
Reagan ígéretei
Ronald Wilson Reagan 1980. janu-

ár 20-án felesküdött, mint az Egyesült 
Államok 40-ik elnöke. Elsô elnöki nyi-
latkozatában erôt ígért a nyugati vi-
lágnak, ígéretet tett, hogy az Egyesült 
Államok erôs lesz, a béke elkötelezett-
je, de soha nem adja meg magát. 
Amerika népe ezt várja tôle, erre az 
ígéretre adta szavazatát arra az em-
berre, akit az elnökválasztási proce-
dúra Carter elnökkel szemben, mint 
jelöltet eléje állított. Az elkövetkezô 
négy évben fogja megtudni a válasz-
tópolgár, hogy az elmúlt negyedszá-
zad csalódásainak szinte szabályszerû 
folyamata megszakad-e végre, vagy 
valóban semmit sem számít már, ki 
lesz az elnök?

A feltett kérdés ezúttal indokoltabb, 
mint bármikor elôtte, mert Ronald 
Reagan nem csak a választási kam-
pány idején hangoztatta, hogy Ameri-
kának vissza kell szereznie régi nagy-
ságát és tekintélyét, hanem szinte 
egész politikai múltja idején támadta 
a liberális baloldal politikáját, amit a 
kormányhatalom birtokában meg is 
valósítottak, hogy az Egyesült Álla-
mokat minden téren legyengítették, 
hogy a Szovjetunióval, mint egyenlô 
féllel, hajtsák végre nemzetközi ter-
veiket. Amit Ronald Reagan kifeje-
zett, az egyúttal az ország többségé-
nek is szándéka, és amit helytelení-
tett, az a demokrata párti kormány-
nak, továbbá a politikai és gazdasági 
Establishmentnek a szándéka. Ez az 
Establishment erôlteti a koegziszten-
ciát, détantot, együttmûködést a szov-
jet tömb kormányaival, és velük ab-
ban is megegyezik, hogy politikájuk 
és a nép véleménye között épp oly 
nagy a különbség, mint a vasfüggöny 
mögötti kormányok és népek között. 
Már pedig, ha Reagannek valóban az 
a nézete–szándéka amit kifejezett, 
akkor az amerikai belpolitikában na-
gyon mozgalmas idôk jönnek, mert az 
Egyesült Államokban a hosszú liberá-
lis-demokrata kormányzat alatt a szov-
jetbarát baloldali irányzat minden 
politikai hadállást elfoglalt. Ennek az 
irányzatnak ellenpólusa a köztársasá-
gi konzervatív jobboldal, amely most, 
ezzel a választással nagy gyôzelmet 
ünnepel. Az összeütközés csak úgy 
kerülhetô el, ha Reagan elnök meg-
szegi ígéreteit, megtagadja múltját és 
cserben hagyja a választóit.

Lássuk tehát mik volnának Reagan 
ígéretei. 

Nemzeti helytállás
A baloldali szolgálatokban tevékeny 

Ronald Reagannek akkor nyílt fel a 
szeme, amikor a gyôztes háború után 
az amerikai kommunisták hatalom-
átvételre készültek. Józan következte-
tése szerint, ha a német nemzeti 
szocialista diktatúra veszélyeztette a 
világbékét, akkor az orosz nemzetközi 
kommunista diktatúra is éppúgy ve-
szélyes lehet Amerika számára. Ô is, 
csakúgy mint az amerikai közvéle-
mény, felháborodott azon, hogy a kor-
mány az egyik világveszély elleni si-
keres háború után a másik világve-
szedelmet olyan mértékû támogatás-
ban részesítette, hogy adott esetben 
veszélyessé nôhet Amerika számára. 
Ekkor indult meg az ellenáramlat, 
amely a háborút követô években iz-
galomban tartotta az Egyesült Álla-
mokat.

Napvilágra került, a szenátusi vizs-
gálóbizottságok által, hogy a kormány 
és közhivatalok, sajtó és filmipar, és 
a társadalmi, gazdasági élet területén 

széleskörû politikai szervezkedés fo-
lyik. Kommunisták szervezkednek, 
szimpatizánsokat toboroznak, pozíció-
kat, szerepeket osztogatnak a készülô 
hatalomátvétel esetére. Amerika láz-
ban égett, a demokrata kormány nem 
tett semmit, esetleg csak annyit, amit 
a szenátus nyomására kénytelen volt 
tenni. Amerika-ellenes tevékenységet 
kivizsgáló bizottságok alakultak szer-
te az országban, bizonyítékokat szállí-
tottak a republikánus képviselôknek 
a kommunistaellenes törvényes in-
tézkedések támogatására. Hollywood-
ban is alakult ilyen bizottság, amely 
meglepô dolgokat hozott nyilvános-
ságra: a Kommunista Párt Holly-
woodban nagyszámú színészt, rende-
zôt, írót, mûszaki személyzetet szer-
vezett tagjai sorába. A House Com-
mittee 1952-ben 27 oldalon át sorolja 
a kommunisták nevét Los Angeles 
környékérôl, akik között százával vol-
tak színészek, direktorok, rendezôk, 
stb. 

