
A csÔpolitika csÔdje
1982
Nincs hét, hogy ne írnának a lapok 

a szibériai gázvezeték körüli vitáról, 
melynek során a gázvezeték körül-
ményei eltörpülnek a vita nyomán 
elôálló európai–amerikai szakadás 
kérdése mellett.

A szóbanforgó gázvezeték Szibériá-
ból szállítaná a földgázt nyugat-euró-
pai országok részére 1984-tôl. A közel 
6000 km-es csôvezeték minden eddigi 
közös kelet-nyugati vállalkozást felül-
múl, 15 000 millió dolláros befektetést 
igényel, és több állam mûszaki felké-
szültségével építhetô csak fel a kije-
lölt idôre. 

A nyugat-európai államok akkor fo-
gadták el a szovjet ajánlatot, amikor 
állandósultak a problémák a közel-
keleti olajválság miatt. A 70-es évek 
elejétôl Európa ipara (melynek fellen-
dülését az olcsó közel-keleti energia 
tette lehetôvé) növekvô olajárakkal 
küzdött. 

Európa nem tudott saját tartalékok-
hoz nyúlni kellô mértékben. Az ener-
gia, többszörösére emelkedett árak-
kal, a termelésnek súlyos tétele lett. 
A gazdasági fellendülés visszaha-
nyatlott. Nem csoda, ha ilyen körül-
mények között a nyugat-európai 
országok elfogadták a szovetorosz 
ajánlatot: segítséget nyújtanak a gáz-
vezeték felépítésében, ami 1984-re 
energiát hoz számukra.

Amikor a múlt évben a lengyelor-
szági válság közel hozta a szovjet 
fegyveres lerohanás veszélyét, és ki-
mutatható volt, hogy a lengyelországi 
rezsim statáriuma mögött a Szovjet-
unió áll, az amerikai kormány erélyes 
tiltakozását fejezte ki, és kilátásba he-
lyezett bizonyos szankciókat. Egyike 
ezeknek az volt, hogy a nyugati álla-
mok megvonják mûszaki hozzájáru-
lásukat az épülôfélben lévô csôveze-
ték építésétôl. Reagan elnök fenye-
getését a NATO-szövetségesek nevé-
ben is tette. Követelte a nyugat-euró-
pai országoktól, hogy ne szállítsanak 
technológiát a szovjetnek a gázveze-
tékhez.

A nyugat-európai partnerek viszont 
szerzôdést kötöttek a szovjettel, és 
nem voltak hajlandók belátni, miért 
kellene nekik áldozatot hozni a len-
gyel ügy érdekében, és miért áldoz-
zák fel azt, ami nekik is érdekük. 
Felhozták, ha Reagan bosszantani 
akarja az oroszokat, ne szállítson 
nekik búzát (a Carter által leállított 
szállításokat ugyanis Reagan nagyon 
hamar visszaállította, noha a Szovjet-
unió nem hagyta abba Afganisztán 
elleni invázióját), de ne követelje 
tôlük, hogy az orosz rendeléseket 
megszegjék.

A lengyel ügyet az Egyesült Álla-
mok kormánya valóban beszorította 
egy szûk csôbe, és nem saját maga 
hoz érte áldozatot, hanem másoktól 
követeli azt. A csô ellen neki van 
kifogása, és hogy mit akar elérni a 
lengyel ügyben, azt sohasem körvona-
lazta. A lengyel nép a Szovjetunió 
rabja, szabadságától teljesen meg-
fosztva, terroristák kormányzata alatt 
nyög. Reagan csak azt kifogásolja, 
hogy a látszat-törvényesség helyébe 
katonai diktatúrát vezettek be orosz-
bolsevista segítséggel. Ha helyreáll a 
rend, helyreáll Reagan lelki nyugal-
ma is.

Addig helyes a megállapítás, hogy a 
bajok hátterében a Szovjetunió áll. 
De attól, aki a szabadság bajnokának 
hirdeti magát, kevésnek bizonyul az 
átmeneti gabonazárlat Afganisztánért, 

vagy a csôvezeték körüli kellemet-
lenkedés Lengyelországért. Mindket-
tô annyit segít a két országon, mint 
vízbefúlón a szalmaszál. A szovjet 
nem riad vissza tôlük, azt tesz amit 
akar, sôt biztosítékot jelent részére, 
hogy ez az egész.

