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A világhatalomhoz három dolog 
kell: pénz, olaj, fegyver. Amikor erre 
a három dologra gondolunk, Amerika 
jut eszünkbe. Az Egyesült Államoknak 
ez a három tényezô rendelkezésére 
áll.

A fenti véleménnyel szemben úgy 
tûnik, hogy Amerika még egy negye-
dik tényezôt is szükségesnek tart: egy 
világuralmi partnert. Amikor a máso-
dik világháború végén egyetlen hata-
lomként maradt a porondon, elsô dolga 
volt, hogy háborús szövetségesét erre 
a partner-szerepre felsegítse. Bár az 
elsô évtized úgy mutatta, hogy rosszul 
választott, a következetes kitartás az 
eredeti elgondolás mellett végülis ked-
vezett a sokáig titkolt vonalvezetés-
nek.

Egy újsághír (1979. május 30.) ad 
okot ennek a világuralmi partner le-
hetôségnek a felvetésére. A hír szerint 
Carter elnök és Brezsnyev elnök Bécs-
ben találkozik június közepén. A talál-
kozás önmagában még nem jelentene 
feltétlenül rendkívüliséget, hiszen 
Carter elôdei is találkoztak a Szovjet-
unió elnökeivel, de ezúttal feltételez-
hetô, hogy a találkozást az ún. SALT-
szerzôdés aláírása nagy jelentôsé-
gûvé avatja.

A SALT egyike a korunkban oly-
annyira elszaporodott rövidítéseknek, 
a Strategic Arms Limitation Treaty 
kezdôbetûibôl lett képezve. Magyarra 
fordítva azt jelenti, hogy a „stratégiai” 
fegyvereket egy fegyverkorlátozási 
szerzôdés alapján megállapított szin-
ten tartaná a két szerzôdô nagyhata-
lom, az Egyesült Államok és a Szovjet-
unió. Stratégiai fegyvernek számít 
minden atomfegyver és azok távirá-
nyító berendezése.

Carter elnök úgy nyilatkozik róla, 
hogy „nemzetünk legfontosabb 
egyedülálló vívmánya, amely az 
életemben megvalósulhat”. Az ame-
rikai szenátus ugyan még nem fogad-
ta el, de ha az nem történne meg, az 
elnök véleménye szerint „ ...nehéz és 
pusztító csapás lenne a világbékére 
és a háborús uszító bélyegét sütné 
az Egyesült Államokra.” Ilyen kije-
lentésre bizonyára megvan a kellô 
atmoszféra, bár a szenátus szükséges 
kétharmad szavazata még nem nevez-
hetô biztosnak.

Moszkvában, mint nagy gyôzelmet 
ünnepelték a SALT II. megállapodás 
létrejöttét: „ ... a türelem, a kitar-
tás, a megfontoltság gyôzelme, és a 
két világhatalom ráeszmélése jelen 
korunknak arra az alapvetô tényé-
re, hogy nincs más út, mint a dé-
tant”– írja az Izvesztyija.

Mi magyarok megszoktuk, amit 
Moszkvából dicsérnek, azt kétkedéssel 
fogadjuk. Ilyen esetek arra késztetnek, 
hogy a dolgok mögé is tekintsünk, 
hogy más véleményt is meghallgas-
sunk.

Ahogy az Izvesztyija kifejezte: „a 
SALT,– ez a négy betû, kísérô kifejezés 
a détant szó mellett, és a 25 éves 
hidegháborús idôszakot követô óvatos 
együttmûködés terméke.”

Az enyhülés állapota már eléggé 
elhúzódott, talán úgy érezzük, hogy 
már túl is vagyunk rajta: Helsinki óta 
inkább az együttmûködés jellemzi a 
két nagyhatalom viszonyát. A tervek 
szerint a harmadik fázis az együtt-

uralkodás idôszaka lenne, amelynek 
elôfeltétele az erôviszonyok egyen-
lôvé tétele.