Ronald Reagan, mint a Screen Ac-
tors Guild elnöke helyeselte a film-
ipar megtisztítását a titkos politikai 
szervezkedéstôl, és együttmûködött 
annak megállapításában, ki az igazi 
kommunista, és ki az akit csak beug-
rattak. Végülis kommunista hatalom-
átvétel nem történt, de a mû-repub-
likánus Eisenhower mellékvágányra 
futtatta a kivizsgálást, amikor az már 
magasabb társadalmi és kormánykö-
röket érintett.

A nemzeti érzésû helytállás nem 
maradt nyom nélkül Ronald Reagan 
egyéniségén. Érdeklôdése az egyéni 
és nemzeti szabadságot védelmezô 
konzervatívok táborába vitte, akik a 
köztársasági párt kereteiben szervez-
ték és irányították a nemzeti ellen-
állást az Establishmenttel szemben. 
Habár a republikánus párt már két 
elnökválasztási gyôzelmet könyvelhe-
tett el jelöltjének megválasztásával 
(1952) és újraválasztásával (1956), az 
ôrségváltás mégis elmaradt, mert 
Eisenhower (aki azelôtt soha nem volt 
tagja a köztársasági pártnak), a 
Moszkva-barát liberálisoknak dolgo-
zott, amit mi magyarok olyan keser-
vesen tapasztaltunk meg 1956-ban. 
Reagan akarta az ôrségváltást. Ami-
kor a John F. Kennedy legyilkolását 
követô választáson, 1964-ben a jobb-
oldali konzervatív Barry Goldwater 
választási kampányán lendíteni kel-
lett, belevetette magát – sajnos már 
késôn ahhoz, hogy a gyôzelmet elve-
gye a demokrata-jelölt Lyndon B. 
Johnsontól.

Végülis ezek a televiziós kortesbe-
szédek adtak részére önbizalmat, és 
keltettek figyelmet republikánus kö-
rökben, mint nagy lehetôségeket ígé-
rô személy iránt. Talán késôn, a ha-
nyatló filmszínészi pálya után (ami-

nek hanyatlásában helye volt a politi-
kai helytállásnak is), 55 éves korában 
Ronald Reagan letette az esküt, mint 
California állam 33-ik kormányzója. 
Kétszer négy évet szolgált az ország 
legnépesebb, legnagyobb fejlôdésû 
államának élén. Nem valósított meg 
nagy konzervatív elvû reformokat, 
amint azt ígérte, de jó és gyakorlati 
kormányzó volt. Nem adhatott új 
irányelveket államának, amely végté-
re is szerves része az egésznek, de 
erôsítette a magángazdálkodás alap-
építményeit. Egyszer kijelentette: 
„Úgy érzem, jobb elnök lennék, mint 
kormányzó”. A párton belül minden-
esetre Barry Goldwater utóda lett, 
mint a republikánus jobb-oldal vezé-
re. Ô emelte ezt a réteget a párt 
domináló részévé.

*
Összegezve Reagan ígéreteit, mind-

azt amit szóval kifejezett, vagy csele-
kedeteivel mutat fel, azt kellene mon-
danunk, hogy végre elôttünk áll a 
változás embere. Mert változás nélkül 
a világ sorsa, Európa sorsa és legfô-
képpen Magyarország sorsa remény-
telen. Mi magyarok könnyen megha-
tározzuk, mi az, aminek változni kell, 
hogy sorsunk jobbra forduljon. 

Magyarországnak meg kell szaba-
dulni a szovjet igától és a szláv kur-
zus fojtogatásától. Azt is érezzük, 
hogy mindez lehetetlen addig, amíg 
Amerikában a szovjetbarát liberál-
demokrata irányzat fennáll. Most, 
hogy ellenzéki irányzatú elnöke van 
az Egyesült Államoknak, hosszú idô 
után elôször jogos feltenni a kérdést: 
Mit szándékozik, és mit tud valóravál-
tani Ronald Reagan elnök ígéretei-
bôl?

(Magyar Élet, 1981. február 5.)

Elnöki kamarilla
Az Amerikai Egyesült Államok új 

elnökének ígéreteit vizsgáltuk meg 
néhány héttel ezelôtt. Most áttekint-
jük közvetlen környezetét is, ugyan-
csak nagy vonalakban. Erre a vizsgá-
lódásra azért van szükség, mert az 
elnök nem egyedül kormányoz, és 
nagy hiba lenne, ha mindazt amit az 
elkövetkezô négy évben tesz, mond 
vagy aláír, számonkérnénk tôle sze-
mélyes ígéreteinek listája szerint.