A csô-ügy nem világjelentôségû. De 
ami felrémlik mögötte, az már sokkal 
komolyabb. Nyugat-Európa többnyire 
szocialista, szociáldemokrata kormá-
nyai ma már nem úgy tekintik a 
NATO szervezetet, mint ami szüksé-
ges a közös védelemre a szovjet 
veszéllyel szemben. A détente, sôt 
szovjetbarátság gyakorlása mellett 
szóba sem jön a szovjet veszély. Az 
üzlet révén a gazdasági élet ezer meg 
ezer szálát kötik vele, és jó ha néhány 
cikk erejéig szóba jön, anélkül, hogy 
lelkiismeretük megrezzenne, hogy a 
közös csô-vezetéken félmillió depor-
tált rabszolga dolgozik. A sok gazda-
sági szál az idôk folyamán egy szét-
bogozhatatlan szuperkontinentális ke-
reseti egységgé formálódik, amiben 
az ember értéke is, a kormányzat 
stílusa is, meg az erkölcsi szint is a 
szovjet színvonalra fog alásüllyedni. 
Mint ahogy ez lett a sorsa a Szov-
jetunió érdekkörébe utalt fél-Európá-
nak is. De az is az igazsághoz tartozik, 
hogy ez a hatalmas terjedelmû kény-
szermunkatábor, amelynek Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Uniója a 
neve, sokáig élvezte az amerikai 
kapitalizmus támogatását is.

Amerika, úgy tûnik ismét jelen 
megnyilatkozásaiból, hogy tudatára 
ébred a veszélynek. De cselekedetei 
nincsenek arányban a feltételezett 
veszélytudattal. Mert ha csak az min-
den, amit a világ legnagyobb hatalma 
megtehet, hogy több-kevesebb idôre 
késlelteti egy csôvezeték elkészültét, 
akkor nincs többé földi hatalom, 
amely belátható idôn belül megállít-
hatná az orosz gôzhengert. A bolse-
visták külön megköszönhetik most 
Nyugat-Európának, hogy szolidárisak 
voltak a csôvezetékhez fûzôdô meg-
állapodásokhoz (de mit is tehetett 
volna például Nyugat-Németország, 
azután hogy folyósította kölcsönként 
a Szovjetuniónak a költségek egy-
harmadát, 5000 millió dollárt), és 
megköszönhetik az Egyesült Államok 
külügyi hivatalának, hogy a csô-em-
bargóval kapcsolatos teljesíthetetlen 
kívánságokkal széthúzást és talán 
végzetes bomlást idézett elô az Észak-
atlanti Szövetségben, olyan idôkben, 
amikor a Szovjetunió gazdasági élete 
komoly válságban van.

A Reagan-kormányzat szovjetelle-
nessége a szavak területérôl még 
nem ment át a tettek területére. A 
détente politikáról letérve, ahogy 
Amerikában mondják, a rhetorical 
confrontation  politikáját folytatja. 
Nisi Verba – mondaná Zrínyi Miklós 
–, csak szavak. 

(Magyar Élet 1982. október 7.)

Atombombás békeharc
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Ha még akad olyan jámbor polgára 

Nyugatnak, vagy a Szabad Világnak 
nevezett féltekén, aki úgy gondolja, 
hogy Kelet népei kommunisták, Nyu-
gat népei antikommunisták, annak 
megfoghatjuk a kabátgombját, hogy: 
nem ilyen egyszerû a világ, mert ha 
lehetne rendezni szabad választásokat 
világszerte vörös-fehér alapon, bizony 
nagyon könnyen kiderülne, hogy ma 
már Nyugaton több a kommunista 
mint Keleten, és fôleg, Keleten ma 
már több az antikommunista, mint 
Nyugaton. 

Ennek az ellentmondásnak tûnô 
igazságnak alapja a kommunizmus 
természetében rejlik: mást tesz, mint 
amit ígér. Ahol még nincs kommuniz-
mus, a felgyülemlett bajok áldozatai-
nak megváltást ígér, de ahol egyszer 
hatalomra jut, megteremti az oppor-
tunisták (elvtelen megalkuvók) dikta-
túráját, bebörtönözve, felakasztva 
nemcsak az ún. reakciósokat, de az 
idealista kommunistákat is, akiket el-
szédített a maszlag, akik a hirdetett 
békét békességnek, a munkáshatal-
mat szociálisnak, a szocializmust em-
berségesnek hiszik a fordulat után is.

A BÉKEHARC  (megérdemli, hogy 
nagy betûvel írjuk, mint ahogy odaát 
írják áhitattal), ez a szónak is, foga-
lomnak is öszvér-állat, a második vi-
lágháború óta dúl Keleten–Nyugaton 
egyaránt a bolsevista célok szolgála-
tában. Ha a bolsevisták nyíltan meg-
mondanák, hogy világuralomra tör-
nek a nemzetek, a vallások, az orszá-
gok elpusztítása árán, és a gyökerei-
tôl, támaszaitól elszakított egyént 
megfosztják vagyonától, egyéni tö-
rekvéseitŒl, családi örömeitôl, szabad-
ságától és még egészséges gondolko-
dásától is, hogy emberi méltóságából 
kivetkôztetve vak eszközzé, igavonó 
rabszolgává züllesztik, akkor az em-
beriségnek ezeket a szörnyeit lakat 
alá tették volna, mindenütt, ahol fel-
bukkannak. 

