
Lesz-e béke Vietnamban?
A gyarmatellenes politika leghango-

sabb szóvivôje, az Egyesült Államok, 
a francia összeomlás után(!) azonnal 
felfedezte, hogy a „kommunizmus ha-
talomra jutása Indokínában és Délke-
let Ázsiában veszélyezteti az egész 
szabad világot” (Dulles, 1954 március 
19.) Nixon alelnök is úgy nyilatkozott, 
hogy ha a franciák visszavonulnak, az 
Egyesült Államoknak kell csapatokat 
küldenie.

Az 1954-es Genfi Egyezmény a 17-
ik szélességi fokon demarkációs vo-
nalat jelölt ki, és 1956 júliusára vá-
lasztásokat rendelt egy központi kor-
mány létesítésére. A választásokból 
nem lett semmi, de Németország és 
Korea után ismét egy kettévágott or-
szág lépett a vilápolitika színterére, 
amely a nyugat-keleti polarizáció sze-
rint északon kommunista kormányt 
kapott, délen anti-kommunistát – 
hogy még húsz év múlva is ennek az 
alkalmi ötletnek a nyomán öljék egy-
mást.

A hidegháború évei voltak ezek, 
amikor Amerika népe számonkérte 
vezetôitôl a jaltai kiárusítást, és köve-
telte Kelet-Európa felszabadítását. A 
közakarat választási program lett: 
Eisenhower, Dulles, Nixon, Kennedy 
antibolsevista álarcot öltöttek, és 
kapóra jött részükre a bolsevizmus 
elleni harc ideális színtere, a kom-
munizmus további térhódításának 
megakadályozása, az új kreatúrának, 
a délvietnami kormánynak a meg-
védése. 

Ettôl az idôtôl kezdôdik a világtörté-
nelem legvéresebb hadgyakorlata, 
amely hadüzenet nélkül tíz évig tar-
tott. Egyúttal valószínûleg az utolsó 
olyan katonai mûködés, amit Amerika 
„antibolsevizmus” megjelöléssel foly-
tatott. Azután hogy a második világ-
háborúban a Szovjetuniót gyôzelemre 
segítette, elôidézte Kína bolsevizálá-
sát, cserbenhagyta Koreát, hátatfor-
dított a magyar szabadságharcnak, 
eltûrte a kubai kommunizmust saját 
partjai mellett, saját országában a 
kommunista szervezkedésnek és pro-
pagandának mind szabadabb kezet 
adott, érthetetlen volt, hogy éppen In-
dokína ôserdeiben kergeti a kommu-
nistákat? Amerika hadiipara táplálja 
a délieket, a szovjet tömb hadiipara 
az északiakat. Amerika hadianyagot 
szállít a Szovjetuniónak, és bevezeti 
Vörös Kínát az Egyesült Nemzetek 
Szövetségébe.

Az amerikaiak több mint 4 millió 
tonna bombát dobtak le Vietnamban 
(50-szeresét annak ami Angliára esett 
a második világháborúban), de a 
front nem mozdul odébb tíz év után 
sem. Csak egy magyarázata van: had-
gyakorlat folyik mindkét részrôl. 

Elég véres hadgyakorlat:  1961 óta  
45 900 amerikai,  172 000 dél-vietnami 
és 899 000 északvietnami lelte halá-
lát. 

Az elmúlt tíz év alatt a híreket olva-
só, rádiót hallgató nyugati közönség 
tudatába beleégett a vietnami tanul-
ság: a világ legnagyobb hatalma, 
Amerika roppant ereje, legkorsze-
rûbb hadigépezete sem tudja fel-
tartóztatni a kommunizmust még 
egy kis ország belháborújában sem – 
tehát értelmetlen a küzdelem! 