Mégha a legjobb szándék, a legerô-
sebb elhatározás vezeti is az elnököt, 
sok mindentôl és sok mindenki más-
tól függ az, ahogyan végülis kormá-
nyozza a legnagyobb világhatalom 
politikáját. A közgondolkozás egysze-
rûbb kategóriákban fogalmaz, mint 
ahogyan a dolgok történnek. Ennek 
oka elsôsorban az, hogy a politikai 
felépítmény is egyszerû ketegóriákat 
mutat, és a hírközlés ezek alapján 
tálalja az eseményeket.

Ilyen leegyszerûsített osztályozás, a 
baloldal–jobboldal fogalma. Ezen az 
alapon jelenik meg a Republican 
Party (mint az elôbbi ellentéte) jobb-
oldaliként. Amerikában az elnökvá-
lasztás a nagy választás Az egyik el-
nökjelölt a Democratic Party, a másik 
a Republican Party jelöltje. De ez 
korántsem jelenti azt, hogy az a párt 
gyôz, amelyiknek a jelöltje befut. A 
párt nem kormányzó szerv, csupán 
híd a nép és a felsô vezetôség között, 
amelyen át (legalábbis elméletileg) a 
nép, illetve annak képviselôje feljut a 
közügyeket intézô vezetô szervekbe.

Az Egyesült Államok alkotmánya a 
kormányzás gyakorlását három rész-
re osztja: 1. Executive (az elnök és a 
kormányzati szervek: Cabinet, De-
partments, Councils, Agencies), 2. 
Legislative (a Kongresszus két háza: 
The Senate, 2–2 szenátor az 50 ál-
lamból, The House of Representatives 
435 taggal, a választókörzetekbôl), 
3. Judicial: (legfelsôbb bíróság, 9 tag-
ból áll). A federális kormányzaton 
kívül az egyes államoknak saját kor-
mányzatuk van, egyre korlátozottabb 
hatáskörrel, helyi kormányzati fela-
datok elvégzésére.

A Kongresszust az említett két nagy 
párt tölti meg képviselôkkel, de nem 
szabálytalan az olyan eset, amikor a 
képviselô nem követi pártja hivatalos 
véleményét, hanem saját belátása 
szerint szavaz. Ma már nagyon kevés 
alapvetô különbség van a két párt 
között. A baloldal–jobboldal meghatá-
rozás nem állja meg a helyét, helyette 
használatosabb a liberális–konzerva-
tív megkülönböztetés, bár a liberális-
nak mondott demokrata pártban van-
nak konzervatívok is, mint ahogy a 
köztársasági pártban liberálisokat is 
találunk.

Amit eddig említettünk, azok az 
amerikai politika és kormányzás al-
kotmányos szervei. Az Egyesült Álla-
mok lenne a világ legideálisabb álla-
ma, ha a kormányzás végig ezeken a 
szerveken keresztül történne. De 
nem így van. A politika az élet eleven 
küzdelme, érdekcsoportok összeütkö-
zése, erôsek hatalmaskodása, hará-
csolása, gyengék és kifosztottak véde-
kezési reflexe, filozófiai, világnézeti 
áramlások zavaros fogalma: minden, 
csak nem az a precíz, szabályos, meg-
bízható gépezet, aminek az alkotmány 
megszerkesztôi szánták. Pedig az 
elgondolás helyes, ha a demokráciát 
helyesnek tekintjük, miszerint: a nép 
által választott képviselôk és a nép 
által választott elnök és kormánya 
felelôsséggel (a legfelsôbb bíróság 
ellenôrzése mellett) végzi a kormány-
zás feladatát.

Amerika a korlátlan lehetôségek 
hazája volt a múlt évszázadban, és a 
kapitalista gazdálkodás hatalmas 

tôke-koncentrációkat hozott létre, a 
hozzá szükséges bankhálózattal. Ame-
rika a világ civilizációs fejlôdésének 
élére került, és a XIX. és XX. század 
fordulóján üzleti érdeklôdése az egész 
világra kiterjedt. A szervezett nagy-
tôke igyekezett a terjeszkedés útjá-
ban álló akadályokat legyôzni, vagy 
semlegesíteni. Szûk volt neki az or-
szág, kényelmetlenek a törvényei. 
Ereje tudatában, rákölthetô pénze 
segítségével ott lazított a politika és a 
közgondolkodás bástyáin, ahol lehe-
tett. Elsônek befogta a liberális pár-
tot, a sajtó már úgy nôtt fel, mint 
saját eszköz, az együttmûködésre 
nem hajlandó lapokat kivásárolták, 
vagy üzletileg tönkretették, pénzelték 
az egyetemeket, tudományos intézete-
ket – ilyeneket alapítottak is. A kapi-
talizmus valóban irányítója volt a 
civilizációs haladásnak, a gazdasági 
felemelkedésnek. Ezt sajtója útján 
hangoztatta is, és szívesen átvette az 
európai baloldali mozgalmak szóla-
mait: a nemzetköziséget, a tengerek 
szabadságát, a régi világ korlátainak 
ledöntését.