Mire a világ eljutott arra az állapot-
ra, (most ne feszegessük, miképpen), 
hogy egyik fele elpusztítással fenye-
geti a másikat, a béke óhajtása nem-
csak természetes tömegérzés, de 
hasznosítható támadási felület is az 
emberi társadalmak ellenségeinek 
kezében.

Az adott helyzet ma, 1982-ben az, 
hogy keleten ott áll a Szovjetunió az 
ún. szocialista táborban, amelynek 
fegyveres ereje állítólag meghaladja 
a Nyugat fegyveres erejét, ezen belül 
nukleáris (atom és hidrogénbombás) 
felkészültsége elegendô a nyugati vi-
lág nagyvárosainak elpusztításához. 
Erre a fegyveres erôre természe-
tesen azért van szüksége, hogy meg-
védje azokat a területeket, amelyeken 
már sikerült létrehoznia a szocializ-
mus vívmányait. Ezzel szemben Nyu-

gaton ott áll az Észak-Amerikai Egye-
sült Államok az ún. szabadvilági tá-
borban, amelynek fegyveres ereje 
állítólag megközelíti a Kelet fegyve-
res erejét, ezen belül nukleáris felké-
szültsége meghaladja a Szovjetunióét. 
A nagyméretû fegyveres erôre azért 
van szüksége, hogy megvédje azokat 
a területeket, amelyek még nem ju-
tottak szovjet iga alá.

Ez az állapot két táborra osztotta a 
világot. Harminchét évvel ezelôtt a 
két vezetô nagyhatalom hadseregei 
szövetségesként találkoztak a háború-
dúlta Európa közepén. Akkor még 
Amerika (USA) gazdasági és katonai 
ereje messze felülmúlta a Szovjetunió 
gazdasági és katonai erejét. Azóta – 
furcsa ellentmondásként – a világ 
tökéletlenebb gazdasági rendszerével 
megistencsapázott Szovjetunió úgy 
megerôsödött katonai felkészültség-
ben, hogy az Egyesült Államok és 
vele együtt az egész Nyugat igyek-
szik vele megegyezésre jutni, hogy a 
két félvilági partner fegyverkezési 
szintjét egyenlô fokon tartsák.

Véges kispolgári agyunknak az is 
sok volt, hogy Amerika nagy felsza-
badítási buzgalma Európa felezô vo-
nalán megállt, hogy Koreában csak a 
déli feléig ért el, és hogy Vietnamban 
az ellenség gyôzelmében találta meg 
végcélját, de hogy saját, állítólagos 
önvédelmének szolgálatát abban jelöli 
meg, hogy szíveskedjék a kedves 
ellenség éppen úgy felfegyverkezni, 
mint én (és ha nehézségei vannak, 
csak szóljon, lassítunk és ha kell, se-
gítünk is) –, ennek megértése erôltet-
ve sem sikerül részünkre.

Harminchét év után ez már állapot, 
aminek mi, magyarok, szenvedô ala-
nyai vagyunk  Ez a fegyveregyensúly-
állapot részünkre nemcsak a szovjet 
megszállás garantált meghosszabbí-
tását jelenti, de a vasfüggöny mögötti 
belsô erôk változást kikényszerítô 
szerepéhez fûzôdô reményeink kilá-
tástalanságát is. Mert nemcsak hogy 
felszabadításról, de már világnézeti 
szembenállásról sincs szó.

Ez a fegyveregyensúly-állapot – 
bármennyire is alkalmas az Európa 
feletti ellenôrzés állandósítására – 
nem valószínû, hogy a politikai tervek 
végcélja. Az egyensúly, ha tényleg 
fennáll, aránylag kis többletsúly ser-
penyôbe dobásával bármelyik oldal 
javára felborítható. Kérdés, melyik 
oldal esélyesebb a helyzet kihaszná

lá-sára? Ismerve a nyugati oldal fej-
lôdési fölényét, az esélyességet min-
denki erre az oldalra tenné. De mi 
van akkor, ha Nyugat önmegtartóz-
tató magatartása (ami lehetôvé tette 
az egyensúlyt) túlmûködik, és áten-
gedi a túlsúlyba jutást Keletnek? 
Lehetetlen? Évszázadunkban már sok 
ilyen lehetetlen megvalósult. Nézzük 
csak a jeleket.

