
Európa sírbatétele
„A tengelyhatalmak leverése után a 

Szovjetunió fogja dominálni Európát, 
tehát még inkább fontos, hogy az 
Egyesült Államok kifejlessze és fenn-
tartsa a Szovjetunióval a lehetô legba-
rátságosabb kapcsolatokat.” [1945]

(F. D. Roosevelt)
Harminc év telt el azóta, hogy cik-

künk e szomorú jelmondata elhang-
zott. Ez a mondat nem csupán a para-
litikus elnök véleménye volt, hanem a 
titkos jaltai megállapodás lényege, 
vagy talán éppen a második világ-
háború titkos politikai célja. Általános 
vélemény szerint most Helsinkiben 
nemzetközi törvénnyé tették mindazt, 
amit a még ma is titokban tartott jal-
tai szerzôdés tartalmazott. Ha ez va-
lóban így igaz, akkor lezárult a kor-
szak, amely még reményt hagyott 
Európa népei számára. Alexander 
Szolzsenyicin  is úgy látja, hogy lezá-
rult egy korszak; végetért a harma-
dik világháború. A Le Monde párizsi 
lap hasábjain így jellemzi a mai hely-
zetet:

„ ... A harmadik világháború már be 
is fejezôdött, megtörtént, éppen az 
idén zárult le – s a szabad világ ment-
hetetlenül elvesztette. A harmadik 
világháború mindjárt a második után 
kezdôdött. Jaltában tört ki, Roosevelt 
és Churchill erôteljes tollvonásaival, 
akik az akkori gyôzelmet számtalan 
engedménnyel kívánták megünnepel-
ni: feláldozták és határtalan erôszak 
alá vetették Észtországot, Lettorszá-
got és Litvániát... majd nemsokára 
kiszolgáltatták Jugoszláviát, Albániát, 
Lengyelországot, Bulgáriát, Románi-
át, Csehszlovákiát, Magyarországot, 
Kelet-Németországot, Moldaviát és 
Mongóliát. A világ nem vette észre, 
hogy a harmadik világháború nem 
úgy zajlott le, mint a megelôzôek, 
nem dörgedelmes hadüzenetekkel, 
nem légitámadásokkal, hanem látha-
tatlanul, lábujjhegyen érkezve fúrta 
be magát a szabad világ elpuhult tes-
tébe, fedônevek alatt, amiket »demok-
ratikus átalakulásnak«, százszázalékos 
népakarat kifejezésnek, hidegháború-
nak, békés együttélésnek, normali-
zálásnak, reálpolitikának, enyhülés-
nek, vagy a támadót erôsítô »kereske-
delemnek« neveztek. Ha az elmúlt 
harminc év történetét megvizsgáljuk, 
egy hosszú, kacskaringós lejtôt lá-
tunk, mely állandóan és kizárólagosan 
lefelé halad a gyöngülés és a hanyat-
lás felé. A hatalmas, erôs nyugati or-
szágok, melyek két nagy háborút 
megnyertek, e harmincéves »békés« 
korszakban, egyre jobban meggyön-
gültek, igazi és lehetséges szövetsé-
geseiket elvesztették, szavahihetôsé-
güket eljátszották és számos földrészt 
és embertömeget szolgáltattak ki ke-
gyetlen ellenségeiknek. Sokkal több 
országot és népet adtak át legyôzô-
jüknek, mint bármi más eddig lezaj-
lott háború, vagy kapituláció az em-
beriség történetében.”

Mindig bosszantott, ha emigrációs 
újságokban arról olvastam, hogy „fel 
kell világosítani a Nyugatot”, mert 
nem ismerik eléggé a bolsevizmust, 
különben nem üzletelnének vele. Még 
bosszantóbb az a zsurnalisztikai 
zsonglôrködés, amivel újságaink poli-
tikai cikkírói mindent megmagya-
ráznak a körülményekkel, vagy naivi-
tással, de azt a tényt, hogy Amerika 
minden diplomáciai tevékenységét és 
minden háborús beavatkozását újabb 
bolsevista térnyerés követ, még csak 
feltételezni sem tudják. Pedig a hi-