Az 1972-ben létrejött SALT I. 
megállapodás Oroszország részérôl a 
fegyverkezés fejlesztését, Amerika 
részérôl a fegyverkezés ütemének 
visszatartását kívánta meg. Termé-
szetesen fogalmunk sem lehet arról, 
hogy valójában mi a két állam erôvi-
szonya. Mi is, és bárki más, aki csak a 
hírközlô médiából szerzi értesüléseit, 
csak annyit érzékelhet, (közömbösen 
bár, vagy megriadva) hogy Amerika 
hozzájárult és hozzásegített ahhoz az 
állapothoz, hogy ma a világnak két 
egyenlô erejû nagyhatalma van, 
mindkettô azt hirdeti, hogy a világ 
igazgatásában egyenlô részük kell 
hogy legyen, és hogy ez az emberiség 
egyetlen lehetôsége elkerülni az em-
beri faj nukleáris elpusztítását.

Ha visszaemlékezünk 1956-ra, 
már akkor is azt a magyarázatot adta a 
hivatalos Amerika a botrányos benem-
avatkozásához, hogy nem kockáztat- 
hatta az atomháborút. Pedig akkor 
még az Egyesült Államok – ahogy 
Kissinger mondta – nyomasztó kato-
nai fölényben volt a Szovjetunió fölött. 
Ha ma valaki megemlítené, hogy leg-
helyesebben tenné Amerika, ha meg-
támadná és katonailag legyôzné a 

Szovjetuniót, úgy néznének rá, mint 
valami eszelôsre. És éppen itt van a 
SALT-megállapodások lényege: nem is 
döntô tényezô, hogy mennyire egyenlô 
értékû a két nagyhatalom pusztító 
fegyverzeti ereje, a lényeges az, hogy 
a világpolitikai gyakorlat elfogadja és 
igazodik ehhez a kétközpontú világkor-
mányzáshoz. (Ne áltassuk magunkat 
Kínával, mint világhatalmi harmadik-
kal.) Így a SALT II. már valószínûleg 
(a hidegháborús és az enyhülési szaka-
szok után) a harmadik fázis kapunyitá-
sa lesz.

Hallgassunk meg néhányvé-
leményt a színfalak mögül is.

Professor Ilya Kremer, szovjet 
történész így fejezi ki magát (és bizo-
nyára a párt álláspontját) 1977. szep-
temberében:

„A détant folyamatot úgy tekintjük 
a Szovjetunióban, mint aminek tovább 
kell haladnia megszakítás nélkül. Amit 
Helsinki-ben elértünk, azt a détant 
fogja megvalósítani. Lépésrôl lépésre 
kell elôre haladnunk egy ésszerûbb 
nemzetközi légkör felé. Szükség van 
az együttmûködésre [a kapitalisták-
kal], hogy közelebb jussunk ahhoz a 
naphoz, amikor az emberiség felsó-
hajt: a détant visszafordíthatatlan, és a 
világot senkinek a rosszakarata nem 

lökheti vissza többé a hidegháború 
állapotába, vagy ránthatja népeit ön-
gyilkos összetûzésekbe.”

A politikus (Brezsnyev) ugyanezt 
– belsô használatra ugyan – máskép-
pen fogalmazta 1973-ban a Politburo 
és a Varsói Paktum vezetôi elôtt:

„Mi kommunisták együtt kell hogy 
meneteljünk a kapitalistákkal egy ide-
ig. Szükségünk van a hiteleikre, mezô-
gazdaságukra és technológiájukra. De 
ugyanakkor folytatjuk nagyarányú 
fegyverkezési terveinket, és a 80-as 
évek közepére leszünk abban a hely-
zetben, hogy bevezethetjük az agresz-
szív külpolitikát, ami Nyugattal szem-
beni kapcsolatainkhoz a kezdeménye-
zô szerepet a kezünkbe adja.”

Az ilyen kijelentéseket Washing-
tonban nyilván nem tartják figyelemre 
méltónak. Lehet hogy igazuk van, 
mert ha a szovjet technológia az ame-
rikai segítségtôl függ, annak ütemét 
az adagolás mértéke szabja meg. A 
washingtoni politika igazgatói – a ren-
delkezésünkre álló információk sze-
rint – a Szovjetunió fegyverkezési el-
maradottságán a SALT I. egyezmény 
megkötésével segített, aminek ered-
ményeképpen az alábbi változások 
történtek:

A Szovjetunió azóta négy új 
I.C.B.M.-et (Intercontinental ballistic 

missiles), egy M.I.R.V. szisztémát 
(Multiple independently targetable 
reentry vehicle), ami átalakítható 
I.C.B.M.-mé, egy új S.L.B.M.-et, (Sub-
machine-launched Ballistic Missile), 
új szuperszonikus repülôgépeket, 
amikkel atombombákat tudnak ledob-
ni Amerika bármely pontjára.

