroli,  a pápa elsŒ diplomatája 
óvatosan megkérdezte Mindszentyt: 
nem volna-e hajlandó lemondani a hi-
vataláról. Ezzel a magyarországi fel-
kelés szimbolikus figuráját véglegesen 
leértékelnék.”

Ha a hír valóság, hogy Mindszenty 
nem írhat, nem nyilatkozhat politikai 
dolgokról, akkor ezeknek az enged-
ményeknek a visszavonása állandó 
zsarolási eszköz a kommunisták kezé-
ben. A „semleges” Ausztriában neki is 
„semleges”-nek kell lennie. A Vatikán 
politikáját is a „semleges” szóval jelö-
lik,

A Hamburgban megjelenŒ Der Spie-
gel  így ír: „A magyar kardinális álla-
mi és egyházi érdekeknek esett áldo-
zatul, és Magyarországon kívül is ép-
pen úgy hallgatásra van ítélve, mint 
az Egyesült Államok budapesti nagy-
követségén eltöltött idejében. Akkor 
csak Washingtonon keresztül levelez-
hetett.” Az újság tudósítója elmondja, 
hogy Mindszenty „A zsarnokságról” 
cím alatt már megírta emlékiratait, de 
kevés kilátás van arra, hogy belátható 
idŒn belül nyilvánosságra hozzák. Az 
ok: annyi vádat tartalmaz a világ mér-
adó és jelenleg is iránytadó politikusai 
ellen, hogy közzététele komoly bonyo-
dalmakat okozna a világpolitikában.

Azóta a „hidegháború” megszûnt, a 
koegzisztenciából is kooperáció lett. 

„Szerettem volna hátralévŒ életemet 
annak a népnek körében letölteni, me-
lyet annyira szeretek. De ez lehetetlen 
a felkavart indulatok és magasabb 
egyházi meggondolások miatt. Kész 
vagyok elhagyni szeretett hazámat, 
magamra veszem életem legnagyobb 
keresztjét, hogy számûzetésben foly-
tassam imádkozó, vezeklŒ életemet” 
— írta keserû engedelmességgel a 
pápának BudapestrŒl írt utolsó leve-
lében.

Számûzetésre készült, nem emigrá-
cióra. Szemmel kísérte budapesti fog-
ságából is a világ fejlŒdését, tisztában 
volt a húsz év elŒtti nyugati szólamok 
és a mai valóság közti különbséggel. A 
sors reá mérte szeretett népe minden 
csapását: az otthoni magyar szenve-
dést is, az emigrációs magyar lelki 
fájdalmat is.

(Ausztráliai Magyarság,
1971. december.)

A kreatúra
Willy Brandt esetében egyszerûbb 

az ok. Neki, mint zabigyereknek, a 
nagyapja adott nevet: Herbert Karl 
Frahm. Lübeckben született 1913-ban 
egy kiszolgálólány és egy névszerint 
soha meg nem jegyzett ismeretlen apa 

gyermekeként. Az apa helyett a nagy-
apa, egy marxista agitátor gondosko-
dott róla, már amennyire egy ilyen 
városról városra bujkáló, rendôrségtôl 
kergetett felforgató tehette. Összees-
küvések, gyûlölködések, titkos öszsze-
jövetelek légkörében nôtt fel Herbert, 
akit a nyugtalan, megszállott nagyapa 
még a bíróság elé is magával vitt. 

A 20-as években a kommunista alvi-
lág egy vörös újságírója, Julius Lebes  
vette oktatás alá a fiút, és besorolta a 
fegyveres Vörös Sólymok nevû sejt-
szervezetbe. Herbert emellett cikke-
ket írt Lübeckben megjelenô marxista 
kiadványokba. 

A harmincas évek elején Hitler hívei 
is már erôsen szervezkedtek, össze-
állították a kommunista írók névsorát. 
Tizenkilenc éves volt Herbert Frahm, 
amikor nem érezvén biztosnak a talajt 
Németországban, a vele együtt élô 
állapotos barátnôjével egy halászha-
jóra szállt, amelyrôl mint Willy Brandt  
lépett Norvégia földjére.

Elvtársai itt is felkarolták és hama-
rosan Németország elleni marxista 
feladatokat végzett el Csehszlovákiá-
ban, Franciaországban, Hollandiában, 
Angliában és Spanyolországban. 