degháborús szédítés már rég elmúlt. 
Mert szédítés volt csak, taktikai lé-
pés, idônyerés Európa teljes leigázá-
sára. Amerika kormánya (és vele a 
többi nyugati kormányok) az egész 
hidegháborús idôszakban sohasem tá-
madták a kommunizmust mint ideo-
lógiát, sohasem kifogásolták a rend-
szer embertelenségét, hanem csupán 
a szovjet együttmûködô készségét 
hiányolták. Az soha nem jött szóba, 
hogy a demokratikus és kapitalista 
nyugati államok kormányai az orosz-
országi diktatórikus bolsevizmus he-
lyébe demokratikus és kapitalista 
rendszert igyekeznének elôsegíteni. 
Az egész „antibol-sevizmus” érthetet-
len volt, és inkább csak a szavak 
világában élt, mint a cselekedetekben. 
De ma már a szavak és cselekedetek 
összehasonlításának önállóbb útján 
kívül is, széleskörû irodalom áll az 
emigrációs újságíró rendelkezésére a 
kapitalizmus és a bolsevizmus kap-
csolatait illetôen, amelyekbôl Nyugat 
helyett önmagát világosíthatná fel és 
bevallhatná végre önmagának és ol-
vasóinak, hogy eddigi elképzelései a 
bolsevizmusról hiányosak voltak.

Könyvek és folyóiratok egész sora 
jelenik meg ma már, elsôsorban ép-
pen Amerikában, és ad választ arra a 
kérdésre ami három nemzedéket töl-

tött el aggodalommal: miért támogat-
ják nyugatról a bolsevizmust? 

1932-ben Magyarország kormányzó-
ja Horthy Miklós felhívást intézett 
huszonhárom ország államfôjéhez a 
„Szovjetunió elleni összefogás” címen. 
Többek között így írt a kormányzó:

„Szovjetoroszország fennállása óta, 
nyíltan megsemmisítô harcot folytat 
az egész világ ellen, azzal a jelszóval, 
hogy ki kell irtani a nyugati kapitaliz-
must. És ez a nyugati kapitalizmus, 
ahelyett, hogy összefogna és felvenné 
a harcot, segít ellenségének békés és 
háborús technikájának teljes kiépíté-
sében. Egy állam sem vállalkozik 
semmiféle szembeállásra, az egyik 
azért nem, mert túl sok a kommunista 
saját országában, a másik, mert nem 
kívánja átengedni senki másnak ex-
portlehetôségeit. Olyan kormánnyal, 
amelyik az adott szó szentségét nem-
csak nem ismeri, hanem ki is neveti, 
sem üzleteket, sem szerzôdéseket 
kötni nem lehet... Meg kell indítani 
végre a pokoli hatalomnak a megfoj-
tását a világ gyógyulásának elômoz-
dítása érdekében, mert addig nem 
lesz béke, boldogság és prosperitás a 
földön.”

A felhívásnak nem is lett eredmé-
nye. Lezajlott azóta a második világ-
háború 50 millió halottal és a „harma-

dik világháború” Kína és egész sor új 
bolsevista állam alapításával, újabb 
50 vagy több millió halottal. A háború 
istenének bôven áldozott az emberi-
ség. Ez az áldozat anyagiakban olyan 
összegekre rúgott, hogy ma már han-
gosan kérik számon mindenütt nyu-
gaton, ennyi áldozat után, hol van 
minden háborúnak a hangosan hirde-
tett célja: a béke és szabadság?

Ezt a hadianyagmennyiséget csakis 
a nyugati nagytôke állíthatta rendel-
kezésre, és ha mind ennek eredménye 
a bolsevizmus növekedése, akkor va-
lóban jogos a kérdés – amit ma már 
széltében-hosszában feltesznek – va-
jon a bolsevizmus nem csupán csak 
egy része, eszköze egy még hatalma-
sabb összeesküvésnek, amely a vilá-
got egyetlen diktatórikus hatalom alá 
akarja vonni?