A régi világ bástyafalán az elsô vég-
zetes beszakítást az 1912-es elnökvá-
lasztással végezte el a liberális balol-
dal. Egy világmegváltó eszmékkel 
terhelt, egzaltált professzort tettek az 
elnöki székbe, aki készséges eszkö-
zükként belevitte az Egyesült Államo-
kat az elsô világháborúba. Európa át-
rendezését, különösen Közép-Európa 
tönkretételét, Magyarország szétdara-
bolását a liberális baloldal radikális 
irányzata, a nagyrészt Oroszországból 
származó New York-i maffia követte 
el európai elvtársaival együttmûköd-
ve. Ettôl kezdve bôven volt pénz 
mindenfelé a világon a nemzetközi-
ség jelszavaival hadonászó naplopó 
felforgatók részére, csakúgy mint a 
baloldali sajtó és egyetemek részére, 
a kínai kommunista mozgalmak és a 
gyarmati világ gerillái részére, de 
állítólag még Hitler részére is.

Két világháború és számtalan hábo-
rúk esnek idôben egybe a liberális 
baloldal amerikai kormányzásával, és 
ma is büszkén emlegetik, hogy ôk 
számolták fel a gyarmatbirodalmakat, 
amit másszóval úgy is kifejezhetünk, 
hogy felszámolták Európa világpoliti-
kai és világgazdasági szupremáciáját. 
Mi magyarok leginkább azt fájlaljuk, 
hogy Trianon tetejébe országunkat a 
Szovjetunió fennhatósága alá utalta 
az a politikai irányzat, amely a Szov-
jetuniót úgy tekinti, mint a nemzetek 
gyûjtô egységét, a világkormányzás 
egyik pillérét. A liberális baloldal 
pártja, a Democratic Party adott 
elnököt az Egyesült Államoknak 
1912–1920 között és 1932–1948 között. 

Mindkét világháború után Amerika 
népe és politikai körei elfordultak a 
liberális baloldal pártjától a háborús 
idôkben tanúsított szélsôséges maga-
tartása miatt.

Az elsô világháborút követô idôk 
három köztársaságpárti elnöke még 
vissza tudta tartani a baloldali roha-
mot (amíg rájuk nem szakadt a gaz-
dasági válság), de a második világ-
háborút követô republikánus elnökök, 
Eisenhower és Nixon már nem érvé-
nyesítették a nemzeti ellenállás poli-
tikáját. Elôbbi csak névleg volt repub-
likánus, utóbbi, amikor rájött, hogy 
akaratnélküli báb lett és ellenállást 
kísérelt meg, eltávolították. Erre az 
idôre már a Republican Party is az 
ún. Eastern Establishment irányítása 
alá került, és azóta gyakorlatilag 
lényegtelen, hogy melyik párt gyôz a 
választáson.

Ilyen a világ! (24) 
MAGYAR ÉLET12. oldal

 Kedves Olvasóim!
Reagan esetében is beigazolódott: sem-

mit sem számít, ki lesz az elnök. Minden 
új elnöki ciklusban lemorzsolódik egy ré-
teg az amerikai közvélemény szellemi 
ellenállásából a nemzetközi liberalizmus 
nyomulásával. Míg a szovjet megszállás 
alatt erôsödik a lelkekben a kommuniz-
mus elvetése, a nyugati „szabad világban” 
a szocializmus ideológizálásával népsze-
rûsítik az egypártrendszert a tervezett Vi-
lágkormány megvalósítása érdekében. 

Míg Európára szocialista kötöttség terül, 
USA Reagan, Britannia Thatcher nevében 
bevezeti a szabad világgazdaság liberaliz-
musát, ami neoliberalizmus néven válik 
ismertté. De az amerikaiak neokonzerva-
tivizmusnak nevezik, mivel a Republican 
Party feladata volt az „új” irányzat beveze-
tése. Ez a politikai–gazdasági azonosság 
volt hivatott Európa és az orosz birodalom 
országainak gazdasági és politikai  egysége-
sítésére.                                      Csapó Endre

2015. december 31. 2016. január 7.



13. oldal

Külpolitikai magántársulatok
Az amerikai liberális baloldal nem 

véletlenül jutott ebbe a rendkívüli 
világrendezô szerepbe. Ismét vissza 
kell mennünk 1919-re, a nemzetközi 
baloldal mámoros gyôzelmi napjaira, 
az új világrend hajnalára, amikor a 
Népszövetség mellett a vezetô orszá-
gokban külpolitikai társulatokat ala-
pítottak a világpolitikai vezetés össze-
hangolása érdekében. Így alakult 
meg Angliában a Royal Institute of 
International Affairs és Amerika ré-
szére a Council on Foreign Relations. 
Utóbbi, talán szimbolikusan, Párizs-
ban alakult meg 1919. május 19-én, a 
baloldali gyôzelem tartósítására, a vi-
lág legerôsebb bankházainak a támo-
gatásával.