A német összeomlás után visszetért 
Oslóba, ahonnét rövidesen mint egy 
norvég katonai misszió sajtóattaséja, 
Németországba utazott. Egyike volt 
azoknak a tízezrekre menô kergetôk-
nek, akik szinte ellepték Németorszá-
got, és a történelem legnagyobb em-
bervadászatát vitték végbe. „Háborús 
bûnösöket” kerestek, mindenkinek a 
múltját felpiszkálták, s ha valami köze 
is volt a régi rendszerhez, már cipel-
ték is börtönbe, internálótáborba.

A Neue Zeitung, az amerikai meg-
szálló hatóságok által fenntartott né-
metországi újság, teljes erôvel népsze-
rûsítette Willy Brandtot, mint aki a 
berlini kérdésben, de világnézetileg is 
egymással élesen szembenálló(?) ame-
rikai és orosz törekvések közül az 
elôbbi szándékait teszi magáévá.

Willy Brandt a bolsevista szorításnak 
ellenálló Nyugat-Berlin hôse lett, a 
szabad világ gladiátora, akibe az ame-
rikai „antibolsevista” politika bizalmát 
helyezheti. Kennedy elnök és kormá-
nya nem egyszer adta jelét annak, 
hogy nem Adenauer, hanem Brandt az 
a személy, akin keresztül politikai 
elônyt várhat a német nép Amerika 
részérôl. 

A kreatúra,  az »antibolsevista« és a 
Nyugat bizalmát élvezô kancellárje-

lölt  készen volt. A „nyitás keletre” 
politikát azonnal érvényre juttatták. 

Akinek még illúziói voltak Amerika 
politikáját illetôen, azt ki kell ábrán-
dítsa az a tény, hogy (a Vietnamban 
„antibolsevista” háborút folytató) 
Amerika, úgyis mint a NATO fô erôs-
sége, a szabad világ legfôbb ôre, teljes 
diplomáciai támogatást adott a német 
kancellár vörös orientációjának. 

A német irányváltozás múlt év au-
gusztus 12-én a német–orosz megnem-
támadási szerzôdésben lépett a nyílt 
diplomácia útjára. Eszerint a németek 
elismerik a második világháborús ve-
reségük által elôállott határokat vég-
legesnek,  az Odera—Neisse új keleti 
határvonalat kifejezetten, Kelet-Né-
metország létét pedig hallgatólagosan, 
mondván, hogy a „felek érinthetet-
lennek tekintik a jelenlegi államha-
tárokat”. Amit az oroszok akartak, 
elérték. Ami ellen a németek 25 évig 
tiltakoztak, azt most aláírták. Vagy 
talán fogalmazzunk szabatosabban: 
aláírta a német nép nevében Willy 
Brandt.

És most ennek a politikai baloldalnak 
a kreatúrája, egy senkiházi, Moszk-
vába repült és eladta nemcsak Nyu-
gat-Németország, hanem Kelet-Né-
metország és a lengyel-megszállta 
Németország népeit is, és amihez 
végleg nem lett volna joga, kilátásba 
helyezte a jaltai, potsdami diktátumok 
által vasfüggöny mögé nyomorított 
Közép-Európa – köztük Magyarország 
– hódoltsági állapotának garantálását 
is.

Szovjetoroszország és a két vörös 
Németország közt a magyar függet-
lenségre hosszú tél borul.

(Ausztráliai Magyarság,
1971. március.)

Újévi gondolatok (1972)
A most elmúlt esztendô, 1971, az 

emberiség történelmében sorsforduló 
volt. Amerika, Európa és Ázsia olyan 
események színtere lett, amelyek 
hosszú idôre kihatnak. 1971 esemé-
nyei: a hidegháború kinyílvánított 
befejezése, Anglia belépése a Közös 
Piac országai közé, Kína ENSZ-tagsá-
ga nem jelentenek a politikában jár-
tas megfigyelô részére irányváltozást, 
mégis, ennyi elhatározó jellegû válto-
zás egy rövid esztendô alatt még nem 
történt. A felsorolt események közül 
a hidegháború nyílvánosan kifejezett 
beszüntetése és Kínának a kétpólusú 
világ harmadik pólusaként való beho-

zása új taktikára valló események. 
Csak egy dologban nem történt sem-
mi és nem történhetik változás: mind-
ez a Nemzetközi Baloldal  programja 
szerint történik – és másképp nem is 
lehet, mert a nemzetközi politikában 
más politikai tényezô már nincs.