A második világháborút a gyôztes 
hatalmak azért hosszabbították meg a 
feltétel nélküli gyôzelemig, hogy a 
béke, a rend, a szabadság – a „gonosz 
erôk” elpusztítása után – akadály nél-
kül kiépülhessen az egész földön. A 
háború után a nyugati közvélemény 
és a politikai köröknek nem bolsevis-
ta-szimpatizáns része egyre nagyobb 
felébredéssel követelte a jaltai szer-
zôdés nyilvánosságra hozatalát, mert 
választ akart kapni: nem csapták-e be 

vezetôi a szovjet európai térnyerése 
kérdésében. A kormányzat számos 
tagját, mint titkos (crypto-) bolsevis-
tát leplezték le Amerikában, és már-
már rendszerváltozásra került a sor, 
amikor a kormányon levôk hirtelen 
felfedezték, hogy az „oroszok becsap-
ták ôket”. És hogy végülis ôk az igazi 
antibolsevisták. Új háború kezdôdött: 
a hidegháború. Kifelé szovjet-ellenes 
szólamok, nagy ígéretek, álcázott dip-
lomácia. A valódi háború az amerikai 
belsô politikai térségben zajlott le, 
amelynek elsô lépcsôjeként félreállí-
tották a bolsevista-ellenes politikuso-
kat avval, hogy a kormányzat hivata-
losan is antibolsevizmust hirdetett, 
második lépcsôjeként bolsevista-elle-
nes háborút indítottak Koreában és 
Vietnamban, de a gyôzelmet megti-
ltották, közben fennakadás nélkül 
segítették Vörös Kínát, Jugoszláviát 
és kerülô úton a Szovjetuniót. Végül – 
amikor a világ érzékelte, hogy a kom-
munizmus ellen még a dzsungelban 
sem lehet sikerrel harcolni, détente 
néven nyíltan meghirdették a szovjet-
tel való barátság politikáját.

Közben – éppen a szerepjátszás ha-
tása alatt – az oroszok kezdték dédel-
getni saját világhódító szándékaikat, 
és igyekeztek független utat járni: a 
nemzetközi bolsevizmustól független 
utat.

Jugoszlávia „elszakadása Moszkvá-
tól” 1948-ban az elsô jelzése ennek az 
önálló orosz útra lépésnek. Jaltában – 
következtetésünk szerint – Oroszor-
szág beleegyezett abba, hogy a gond-
jaira bízott kelet- és közép-európai 
államokból megalakítja a Bolsevista 
Commonwealth-et, amihez hamarosan 
csatlakoztak volna Európa többi álla-
mai. Sztalin azonban úgy gondolta, 
hogy hódításaival elég erôs egyedül 
is a világhódításra; igyekezett függet-
leníteni magát a bolsevizmust pénzelô 
nagytôkésektôl. Ez volt a „sztaliniz-
mus”, és ez volt a hidegháborúnak a 
másik oka.

1956 eseményeinek országos nagy 
dilemmája a magyarországi pártem-
berek dilemmájából fakadt: melyik 
irányzat fog gyôzni: a nemzetközi 
bankár bolsevista,  vagy az orosz 
bolsevista?  Ez vágta két oldalra: elvi 
forradalmár,  vagy hatalom-pártira  a 
magyarországi pártot is, mérhetetlen 
zûrzavart okozva köztük. Ezért tudott 
közéjük vágni és az események felett 
úrrá lenni a magyar szabadságharc, 
ami végülis, közvetve, a népek börtö-
ne felbomlásának rémét felidézve, az 
oroszok meghátrálását és a nyugati 
bolsevizmus helyzeti sikerét eredmé-
nyezte. A nagyfônök azután jelt adott 
balekország legázolására.

Háborút is, forradalmat is, új világ-
rendet is csak az tud csinálni, akinek 
pénze van hozzá. Hogy idáig (Helsin-
ki) eljutottunk, erre a mélypontra, 
hogy minden európai kormány részt-
vesz ebben a bolsevista Magna Char-
tában, úgy lehetett csak, hogy a hata-
lom gyakorlásának minden irányító 
szála a világbolsevizmus megszer-
vezôinek kezében van.

A világesemények mostantól már 
nyíltan is a baloldali vágányon fognak 
futni, amelynek töltésén új helyezke-
dések kapaszkodnak, melyek útjában 
új ellenállások kelnek életre. Felgyor-
sult ütemben haladunk Európa teljes 
konstitucionális leláncolása felé, és 
ha így megy tovább, nem lesznek töb-
bé nemzetek, amelyek útját állhatnák 
a bolsevista világdiktatúrának. 