Itt van mindjárt a nukleáris plakát-
háború. Néhány éve a Nyugat nagy-

városainak megszokott jelenetei közé 
tartoznak az anti-nukleáris felvonulá-
sok, amelyek követelik nemcsak a 
félelmetes fegyvereknek, de az atom-
energia felhasználásának sôt kísérle-
teinek is megszüntetését. Újra és új-
ra megismételt, százezres tömegek 
utcára terelésével végrehajtott han-
gulatkeltéssel propagálják a közvéle-
ménybe egyrészt az atomhalál ször-
nyû vízióját, másrészt egyetlen meg-
oldásként azt a követelést, hogy le 
kell állítani a pusztító fegyverek 
gyártását.

Európa nagyvárosai, London, Párizs, 
Brüsszel, Róma, Berlin, valósággal az 
atombombától való rettegésben él-
nek, de hasonló tüntetések világszerte 
égetik a lelkekbe a rettegés egyetlen 
okaként megjelölt, amerikai atomkí-
sérletek veszélyeit. Bármennyire is 
érthetô Nyugat-Európa népeinek pa-
cifizmusa (megadásra hajlamos béke-
vágya) zavarólag hat, hogy ezeknek a 
nyugati felvonulásoknak közös jel-
lemzôje: hogy csak a nyugati atom-
bombától féltik az emberiség jövôjét. 
Alapjában véve elég logikus: ha Nyu-
gat elássa nukleáris fegyvereit, a 
Szovjetunió nem kényszerül a saját 
nukleáris bombáit alkalmazni, így el-
kerülheti az emberiség az atomhalált. 
Hogy mi az, amit eképpen nem fo-
gunk elkerülni, arról nem beszélnek.

Kilóg a lóláb – mondaná a gondolko-
dó polgár –, ezeket a felvonulásokat 
Moszvából szervezik. Ez is logikusnak 
hangzik, de aki tudja, hogy egy helyi 
kis demonstrációnak is mennyi költ-
ségre és publicitásra van szüksége, 
az hamar kiszámítaná, hogy milli-
ókra rúgna szinte gombnyomásra 
megrendezni százával és egyszerre a 
nyugati világ nagyvárosaiban a száz-
ezres tömegeket megmozgató felvo-
nulásokat, és fizetni a hozzá való mé-
dia-támogatást. Ennyi pénzt a muzsi-
kokból Moszkva nem tud kipréselni.

Ahhoz pedig kimondottan égi hata-
lomra volna szüksége Moszkvának, 
hogy megszervezze világszerte a ke-
resztény egyházak békemozgalmait. 
Sydneyben ez év április 4-én (ó, minô 
véletlen!) vasárnapi ájtatosság és ima 
támogatásával rendezte nagy össze-
jövetelét Christians for Nuclear Dis-
armament cím alatt, és tartott Ecu-
menical Peace Service-t a St. Paul 
Cathedralban az egyházi békemozga-
lom. 

De nemcsak protestáns, hanem 
katolikus vonalon is folyik a nép 
felvilágosítása, hogy melyik fajta 
atomfegyvert kell pokolra vetni: a 
Catholic Commission for Justice and 
Peace háromnapos elôadást tartott az 
ausztráliai US légibázisok kérdésé-
rôl, a Béke Mozgalom szerepérôl és a 
nukleáris fegyverek használatának 
korlátozásáról. Arról nem volt szó, 
hogy a Szovjetunióra ki fog hatást 
gyakorolni. Valószínûleg megnyugod-
hatunk az amerikai mikrofonos der-
vis Billy Graham nyilatkozatában, 
aki ugyancsak békeügyben járt a 
közelmúltban a vasfüggöny mögött: 
„Nagy benyomást tettek rám ezekben 
az országokban a különbözô keresz-
tény közösségek, amelyek kifejezték 
a békéért való aggódásukat”. Hogy 
milyen békérôl volt ott szó, azt a 
szíveslátásból következtethetjük.

Az atomháború már folyik, egyelôre 
bomba nélkül. Elég, ha szétsugárzik a 
halálfélelem és a csüggedés melankó-
liája.

(Magyar Élet, 1982. november 4.)
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Ilyen a világ! (25) 
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 Kedves Olvasóim!  
Visszaforgatva a történet filmkockáit, meg-

döbbenünk, hogy 8 évvel a Szovjetunió szét-
esése elôtt a két egyenlô erejû világhatalom 
szimbiózis uralmának elfogadását kínálták a 
politikai tervezôk, mintegy Atlasz két erôs 
karja fogja tartani a világot.

Ha akkor ránéztünk a térképre, ahol látható 
a két hatalom fegyveres bázisainak elrendezé-

se, látható volt egymás területeinek szabályos 
bekerítettsége. Ennek logikája, ha valamelyik 
dominiumban veszélybe kerül a világhatalom, a 
másik fél feladata lesz a bûnös fél megleckéz-
tetése. Ezért kellett végigjátszani a hideghábo-
rús kissingeri melodrámát évtizedeken át, hogy 
a kétpólusú világrend elfogadható legyen a Föld 
népei számára.                              Csapó Endre

2016. január 28.