 A modern idôk internacionalista 
irányzata a nemzetek megszünte-
tésére törekszik. A nemzetköziség fo-
galma nemzetellenességet jelent az 
utóbbi évszázad gyakorlatában. 

A kapitalizmus is, a kommunizmus 
is álarcot visel: elôbbi mint demokrá-
cia, utóbbi mint szocializmus hirdeti 
magáról, hogy az állam a népért van, 
az állam maga a nép.

A baloldal, mely 1848-ban a libera-
lizmus eszméi által a nemzeti öntuda-
tot és a trikolórt adta a magyar nép-
nek, a XX. században már csak nem-
zetellenes kombinációkban tudott 
megnyilatkozni. 

A világsajtó, mint az év legörvende-
tesebb eseményét, hosszú méltatások 
keretében bejelentette, hogy 1971. au-
gusztus 24-én megszûnt a hideghá-
ború. A második világháború befeje-
zésének legnagyobb botránya ameri-
kai körökben az az árulás volt, amivel 
a háború végére a végkimerültség 
határán álló Szovjetoroszország Kö-
zép-Európa birtokába jutott. Csak ke-
vésen múlott, hogy a jaltai titkos 
szerzôdést és az amerikai áruló irány-
zatot nem vonták nyilvánosan felelôs-
ségre. A kettôs játékot ûzô amerikai 
hadvezetés üzelmeinek leleplezése 
nyomán általános kívánság volt, hogy 
Amerika azonnal szorítsa Oroszor-
szágot Közép-Európa kiürítésére, ha 
kell fegyverrel is. Ekkor találták ki a 
hidegháborút, ahol csak szavakkal 
lônek, ami Amerikának milliárdokba 
kerül, és mégis „mindig az orosz 
bizonyul ügyesebbnek”. 

Az amerikai  közvélemény megnyu-
godott, hogy „mégis történik valami”. 
Az elnökök „antibolsevista” program-
mal kerülnek megválasztásra, szovjet 
kémeket lepleznek le és végeznek ki, 
gazdasági segélyt adnak számtalan 
államnak, hogy „ellenállhasson a 
kommunizmusnak, Koreában, Indokí-
nában fegyveresen segítik az anti-
kommunista kormányokat, katonai 
szövetségeket hoznak létre (NATO, 
SEATO, stb.), amelyek újabb dollár-
halmok árán újabb megnyugvást hoz-
nak Amerika népének. Közben az 
amerikai diplomácia jóvoltából Kína 
bolsevizálódik, a közép-európai népi-

demokráciák megszilárdulnak, Kubá-
ban bolsevista támaszpont épül, bent 
az országban McCarthy és más aggo-
dalmaskodók elhallgatnak a liberális 
sajtó pergôtüzében, az amerikaiak ál-
tal felheccelt kelet-európai felkelése-
ket magukra hagyják, és amikor akad 
egy német kancellár, aki Nyugat-Né-
metországot átviszi a keleti táborba, 
Amerika kijelenti, hogy vége a hideg-
háborúnak. 

Új korszak kezdôdik 1972-ben. Négy 
központ körül szervezôdik a világ. A 
két nagyhatalom, Amerika és Orosz-
ország mellé felzárkózik Kína és Eu-
rópa.

Vörös Kínát az Egyesült Államok 
keleti politikája szülte 1949-ben. A 
vízfejû újszülöttre sokáig vigyázni 
kellett – Amerika 7-ik flottája ôrizte 
Mao országának partvidékét Nemzeti 
Kína esetleges magánakciójával 
szemben. Csak jó húsz év elteltével 
sikerült a védôbúra alól napvilágra 
hozni. Kínában már kezdettôl fogva 
két irányzat harcolt a hatalomért. Az 
egyiknek amerikai, a másiknak 
moszkvai kapcsolatai vannak. Moszk-
va azzal vádolja Mao CeTun-got, hogy 
„kispolgári nacionalista”. Tény, hogy 
Mao lerázta magáról az orosz gyám-
kodást. A kultúrforradalom Mao po-
zícióját tartósan megerôsítette, és az 
agg fônök gyôztesen került ki a szep-
temberi belsô harcokból is, ami Mao 
pártja és hadserege közt folyt le. Lin 
Piao, az utódjelölt, nincs többé. Állí-
tólag szökés közben, az orosz határon 
lôtték le. Amerika azonnal a hóna alá 
nyúlt az ingadozó Vörös Kínának. 
Nixon látogatásának elôkészítése cí-
mén az amerikai külpoltika irányítója, 
dr. Kissinger, két ízben is Pekingben 
járt. Útját követôen a nyugati kormá-
nyok hanyatt-homlok rohannak, szin-
te gombnyomásra, ennek a belsô ba-
joktól rogyadozó gólemnek nemzetkö-
zi diplomáciai érvényesítésére.