(Ausztráliai Magyarság,
1975. szeptember)
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 Kedves Olvasóim!
Szolzsenyicin jelentôsnek tartja a vi-

lágban szétszórtan élô zsidóság szerepét 
a nemzetközi politikában:

„Zsidónak lenni társadalmi szerep – az 
idegen szerepe, aki nem olyan mint min-
denki más. Csodálatos módon egyesítik 
magukban a törzsi hûséget és az egyete-
mes principiumot.”

Szolzsenyicin fonosnak tartotta meg-
írni országa történetét, mint két együtt 
élô népnek, az orosz és a zsidó népnek 
közös története. Ezeroldalas történetfi-
lozófiai tanulmányt készített a tôle meg-
szokott alapossággal, töménytelen szak-
irodalmi áttekintéssel. 

A tanulmány magyarul is megjelent 
2005-ben, két kötetben. Címe: Együtt I. 
Oroszok és zsidók a cári Oroszországban, 
Együtt II. Oroszok és zsidók a Szovjet-
unióban. A néhánymillió zsidónak meg-
határozó szerepe volt a sokmillió orosz 
és egyéb oroszországi nép történetében, 
de a bolsevista forradalomban és a szov-
jet állam fenntartásában közel egyenlô 
erôvel, folyamatos vetélkedéssel voltak 
együtt, 

A szerzô idéz valakit: „Az orosz szoci-
alizmus az orosz önkényuralom közvet-
len leszármazottja.” A nyugatról érkezett 
liberalizmusba hajló cári Oroszországot  
a nyugatról plántált kommunisták dön-
tötték meg 1917-ben. Ez közös útnak 
bizonyult a két nép számára a cári elnyo-
matás ellenében. Ebbe a létrehozott ha-
talmi képletbe a szervezést, a pénzt és a 
nemzetközi legitimációt a zsidók adták.

Troczky volt a kapitalisták kedvenc 
bolsevistája, de Sztalin a pártdiktatúrában 
valóságos diktátor volt, ravasz és kegyet-
len. Haláláig (1953) sikerrel egyensúlyo-

zott, leszorítva a huszas évek terroristáit 
(internacionalista bolsevistákat), ugyanak-
kor elnyerve a Nyugat politikai, anyagi tá-
mogatását, beleértve a háborúra felfegy-
verkezést, a háborús támogatást, és a há-
ború utáni újjáépítés amerikai finanszíro-
zását.  Elnyerte a tartós megszállást Euró-
pa keleti felére, és a világuralmi politikai 
és katonai partnerséget. Két világhódító 
akarat találkozott , valószínûleg mindket-
tô a másik kiszorítására spekulált.

Sztalin halála után kezdôdhetett el a 
játék a Szovjetunió oroszbirodalmi jelle-
gének átszerelésére a nemzetközi bolse-
vizmusra.  

„Aki a XX. század 50–80-as éveiben 
hallgatta a Szovjetunióba irányuló ame-
rikai rádióadásokat, annak úgy tûnhetett, 
hogy más egyéb fontos kérdés a zsidó-
kérdés mellett országunkban nem is léte-
zett.” 

A hatvanas évektôl a szovjet zsidók 
helyzetének javulása nyomán felfejlôdött 
a barátság Nyugat és a Szovjetunió között. 
A cél: a Szovjetunió javítása, elfogadha-
tóbbá tétele. Enyhült a „kozmopoliták” 
elleni kampány, „a zsidók jelentôsen felja-
vították a »demokratikus mozgalom«, a 
»disszidensek létszámát és ezeknek me-
rész tagjaivá váltak. Így váltak a zsidók 
ismét oroszországi forradalmárokká ... 
úgyhogy bármiféle progresszív haladás a 
zsidók nélkül ismét lehetetlenné vált.”

Írásomban, 1974-ben a nyugati, fôleg 
amerikai szovjetbarát politikában ponto-
san arra mutattam rá, amit Szolzsenyicintôl 
olvashattam bô harminc év múltán.

Csapó Endre
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