El kell felejteni a kelet-európai álla-
mok sorsát, és meg kell barátkozni a 
koegzisztencia, majd a kooperáció 
gondolatával. Ennek a hadivállalko-
zásnak az elején a rabnépek felszaba-
dítását sürgetô közvélemény válasz-
tott elnököt, ma Nixon fölényesen be-
futott azzal az igérettel, hogy befejezi 
az „értelmetlen háborút”. 

Majd jelentik az újságok, hogy hely-
reállt az országban a rend – mint ’57-
ben Magyarországon – és rövidesen 
felveszi Amerika a diplomáciai kap-
csolatot az új kormánnyal – mint Ká-
dárékkal.

Minden szimpátiánk a vietnami né-
pé és örülünk, hogy Amerika soha-
sem volt Magyarország szövetségese.

(Ausztráliai Magyarság, 
1973 február)

Merénylô kerestetik
Hónapokkal ezelôtt valami jugosz-

láv üzletben bomba robbant. Ez elég 
oknak bizonyult, hogy egyes munkás-
párti szenátorok éles támadást intéz-
zenek a bevándorlók felszabadítási 
mozgalmai ellen.

Szeptember 16-án a George Street-
en (jugoszláv utazási irodában) fel-
robbant bomba tettese még ma sem 
került felszínre, és a nyomozás in-
kább személyes bosszúban vagy zsa-
rolási esetben véli megtalálni az okot, 
mint politikai merényletben.

Egy „horvát terrorista” mégiscsak 
felszínre került ebbôl az esetbôl. 

Bijedicsnek  hívják, és sok áldozata 
várja ôt a túlvilágon. Boszniai muzul-
mán, Bosznia és Hercegovina titkos-
rendôrségének fônöke volt, régi Tito-
partizán, jelenleg a kijelölt miniszter-
tanács elnöke (az itteni újságok hely-
telenül miniszterelnöknek titulálják), 
most Whitlam miniszterelnök vendé-
ge volt, ami jó negyedmillió dollárba 
került az ausztráliai adófizetôknek – 
köztük a horvátoknak is.

Ez a diplomatává frakkozott balkáni 
lesipuskás tízszer akkora testôrséggel 
vonult be Ausztráliába, mint a néhány 
éve itt járt Johnson elnök, és ennek 
arányában gondoskodott személyi 
védelmérôl az ausztrál belbiztonsági 
szervezet. Szinte szimbolikus, hogy 
amerre csak járnak ezek a keleti des-
poták, velük jön, terjed a rendôrkor-
don, igazoltatás, motozás, polgárok 
zaklatása. Canberrában átforgatták 
az autókat, fegyverek után. Mindenki-
ben terroristát láttak. 

Olyan, hogy egy idegen állam dikta-
tórikus kormányzatának egy tagja 
idejön, hogy politikai ellenfeleinek ki-
adatását követelje, precedens nélkül 
való beavatkozás más államok belü-
gyeibe, amit kormányzati gyakorlattal 
lévô miniszterelnök visszautasít még 
akkor is, ha egyébként rokonszenvez 
ama diktatúrával. Lehetetlen állapot, 
hogy decemberben Ausztrália még 
harcol a kommunizmus ellen, és janu-
árban új kormány jön, amely kiszol-
gáltatja a kommunizmus ellenfeleit. 
Még jó hogy nem a vietnami hadmû-
veletekben részt vett katonákat kérte 
ki Bijedics elvtárs!

Mi magyarok aggodalommal szem-
léljük az eseményeket, amelyek so-

rán – addig amíg a bûnösöket bírósági 
eljárással meg nem nevezik – feltéte-
lezéssel gyanúsítanak többszáz auszt-
rál állampolgárt, és migrant-ellenes 
hangulatot keltenek Ausztráliában, 
amely e forrongó világban még a tár-
sadalmi béke boldog szigete.