Azóta az amerikai Council (C.F.R.) 
állam lett az állam felett! Teljesen 
mindegy, melyik párt gyôz, az állam-
apparátus legfôbb helyeire CFR-em-
berek kerülnek. Eisenhower is, Nixon 
is CFR-tag volt, ez a szervezet emelte 
be ôket az elnöki székbe, ennek a 
szervezetnek az embereit emelik ma-
gas poziciókba az elnökök. Nixon több 
mint 110 tagot helyezett fontos pozi-
ciókba, köztük mindazokat, akik Œt le-
taszították a trónról. Az elnököt még 
választják, de az irányt bel- és külpo-
litikában egyaránt az Eastern Estab-
lishment adja. A CFR nem titkos 
társaság, hanem csupán a külpolitika 
nem alkotmányos, de valóságos irá-
nyítója azáltal, hogy gyakorlatilag a 
külpolitika vonalán csak CFR-tag ér-
vényesül. Ez sem nem titok, sem nem 
leleplezése valamiféle összeesküvés-
nek, errôl könyvek jelennek meg, 
újságok cikkeznek.

Ronald Reagan nem szerepel a 
CFR nyilvános listáján. Nem vallja, 
sohasem vallotta a liberális baloldal 
elveit, politikai pályafutása alatt tá-
madta a détant-politikát, ami alapja a 
mai amerikai– szovjet világegyensúly-
nak. Ellenezte a SALT-egyezményt, 
ami az amerikai fegyverkezési szintet 
visszatartja, hogy ne haladja meg a 
szovjet fegyverkezés szintjét. Ronald 
Reagan egész pályafutása más irányt 
mutat, mint az amerikai front-áttörés 
óta nyilvánvaló, 69 éve gyakorolt libe-
rális-baloldali irány. Ronald Reagan 
az Egyesült Államok népének re-
ménysége azon az alapon, amilyennek 
ôt nyilatkozatai és viselkedése alap-
ján megismerte, és nem azon az ala-
pon, amelyen az amerikai külpolitika 
halad, közel hetven éve, ha az elsô 
világháborút követô 12 évet kivonjuk 
belôle. Az amerikai közvélemény so-
hasem adta szavazatát arra a politiká-
ra, amit a demokrata párt folytatott 
az elnöki hatalom birtokában, hanem 
csak arra, amit ígért. Amerika népe 
most határozottan elfordult a demok-
rata párttól és jelöltjétôl, és bizalmát 
Ronald Reaganbe és a köztársasági 
pártba helyezte.

Most az a kérdés: beválnak-e a vá-
lasztópolgárok reményei, vagyis meg-
változik-e az amerikai bel és külpoli-
tika, vagy – mint ahogy Eisenhower 
és Nixon esetében történt – ismét 
becsapták-e az amerikai népet, a vá-
lasztókat, hamis ígéretekkel, üres jel-
szavakkal, bábfigura elnökkel?

Európa pórázon
Amerika, mint tudjuk, mérhetetlen 

lehetôségek és gazdasági elônyök bir-
tokába jutott a XX. század két világ-
háborúja folyamán. Amerika vezetôi 
nagyon jól tudták 1945-ben, hogy ki-
vívott helyzeti elônyük nem lesz hosz-
szú életû. Európának – ha nem is 
bôvelkedik többé a gyarmatok kincse-

ivel – olyan civilizációs erôtartalékai 
vannak, amikkel jó szervezés esetén 
az öreg földrész ismét vezetô hatalom-
má emelkedik. A feladat Amerika ré-
szére: ezt megakadályozni, vagy lega-
lább a lehetô legtovább késleltetni. 
Ezt a célt szolgálta Európa kettévágá-
sa a Hamburg és Trieszt között húzott 
aránylag egyenes vonallal. A Szovjet-
unió ennek a célnak a szerencsés ha-
szonélvezôje, mert – mint háborús 
szövetséges, és mint olyan hatalom 
amely földrajzilag jelen van – fegyve-
res ôrzôje lett ennek a szokatlan és 
rendkívüli állapotnak. 

Amíg teljes Közép-Európát a Szovjet-
unió katonailag megszállta, és a sokat 
hangoztatott internacionalizmus he-
lyett börtönországokat és foglár-kor-
mányokat szervezett, Nyugat-Európa 
részére is készült egy halálos terv, a 
hírhedt Morgenthau-terv. Roosevelt 
elnök háborús fôkincstárnoka, egy 
ismert New York-i bankár, Henry Mor-
genthau – aki mint a feltétel nélküli 
megadás híve, részese volt a háború 
meghosszabbításának – a háború utá-
ni Nyugat-Németország állandó meg-
szállását és mindenféle ipartól való 
eltiltását javasolta. Végülis a tervet 
módosították Németország feletti 
gazdasági és politikai ellenôrzésre, 
ami a multinational korporációkon és 
a szociáldemokrata kormányzaton 
keresztül ma is nagyrészt fennáll. 
Németország egyesítésének a kérdé-
sét például szóba sem lehet hozni.