Az Egyesült Államok azóta leál-
lította a Minuteman III. nevû I.C.B.M.-
jét és a Poseidon nevû irányítható 
rakétát. Bizonytalan idôre elhalasztot-
ta az Európa védelmére kidolgozott 
neutron töltetû rakéták elkészítését, 
hátráltatta az ún. Trident tengeralatt-
járó programot, és gyakorlatilag az 
elmúlt tíz évben egyetlen új irányított 
lövedék rendszert sem épített.

Nagyképûség lenne azt mondani, 
hogy ezeknek a hírlapi adatoknak a 
birtokában akár következtetni tud-
nánk a két nagyhatalom erôviszonyá-
ra, vagy fogalmat alkothatnánk az 
Egyesült Államok veszélyeztetettsége 
mértékérôl. Kapcsoljuk ki azt is, hogy 
az amerikaiak hihetetlenül fejlett 
technológiája mellett kétségbeejtôen 
rossz politikusok.   (Sajnos a magyar 
emigráció publicisztikája még ott tart, 
hogy: Mi van Amerikával? – és úgy 
gondolja, hogy egyik feladata felvilá-
gosítani.) Vegyük tudomásul, hogy 
Washington más politikai alapelvek 
szerint gondolkodik mint mi, vagy 
éppen Amerikában sokan.

Ezért a SALT programnak is erôs 
ellenzéke van Amerikában, ha nem is 
politikai szinten. Admiral Chester 
Ward  és Phillis Schlafly  szerzôpár 
könyve az amerikai–szovjet együtt-
mûködésrôl szól, Kissinger on the 
Coach címmel, aminek egyik –  a 
tárgyhoz tartozó – megállapítása így 
hangzik:

„Összeesküvés az ellenséggel a 
helyes kifejezés az egész eljárás jel-
lemzésére, ami a SALT-ügy körül van, 
amit McNamara tervei szerint kezde-
ményeztek, és bevonták titokban 
Dobrinyin szovjet követet is. Le sem 
tagadott célja [a SALT programnak] az 
amerikai antimissile [rakéta elhárító] 
program elvetélése.”  

A 850 oldalas könyv nyíltan kimond-
ja a vádat, hogy „Kissinger és társai az 
Egyesült Államok katonai erejének 
leszerelésén dolgoznak, hogy a Kissin-
ger által 1962-ben »nyomasztó« kato-
nai fölénynek nevezett elônybôl szov-
jet fegyverfölény legyen.”

Az amerikai Strategic Review 
szerkesztôje, Walter Hahn így jel-
lemzi a SALT programot: „Ami régi és 
elavultnak tekinthetô, azt kiselejtez-
ték. Ami új és ígéretes, azt feláldozták 
a fegyverkorlátozás oldalán.”

Felvetôdik néhány kérdés: Fel-
fegyverzi-e Amerika a Szovjetuniót, 
ha ellenségnek tekinti? Ha azért fegy-
verkeznek egyformára, hogy egymás 
megtámadásától elriadjanak, akkor 
minek fegyverkeznek? Bizonyosak 
lehetünk-e abban, hogy ha két világ-
hatalom állig felfegyverkezik és egy-
mással szövetségre lép: az békét je-
lent-e a világnak?

A jelenlegi világhatalmi helyzet 
két világháború és az utána következô 
harminc év helyi háborúinak eredmé-
nyeképpen alakult ki. Fegyver hozta 
létre és fegyver fogja megtartani. A 
háború: politika más eszközökkel. A 
fegyverkezés mértékét a politikai ter-
vek határozzák meg. Végül: az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió még 
nem az egész világ!

(Magyar Élet, 1979. május 31.)