Nem akarjuk elhinni semmiért sem, 
hogy a terrorcselekményeket, bomb-
aültetést, zsaroló elhurcolásokat és 
repülôgépes útonállásokat valamiféle 
bacilusfajták terjesztik, és szinte egy-
szerre a nyugati világ minden orszá-
gában. Kell lennie összefüggésnek 
Vietnam, Közel-Kelet, Írország, Kuba, 
Chile, Black September, Uganda, 
Kongó, Black Power, Indian Action, 
stb. stb. között valami emberi színvo-
nalon, és nem a vírusok világában. Ez 
ellen az egyedüli védekezés a törvé-
nyes rend, társadalmi nyugalom és 
zavartalan termelô munka biztosítá-
sa.                 (Ausztráliai Magyarság,

1973 április).

Nixon és a szovjet megszállás
Az amerikai magyar újságok keserû 

hangon panaszkodnak arról, hogy 
Nixonba vetett reményeik nem váltak 
be, csalódtak ígéreteiben, meghirde-
tett politikájában. Egy évvel ezelôtt 
még azt írták, hogy Nixon kifogta a 
szelet a liberálisok (ott a baloldaliakat 
nevezik így) vitorláiból, belpolitikai-
lag megvalósítja a reformokat, ami-
ket azok hirdetnek, külpolitikájában 
pedig – ó mi bátor és határozott – a 
bolsevizmusból kezes bárányt csinál.

Ha a magyarnak nincs ponyva a 
feje fölött, épít magának légvárakat. 
„Magyarok Nixonért” mozgalmak ala-
kultak, bölcs politikai hírmagyarázók 
minden tény ellenére Nixont, mint a 
magyarok nagy barátját ábrázolták, 
és élén jártak a választási kampány-
ban annak a 170 000 bevándorlóból 
álló önkéntes toborzó hadseregnek, 
amelynek tagjai végre erejüket érez-
ték a demokrácia nemes küzdôpo-
rondján és mámoros gyŒzelemmel 
jelentették a választások után, hogy 
„a kelet-európai népek akarata is ér-
vényesült a választásokon”. Semmi 
jel nem volt elég arra, hogy észreve-
gyék: a választások már itt nem szá-
mítanak, a váltókat akkor már átállí-
tották azok, akik a politikai forgalmat 
irányítják.

Az elsô keserû cikk csak februárban 
jelentkezett az amerikai magyar saj-
tóban. A választások elôtt számos gesz-
tus történt az amerikai nemzetiségi 
csoportok felé a Republikánus Párt 
részérôl. A sok ígéret egyikébôl tör-
vény is lett, az 1972 évi Education 
Act, amely 15 milliót irányzott elô az 
amerikai kisebbségek nyelvének és 
kultúrájának ápolására. Ezt – noha 
tavaly nyáron a törvényhozás mind-
két háza megszavazta már – egysze-
rûen kifelejtették a költségvetésbôl.

A második hideg zuhanyt a Brezs-
nyev-látogatás alkalmával kapták a 
kelet-európai származású nemzetiségi 
csoportok. Itt már alig lehetett diplo-
máciai magyarázattal kendôzni az 
eseményeket, a látogatás politikai jel-
legû volt: nem a Szovjetunió államel-
nöke jött Nixon elnökhöz látogatóba, 
hanem az orosz kommunista párt fô-
titkára. Az államfôknek kijáró külsô-
ségek közt lefolytatott fogadtatás a 
pártvezérnek szólt és rajta keresztül 
a kommunizmusnak. Igaz – még 
mindig akadtak reménykedôk, hogy 
az antibolsevista Nixon talán egy jó 
húzással kiszabadítja a kelet-európai 
országokat az orosz medve karmaiból. 
Hiszen ô volt az, aki ott állt 1956-ban 
az andaui hídnál, ahol egy vérzô or-
szág nyitott sebébôl láthatta az orosz 
militarizmus kegyetlen, népellenes 
orgiáját, amely elôl kisemberek, mun-
kások tízezrei menekültek. Jó, igaz, 
Amerika bíztatta a felkelést, csapato-
kat nem küldött, de elküldte alelnö-
két, akiben megmaradnak a szomorú 
látvány képei és – a magyar emigrán-
sok logikája szerint – most, mint 
Amerika elnöke bizonyosan és min-
den ellenkezô látszattal szemben egy 
diplomáciai sakkhúzással kiszabadítja 
országunkat az immár közel harminc 
éves orosz katonai megszállás alól.