Európának ez a természetellenes 
állapotú idôszaka – ami immár 35 éve 
fennáll – annak köszönheti (vagy át-
kozhatja) létét, hogy Amerikában az-
óta is következetes az a külpolitikai 
vonalvezetés, ami 1933 óta támogatja 
a Szovjetuniót Európa ellen. Ezt a 
politikai vonalvezetést az amerikai 
nagytôke a Democratic Party hivata-
los politikájává tette, és ezen keresz-
tül vált a liberális-baloldal, az ún. 
Eastern Establishment az Egyesült 
Államok uralkodó elitjévé. Ez a vonal 
következetes maradt külpolitikájához 
a hidegháború és a vietnami háború 
idején is. Amerika közvéleményében 
és politikai köreiben erôs ellenzék je-
lentkezett az Eastern Establishment 
szovjetbarát politikájával szemben. 
Ez az ellenzék elsôsorban Közép-Eu-
rópa átengedését kifogásolta, és an-
nak felszabadítását követelte a kor-
mányzattól rövid távon, és a kommu-
nizmus elleni harcot hosszú távon.

G. O. P. Establishment 
Ismert körülmény, hogy az Egyesült 

Államokban a politikát nagyrészben 
az üzletemberek végzik. Arra is utal-
tunk már, hogy a liberális baloldal a 
keleti rész üzletembereinek a pártja, 
akik az ún. Eastern Establishmentet 
képezik. A GOP Establishment  nem 
más, mint ugyanannak a liberális bal-
oldalnak a republikánus pártba beter-
peszkedett részlege, amelyik irányító-
ja és kisajátítója lett a demokrata 
pártnak. Másszóval a Wall Street-i 
bankároknak (Rockefeller-féle Chase 
Manhattan Bank, Export-Import Bank, 
Kuhn, Loeb and Co., Brown Bros, 
Goldman, Harriman, Lechman Bros, 
stb.) a republikánus párt irányítására 
beépített részlege. Ez a csoport a 
Kissinger által elindított détant feltét-
len híve, és a fegyverkezési egyen-
súly (Amerika fegyverkezésének visz-
szatartása a Szovjetunió fegyverkezé-
sének fejlôdése érdekében) az ún. 
SALT szerzôdések elômozdítója. Fi-
nanszírozói számtalan egyetemnek, 
tudományos intézetnek, kiadóvállalat-
nak, újságnak, amelyek a marxiz-
must, a szocializmust és a kommu-

nizmust népszerûsítik. A GOP. (Grand 
Old Party, a republikánus párt meg-
jelölése) Establishment vezetô sze-
mélyiségei a Newsweek felsorolásá-
ban: Alexander Haig, Donald T. Re-
gan (nem tévesztendô össze Ronald 
Reagan-nel), Bill Brock, Anne Arm-
strong és gazdasági szakemberük, 
Alan Greenspan.

Old Right 
„Gyökereiben inkább a Main Street-

bôl, mint a Wall Street-bŒl táplálko-
zik” – ahogy az említett folyóirat jel-
lemzi, ami annyit jelent, hogy nem az 
utóbbi, hanem fôleg az elsônek em-
lített utca bankházainak a szolgála-
tában és támogatásában állnak. Ez a 
csoport politikájában konzervatívabb 
és a régi amerikai tradíciók iránt 
türelmesebb. Belpolitikai, országos 
gazdasági kérdések inkább érdeklik, 
mint a külpolitikaiak. A kereskedelem 
szabadságáért, a kevesebb kormány-
beavatkozásért szállnak síkra. Vezetô 
személyiségei: William F. Buckley 
és Barry Goldwater. Gazdasági és 
pénzügyi szakembereik Milton Fried-
man, Walter Annenberg és W. Cle-
ment Stone.

New Right
Valójában nem követnek új irányza-

tot, hanem egyre határozottabban el-
lenzik az Establishment szélsôbalol-
dali és szovjetbarát politikáját, és kö-
vetelik a család és vallás értékeinek 
visszaállítását. Azt a szellemiséget 
képviselik, amilyennek az amerikai 
nép hazafias–vallásos tömegei hiszik 
még ma is a köztársasági pártot. Szé-
les tömegek reménykednek most Rea-
gannel kapcsolatban a hazafias–val-
lásos irányzat érvényesülésében. Pe-
dig befolyásuk a kormányzat és az 
elnök politikájára nagyon kevés. Ha-
tározottan kiállnak a szovjet katonai 
felerôsítése ellen. Reagan elnök válasz-
tási propaganda útjai alkalmával en-
nek a csoportnak a kívánságait és 
programját hangoztatta, tudva azt, 
hogy azokat vallja az amerikai nép 
többsége. Sajnos nincs rá mód, hogy 
Reagan beválthassa ígéreteit. Vezetô 
személyiségei: Terry Dolan, George 
F. Gilder, Howard Phillips, Richard 
Viguerie, Paul Weyrich és Jack 
Kemp.