Ahogy elôbb-utóbb Kínával is szá-
molni kellett, lassan Európa sem lesz 
mindenbôl mellôzhetô. Minden jel 
arra mutat, hogy Európa (egyelôre 
Nyugat-Európa) politikai egyesítésére 
hamarosan sor kerül. Anglia belépé-
ével felgyorsul a folyamat, melynek 
végsô állomását a nemzeti államok 
teljes feladása jelenti. Közös pénz 
lesz, az államhatárok eltûnnek, illetve 
közigazgatási határokká szûkülnek.

Mind többet fogunk hallani ebben 
az évben az Európai Biztonsági Kon-
ferenciáról, amely véglegesíteni van 
hivatva az orosz-bolsevista állam hó-
dításait. Kelet-Európa rendezô hatal-
ma még hosszú ideig Oroszország 
lesz.

Hozzá kell szoknunk, hogy nem 
olyan események várhatók, amiket 
alkalmasnak tartunk a trianoni zsák-
utcából való kijutásra. Az a politikai 
szándék, amely 1914-ben lángbaborí-
totta Európát, a két világháború kö-
vetkeztében minden eszköznek a bir-
tokába jutott ahhoz, hogy Európát sa-
ját céljai szerint átrendezze. Ennek az 
átrendezésnek az ideje a jelek szerint 
ebben az esztendôben jön el. 

Felszabadulás, revízió, magyar vo-
natkozásban nem lesz. Sokkal való-
színûbb, hogy a nyugati federáció si-
kere nyomán Közép-Európa nemze-
teit is közös igazgatás alá tömörítik. 
A Balkán-federáció terveirôl nyugati 
és jugoszláv lapokban is olvashatunk 
már.

1972 nagy események esztendeje 
lesz.

 (Ausztráliai Magyarság,
1972. január)

(Folytatjuk)

Ilyen a világ! (4) 
9. oldal MAGYAR ÉLET 2015. augusztus 13.

Kedves Olvasóim!
A kommunizmus nem orosz találmány, 

New York-i szervezôi a hasonlóan világ-
uralmi mániás oroszokkal felezték meg 
Európát. A hódítás állandósítását szol-
gálta az amerikai–orosz koegzisztencia 
politika, ami új korszakot nyitott az ál-
ságos „hidegháborús” korszak után. Ez 
Hruscsov és Kennedy nevéhez fûzôdik. 

A jobbról is balról is megszállt Német-
ország követte az irányzatot, az Ostpo-
litik a szovjetrendszer elfogadása volt.

Mindszenty nemcsak az amerikaiakban 
csalódott, meg kellett tapasztalnia, hogy 
az a Róma, amely ôt bíborossá tette, 
nincs többé. Amíg XII. Piusz pápa (1939-
1958) elutasított minden együttmûkö-
dést a kommunistákkal, utódai a hely-
zet állandósága tudatában elfogadták a 
liberalizmus irányzatát, beilleszkedtek a 
hatalmi rendbe. XXIII. János pápa a ko-
operáció és a béke megóvása nevében

szentesítette az US–USSR koegziszten-
cia-politikát. Messzemenô átalakítást 
kezdeményezett az Egyház életében a 
liberalizmus szellemében, ami meg is 
valósult a II. Vatikáni Zsinat (1952-1965) 
során, amely lényegesen átformálta a 
katolikus egyház kulturális, társadalmi 
és politika helyzetét. A Vatikán keleti 
politikáját mindvégig Casaroli érsek vé-
gezte. VI. Pál pápa a 70-es években sor-
ra fogadta a kommunista vezetôket: 
Tito, Ceausescu, Zsivkov, Gierek  és Ká-
dár voltak vendégei. 

A liberalizmus olyan mértékû elfoga-
dása, amibe belefér a kommunizmus-
nak tett engedmények sora, mérhetet-
len sok kárt hozott az egyházra. Mind-
szenty, Szlipij, Wyszynski és Stepinac 
híveit súlyosan érintette az egyház ke-
leti politikája.

Csapó Endre