És amikor a bécsi csapatlétszám-
csökkentési konferencián az oroszok 
kívánságára Amerika utasította nyu-
gati partnereit, hogy ne ragaszkodja-
nak a magyarországi megszálló csa-
patok kivonásához, egyszerre lesza-
kadt a mennyezet az amerikai ma-
gyar emigráció feje felett. Jött a szo-
kásos magyar kétségbeesés, Ame-
rika ismét cserbenhagyott minket, itt 
a vég, itt már nem lehet tenni sem-
mit. A magyar emigrációs sajtó köd-
evô külpolitikai rovatvezetôi, akik 
húsz éve etetnek minket azzal, hogy 
Amerika majd fölszabadítja Magyar-
országot, még ma sem akarják elénk 
tárni a valóságot, hogy Amerika, 
amely katonai szövetségese volt a 
második világháborúban a Szovjet-
uniónak – most politikai szövetségese 
lett. Ôk azok akik oly megértôk lettek 
egyszerre az 56-os gázolás után Ame-
rika iránt, hogy „nem kívánhatjuk, 
hogy miattunk világháborút robbant-
sanak ki”. De akkor miért idézte elô 
Amerika az orosz–magyar háborút 
’56-ban? Igaz, hogy országunk jelen-
téktelen játékszere a nagyoknak, de 
miért lágyul el a szívünk a jobbról-
balról minket rugdosó nagyhatalmak 
egyike iránt csak azért, mert egyidô-
ben propagandája részünkre oly ked-
ves dallamot andalított a fülünkbe? 
Mire való becsapni a magyar olvasó-
közönséget üres szólamok ismételge-
tésével? Miért nem lehet megmonda-
ni: hát ilyen a világ, ezt készítik elô 
földi életünk irányítói: országunk sor-

sában megállapodott Moszkva és 
Washington, és Vatikán sem támaszt 
erkölcsi kifogásokat. Mert ha egyszer 
felismerjük a valóságot – és mivel 
minden helyzetben élni kell és élni 
akarunk, és amíg a leheletet ki nem 
szorítják belôlünk, ezt magyarul, 
magyar érdekek szerint gyakoroljuk 
– módunkban lesz megmaradásunk 
reális politikáját gyakorolni. Véde-
kezni csak az tud, aki ismeri a ve-
szélyt. 

A homokba dugott fejû külpolitikai 
hírmagyarázók minden világos ese-
mény ellenére még így bódítanak 
minket: „Nixon az Egyesült Államok 
elnöke és nem Magyarországé. Elsô-
sorban az USA érdekei befolyásolják 
döntéseit. Magyarország a világpoli-
tikai terveinek csak egy összetevôje a 
sok közül. Nixon soha, egyetlen szó-
val sem helyeselte a kommunizmust.” 
(Californiai Magyarság). Szóval jám-
bor és naív olvasó, tudd meg, hogy 
Nixon minden elképesztô esemény 
ellenére nem helyesli a kommuniz-
must. „Szóval” nem! Az orosz meg-
szállást viszont szó nélkül ...ugye...