Religious Right 
Az elôbbi csoporthoz hasonlóan a 

valódi konzervatívok csoportja, de 
erôsen vallásos alapon, és inkább bel-
politikai kérdésekkel törôdik. A ke-
resztényi erkölcs, a család tisztasága 
alapján harcol az iskolai imádkozást 
eltiltó rendelet ellen, az iskolák faji 
keveredését biztosító buszoztatás el-
len, a szabad magzatelhajtás ellen, a 
televiziós szekszualitást és bûnözést 
glorifikáló mûsorok ellen, stb. Ennek 
az erôsödô fiatal csoportnak ismeret-
len nevû vezetôi vannak: Jerry Fal-
well, Edward McAteer, James Ro-
binson, Phyllis Schafly. Ennek és az 
elôbbi csoportnak nem ad publicitást 
a nagy média, emiatt számos antikom-
munista és vallásos irányzatú helyi 
lapot és országos folyóiratot tartanak 
fenn nagy küzdelmek árán.

Neoconservatives   
Bizonyos szempontból vallásos irány-

zatnak tekinthetô csoport ez is, bár 
nem erkölcsi elvekért szállnak síkra, 
hanem Izrael részére nyújtandó maxi-
mális segítségért, és további szovjet 
terjeszkedés ellen. Több ízben sike-
rült, különösen Henry Jackson szená-
tor küzdelmeinek eredményeképpen, 
a Szovjetunióval kötendô gazdasági 
szerzôdést olyan feltételekhez kötni, 
hogy Moszkva enyhítse a kivándorlási 
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tilalmat Izraelbe, disszidenseket kien-
gedjen, stb. Vezetô személyiségei: 
Daniel Moynihan, Henry Jackson 
szenátorok, Walt Rostow, Norman 
Podhoretz, Midge Decter, Richard 
Perle, David Stockman. A Wall 
Street Journal és általában a nagy 
média teljes támogatását élvezi.

Összegezve ezek volnának a Repub-
lican Party fôbb elemei, amik, amint 
láttuk, túlságosan széles színskálát 
képeznek ahhoz, hogy ennek a párt-
nak az elnökválasztás során aratott 
gyôzelmébôl tiszta következtetést 
vonhassunk le. Mégis, ha számításba 
vesszük, hogy az ismeretlen Reagant 
választotta az amerikai nép rendkívü-
li nagy többséggel, akkor nyilvánvaló 
a politika szálait szövögetô körök ré-
szére az is, hogy a választók a libe-
rális baloldal politikája ellen szavaz-
tak. Tudni kell azt is, hogy az Egye-
sült Államok mindkét házában a kép-
viselôk inkább követik saját elképze-
lésük, vagy lelkiismeretük szavát, 
mint a pártvezetôség hivatalos állás-
pontját. Ami itt Ausztráliában elkép-
zelhetetlen lenne. Amerikában mind-
két párt baloldali részlege, vagy kon-
zervatív csoportjai együtt szavaznak. 
A ház elé kerülô dolgokban az dönt, 
hogy az adott kérdésben hogy oszlik 
meg a vélemény, és nem az, hogy ép-
pen egyik vagy másik párt van jelen 
nagyobb számmal.

Mint említettük, politikai döntések-
ben a parlament két házának korláto-
zott szerepe van, és fôleg csak az 
irányelvek megállapításában, míg az 
elnöknek és a kormányzati szervek-
nek igen tág lehetôségei vannak, még 
a meghatározott kereteken belül is, 
saját elhatározásuk szerint átültetni a 
parlament döntéseit a gyakorlatba. 
Amennyire érdekes volt betekinteni a 
republikánus párt összetételébe (vagy 
inkább széttagoltságába) annyira, 
vagy még inkább érdekes lesz átte-
kinteni a következôkben az ún. Exe-
cutive részleg munkáját.

A külpolitika mûhelye
Amerika népe a múlt év végén le-

folytatott elnökválasztás során azért 
szavazott a köztársasági párt elnök-
jelöltjére, mert megelégelte a liberá-
lis baloldali külpolitikát, és egészsé-
ges irányú változást kívánt. A válasz-
tó figyelme ezúttal a külpolitika felé 
fordult, mert ezen a téren találkozik 
érthetetlen jelenségekkel: miért kell 
a kommunizmussal szemben meghát-
rálni, miért kell a bolsevizmussal 
szemben úgy „védekezni”, hogy gaz-
daságilag támogatják, miért kell az 
amerikai fegyverkezést és önvédel-
met visszafejleszteni, és ugyanakkor 
támogatni a szovjet hadiipart, miért 
kell a szabad és demokratikus nemze-
ti Kína kormányával szakítani és 
ugyanakkor a kommunista Kínával 
baráti kapcsolatba lépni, miért kell 
eltûrni a szovjet fegyveres beavatko-
zást védtelen országokkal szemben, 
egyáltalán miért nem folytat az Egye-
sült Államok kormánya olyan külpoli-
tikát, ami végsô fokon gyengíti és 
megbuktatja a népellenes kommu-
nista diktatúrákat?