Ilyen a világ! (21) 
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 Kedves Olvasóim!  
„A terrorizmus eredete  az eszmék világában 

keresendô ” – írja Petrin László e heti újság-
számunk elsô oldalán. Azt is megállapítja, hogy 
az Európában megjelenô terrorizmus történel-
mi hagyományai és gyökerei alapvetôen balol-
daliak. És azt is, hogy a második világháború 
óta kizárólag Nyugat-Európában történtek 
terrortámadások. 

Távlati szemlélettel megállapítható, hogy a 
baloldali eszmeáramlatok célpontja Európa. 
Annak keleti része megdolgozását a Szovjet-
unió vállalta. A nyugati rész politikai ellenôr-
zése és átalakítása finomabb eszközökkel tör-
ténik. A Marshall-terv helyreállította Európa 
gazdaságát az összeomlásból, általa lett a 
piacgazdaság gobális, amerikai központból 
irányítva. Megkapta a liberális politikai intéz-
ményeket is.  Az amerikai pártszisztéma helyi 
adottságok figyelembevételével került alkal-
mazásra, ott is az erôs és mindent átfogó 
alapideológia kötelmében élhet minden párt  
egymást váltva a kormányhatalomban, mint 
Amerikában a demokrata és a köztársasági. 
Csak baloldali legyen, vagyis a liberális piac-
gazdaságon álló, a nemzetközi közössségbe illô 
idológiát követô legyen. A kommunizmus 
iránti türelmességgel szemben a nemzeti 
törekvések legalábbis szalonképtelenek, a 
nacionalizmus elutasításban részesül, ebben a 
közegben esélytelen. Ahogy Robert Kagan 
állítja, az öreg kontinens a gyengeség szem-
léletmódját tette magáévá a nemzetközi poli-
tikában. Az európaiak visszavonultak a sza-
bályok, együttmûködés és nemzetközi szerve-
zetek által irányított »béke és prosperitás« 
világába. A fellendülés és a jóléti intézmények 
fontosabbá váltak az európaiak számára, mint a 
hatalom, a hagyományos erôfölény.”

A jóllakott ember nem lázad. Nyugat-Európa 

rákapcsolódott az US-Business vonatára, veze-
tôi alkalmazottak. A németek lehajtott fejjel 
meakulpáznak és fizetnek azért, mert a törté-
nelen egy rövid szakaszában értékéhez mérhetô 
helyét kereste a nagyhatalmi táborban. 

A világ hatalmi átrendezése az Egyesült Álla-
mok gazdasági és katonai erejével folyamatban 
van, ennek terméke az Európai Unió, aminek 
csak jószágigazgatói szerepe lehet. Intézményei 
ehhez a szerephez szabottak. Ebbôl kilépni 
parlamenti politikai úton nem lehet, mert a 
politikai pálya pártokhoz kötötten, azok szolgá-
latából áll. Az EU parlamenti pálya jövedel-
mezôsége kizár minden ellenkezést, elv nincs, 
pénz van. Csak a keleti államok képviselôi állnak 
ki  országuk érdekeiért. 

Ahogy látjuk az 1979-ben kelt mellékelt írás-
ból, Európa nyugati országai jól preparálva 
készen álltak a marxista világ fogadására. 

Ma már tudjuk, hogy ez nem sikerült. Ma 
rászabadult Európára a kivédhetetlen invázió. 

MTI jelentés 2015. november 2-án: 
„Az Egyesült Államok fegyverként használja a 

bevándorlókat Európa ellen, mivel veszélyeztetve 
érzi világhatalmi pozícióját az utóbbi idôben 
kialakult eurázsiai együttmûködés miatt – mond-
ta Bogár László közgazdász az M1 aktuális 
csatornán. Kifejtette: Európa, Oroszország és 
Kína között az utóbbi egy-két évtizedben kiala-
kult együttmûködés megmutatta, hogy ezek az 
országok jól kiegészítik egymást gazdasági, 
társadalmi és kulturális téren, és az Egyesült 
Államok ezáltal több területen is „feleslegessé és 
értelmetlenné” vált. A kialakult helyzet sérti 
Amerika érdekeit, ezért „fegyverként” használja 
a bevándorlókat Európa ellen – tette hozzá.

Feltehetô, hogy az Egyesült Államok 1917-ben 
elindított Európa-ellenes támadásának közelgô 
centennáriumára végre sikert akar aratni?            

Csapó Endre

2015. december 10.