Mi következik ebbôl? Zûrzavar, ami-
ben ismét mindnyájan egymásnak 
esünk. Egy-két tünet máris jelentke-
zik: dr. Vágó Pál, volt nyilas képvise-
lô, aki felfedezte a kínai–magyar ro-
konságot, Kínától – vagy ahogy ô 
mondja: Csínától – várja Magyaror-
szág felszabadítását. Készülô „Csína 
Európarendezô hivatása” címû köny-
vérôl szóló röpcéduláján így bölcsel-
kedik: „Emelkedjünk a csonka ország-
határokon túllátó világpolitikai ma-
gaslatra a kommunizmus megítélé-
sében. Értsük meg végre: a kommu-
nizmus adminisztrácós keret, amely 
lehet nemzet- és népérdekû, ha an-
nak uralkodó testülete nép- és nem-
zetérdekû. A kínai forradalom szelle-
me lényegében azonos azzal a nem-
zet- és népérdekû mozgalom szelle-
mével, amellyel mi, hungaristák, har-
coltunk Szálasi oldalán”. Most már 
értem, miért kiáltott fel Széchenyi 
István: – Isten ments meg a pártem-
berektôl!

A másik a helyezkedô típus, a reál-
politikus, aki megérzi az új idôk új 
szeleit. A müncheni Nemzetôr  elsô 
oldalon közli a Franco elôl emigrált 
Salvador de Madariaga cikkét, ami-
ben azt ajánlja Európa népeinek, 
vessék el nemzeti érzéseiket, oldód-
janak fel: „...bolygónkon megváltozott 
a közösségi lét mércéje: ezelôtt a 
nemzet volt az egység, ma a konti-
nens. Tehát: egyesüljetek, vagy pusz-
tuljatok!” A jó öreg marxista négy 
Károlyra építi a nemzeteket pusztító 
Európáját, eszményképét imígyen 
kínálgatja a szabadságharcos írók 
lapjában: „A harmadik Károly nagyon 
sokban különbözött elôdeitôl. A világ 
Marx Károlynak ismeri, s egy része, 
ma is úgy tekint rá, mint vezérére. Ô 
is itt született a közelben, Trier váro-
sában, annak a népnek a fiaként, 
amely évszázadokon át görnyedt az 
elnyomás és megvetés terhe alatt. Ô 
maga azonban nem görnyedt meg so-
ha. Acél-gerince merôleges egyenes-
ként szökött magasba, lángoló büszke-
séggel, s ez a szenvedély egymagában 
elég volt ahhoz, hogy világra szóló 
földrengést váltson ki, melynek utó-
rezgései még ma is elsötétítik látó-
határunkat.”

Így hát nosza: megértéssel vagyunk 
az amerikai átalakulás iránt, a kínai 
kommunizmustól kívánatos a felsza-
badulásunk és az euró-marxizmus el-
veiért feladjuk ezeréves függetlensé-
günket. Fene a hasunkba, hát csak az 
oroszt nem veszi be?!

(Ausztráliai Magyarság,
1973. szeptember)

Ilyen a világ! (6) 
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Kedves Olvasóim!
Most, amikor megindult Európa békéje 

és államszervezeti rendje ellen három 
veszélyes támadás (migráns-invázó, uk-
rajnai háború, atlanti gazdasági anschluss), 
jó kérdés, hogyan jutottunk el idáig? Volt-e 
valamilyen elôjele a most kibontakozó 
kontinensméretû katasztrófának? Van-e a 
három támadásnak közös nevezôje?

A száz évvel ezelôtt elindított háború fel-
borította Közép-Európa rendjét, a második 
támadás beteljesítette külhatalmak uralmát, 

egyrészt liberalista, másrészt szocialista ál-
arcozással. A nemzetközi monetáris hatalom 
a kettôs megszállásból a ’70-es években 
Nyugat-Európa csatlakozását készítette 
elô egy nemzetközibb szintre emelt euro-
ázsiai szovjetállamba. Ennek világosan 
megnyilatkozott jeleit idézem vissza eb-
ben a sorozatban.

A közös nevezô természetesen az Ame-
rikai Egyesült Államok, pontosabban an-
nak nevével és erejével gazdálkodó poli-
tikai garnitúra.                     Csapó Endre