Amerika népe most megtette a kö-
telességét, olyan kormázatra adta le 
szavazatát, amelytôl ezeknek a jelen-
ségeknek az ellenkezôjét várja. Most 
pedig mi tesszük fel a kérdést: vár-
hatja-e Amerika népe a republikánus 
Ronald Reagan elnöktôl és az ô ne-
vében kormányzó adminisztrációtól 
azt, hogy az Egyesült Államok külpo-
litikájában alapvetô változás áll be?

Válaszunk a körülmények ismereté-
ben nem lehet biztató, mert ha az új 

elnök múltjának és kijelentéseinek 
ígérete szükséges változás irányába 
mutat is, környezetének, az általa ki-
választott kormányzó adminisztrá-
ciónak összetétele teljesen kiábrándít 
minden reménybôl.

Korábban említettük az amerikai 
politika hivatalos kormányzó szerveit, 
és azt is, hogy a külpolitikát teljes 
egészében a Council on Foreign Re-
lations (a továbbiakban CFR) irányít-
ja. Említettük azt is, hogy az amerikai 
politikai életben az érvényesülés útja 
a CFR-on vezet keresztül. Azonosí-
tottuk a CFR-t azzal a külpolitikával, 
ami mellett a kommunizmus helyi 
oroszországi kellemetlenségbôl világ-
veszedelemmé nôtt. Megalakulásától, 
1919-tôl fogva, a CFR-tagok növekvô 
számmal vesznek részt az adminiszt-
rációban, és ma már minden valami-
revaló pozícióban csak CFR emberek 
ülnek. Soha még elnököt annyi CFR 
ember nem vett körül, mint Ronald 
Reagant.

A CFR, mint afféle félhivatalos kül-
politikai tanácsadó szerv, közel két-
ezer taggal, azáltal jelent veszedelmet 
Amerika és a világ számára, hogy tel-
jesen irányítása alá vette a State De-
partment-et, vagyis az USA külügy-
minisztériumát, ahol már altiszti pozí-
cióban sincs olyan, aki nem az ô 
nemzetközi elveiket vallja: „ ... our 
national purpose should be to abolish 
our nationality” (idézet Kingman 
Brewster cikkébôl, amely a CFR hi-
vatalos folyóiratának a Foreign Affa-
irs-nek az 50 éves jubileumi számá-
ban jelent meg.) A nemzetköziség 
elve mellett megjelenik a „szocializ-
mus” is, mint út és cél. Egy Walter 
Trohan nevû újságíró írja a Chicago 
Tribune 1969. okt. 15-i számában: „A 
konzervatív érzelmûekben lehetne 
annyi realizmus, hogy felismerjék 
miszerint ez az ország mind közelebb 
halad a szocializmus felé, és a köz-
ponti (federális) kormányzás felé, le-
gyenek bár republikánusok vagy de-
mokraták a hatalomban.”

Most hasonló a helyzet: a konzerva-
tívok ismét gyôztek az elnökválasztás 
során, de ismét veszíthetnek a kor-
mányzás gyakorlatával. És Ronald 
Reagan-nek van egy elônye Nixonnal 
szemben, ô már azt is tudja, hogy a 
nem egészen engedelmeskedô elnö-
köt ki is lehet üldözni a székébôl. És 
ha más nem emlékeztetné ôt erre, 
elég talán Alexander Haig jelenléte 
abban a pozicióban, amiben Henry 
Kissinger volt Nixon mellett. És a 
Watergate hajsza csak Nixon ellen 
ment, és Kissinger maradt a helyén, 
és még ma is jelentôs szerepe van, 
mint „konzervatív” republikánus poli-
tikusnak. (Zárójelben egy Karl Marx 
idézet: „Szivárogjatok be mindkét, 
vagy minden politikai szervezetbe, 
ezáltal leszereltek minden ellenállást 
és megtévesztitek a népet”.)  A de-
mokratikus elvek csak addig haszno-
sak, amíg egy-egy uralkodó önkény-
uralma ellen mûködnek. Amikor a 
demokrata kerül a hatalomba, ô lesz 
az aki önkényuralmat épít. És nem 
csoda, ha a világhatalmas állam csú-
csáról a világhatalom csúcsára vágy-
nak. Végülis, minden csak szervezés 
kérdése, csúcsokat kell létesíteni, 
központi kormányzatú államokat, ahol 
a szolidaritás nem a nemzet iránt, 
hanem a szisztéma iránt kötelezô. 
Ilyen szisztéma a szocialista államok 
sora. És a CFR: szisztéma-építô tár-
sulat.

(Magyar Élet, 1981. február 26.)

Rövidített változat. A teljes írás 
olvasható az Ilyen a világ! I. kötet-
ben, letölthetŒ: www.magyarelet.net


