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A nemrég lezajlott iraki háború jobb megértésére egy rövid részle-
tet közlünk Webster G. Tarpley és Anton Chaitkin: George Bush 
– The Unauthorized Biography (id. George Bush nemhiva-
talos életrajza) címû könyvének 24. fejezetébõl, az egy évti-
zede lezajlott Öböl-háború – a mai  háború „hadgyakorlata” 
– elindításának körülményeirõl. Az akkori diplomáciai ese-
mények és a sajtóban megjelent közlemények most is elénk 
tárják az anglo-amerikai birodalomépítõk régi módszerét, a 
„jószándékba” csomagolt, képmutató önzés mellett a tudatos 
félrevezetés taktikáját. Igaz, hogy a külpolitika, mint mond-
ják, az érdekek mûvészete és nem az õszinteségé, ám a mos-
tani iraki konfliktus az olajért – számítások szerint Iraknak 526 
évre elegendõ olajkészlete van – már szinte nélkülözött min-
den diplomáciai minimumot és mázt: mint láthattuk, tragi-
komikus egyszerûséggel ismét kinevezték fõgonosznak a 80-
as évek iráni-iraki háborújában még támogatott iraki vezetõt, 
akitõl meg kell menteni a világot. A bizonyítékok nélkül ter-
rortámadásnak beállított „második Pearl Harbor”, szeptem-
ber 11-e után mindent lehet… És még ki tudja, mi mindent 
akarnak elérni a terrorizmus elleni harc jelszavával (paleszti-
nok kitelepítése Irakba, brit-amerikai dominanciájú „függet-
len” Irak, Kurdisztán, kaukázusi ásványkincsek, Irán, Európai 
Unió?), illetve mi mindent indíthatnak el Ázsiában a harci ese-
mények? Rudolf Steiner 1924-ben, egy breslaui mezõgazdasági 
tanfolyamon a következõket mondotta: „Az igazi ellentét nem 
Amerika és Oroszország között van, ez csak látszat. Amerika 
és Kína között kerül majd sor az igazi konfliktusra. Az a kér-
dés csupán, hogy Európán, vagy a Csendes-óceánon keresz-
tül?” Jelenleg a londoni Royal Institute of International Affairs 
honlapján már olvasható a China Project vezetõjének, Stephen 
Green-nek a tanulmánya: Reforming China’s Economy cím-
mel. A CFR bennfentes folyóirata, a Foreign Affairs még a ta-
valy januári számban közölt egy karikatúrát: amerikai katona 
térdel lõállásban egy céltábla elõtt, melynek célkeresztjében 
az Al-Kaida vezér szétlõtt feje, mögötte hosszú sorban várakoz-
nak a burnuszos, fezes keleti figurák Irak, Hezbollah, Irán és 
egyéb feliratú fejfödõkkel; a katona, akár a körzeti orvos, csak 
ennyit mond: Next!  Kérem a következõt! Úgy tûnik, hogy a 
’90-es évek balkáni beavatkozása után, mellyel megvonták ke-
let és nyugat határát, most egy nagyobb, és mint közvetlenül 
2001. szeptember 11-e után jelezték: sokáig tartó törésvonal-
háború sorozat készül, melynek célja az iszlám világ feletti do-
minancia, sõt, az Ázsia feletti teljes ellenõrzés megszerzése.

Bush az irakiak Kuwaitba nyomulását követõen, 1990. szep-
tember 11-i (!) kongresszusi beszédében kifejezte, hogy volta-
képpen mekkora súlya van az USA számára az Irak elleni akci-
ónak, az idézet elsõ sorával utóbb furcsa helyzetbe hozva saját 
fiát, a mostani elnököt, az Irak elleni agresszort: „Világossá kell 
válnia, hogy többé egyetlen diktátor sem számíthat arra, hogy 
egy Kelet-Nyugat konfrontációban megakadályozza az ENSZ 
közbelépését az agresszióval szemben. A nemzetek új partner-
sége kezdõdött el, és ma egy egyedülálló és rendkívüli pillanat-

hoz érkeztünk. A Perzsa-öbölnél kialakult krízis ritka alkalmat 
nyújt, hogy az együttmûködés történelmi periódusa felé lép-
jünk. Ezekbõl a nehéz idõkbõl kiemelkedhet ötödik célunk, 
egy új világrend, egy új éra, amely szabadabb a terror fenyege-
tésétõl, erõsebb az igazságosságra való törekvésben és bizton-
ságosabban keresheti a békét. Egy korszak, amelyben a világ 
nemzetei, kelet és nyugat, észak és dél felvirágozhatnak és 
harmóniában élhetnek.” (Washington Post, 1990. szeptem-
ber 12.) Késõbb, az Öböl-háború kirobbanása után így nyi-
latkozott: „Mi akarunk lenni a gyógyítók, meg akarjuk tenni, 
amit megtehetünk annak elõmozdításáért, amit én optimista 
módon új világrendnek nevezek. De az új világrendnek szük-
sége lenne ehhez egy békéltetõ komponensre.” (Washington 
Post, 1991. január 19.) A „gyógyító”, „békéltetõ komponens” 
természetesen az anglo-amerikanizmus neokolonializmusa, 
katonai-gazdasági ereje, amellyel ma sem átallnak frázisos hó-
kuszpókuszok kíséretében lerohanni bárkit, ha érdekeik úgy 
kívánják. Amerika új világrend-politikája hátterében ott talál-
juk a valószínûleg illuminátus eredetû, rendkívül befolyásos 
Skull & Bones Rendet, melynek tagja lett majd’ az egész Bush-
család: 1917-ben lépett be Prescott Sheldon Bush, a jelenle-
gi elnök nagyapja, 1948-ban az apa, George Herbert Walker 
Bush és 1968-ban George William Bush. Az 1832-ben a Yale 
Egyetemen alapított elit senior-club bemutatására késõbb ke-
rítünk sort.

Z. Tóth Csaba
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NEMHIVATALOS ÉLETRAJZA

XXIV. fejezet • Az Új Világrend
(részletek)

Roma caput mundi regit orbis frena rotundi
(Róma a világnak feje, kezében a glóbusz gyeplõje) 
Felirat Diocletianus császár birodalmi koronájáról. 

Az anglo-amerikai stratégia az volt, hogy Szaddám Huszein 
sarokba szorítására a gazdasági hadviselés eszközeit használ-
ják, köztük a kulcsfontosságú technológiák embargóját. Ami-
kor Irak helyzete kellõen kétségbeejtõ volt, az anglo-ameri-
kaiak titkos súgói Szaddám Huszeint Kuwait megtámadására 
bátorították titkos garanciákkal, hogy nem lesz anglo-ameri-
kai válasz. Megbízható tudósítások jelezték a Közel-Keletrõl, 
hogy Szaddám Huszein, mielõtt megtámadta Kuwaitot, el-
mondta, hogy London és Washington nem indítana hábo-
rút ellene. Szaddám Huszein további biztosítékokat kapott 
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1990 december és 1991 január folyamán, hogy a katonai erõk 
összevonása Irak déli határainál nem ellene irányul, hanem 
Szaud-Arábia tartós megszállása érdekében történik. Hogy az 
iraki vezetés számára hihetõ legyen mindez, a biztosítékok 
ismert személyiségek részérõl hangzottak el, akik nagy ha-
talmat és befolyást gyakoroltak Londonban és Washington-
ban – olyan személyektõl, akik egy csapatban voltak Henry 
Kissingerrel. Az egyik fõ gyanúsított Tiny Rowland, a brit ki-
rályi család vagyonkezelõje és a brit neokoloniális érdekelt-
ségek ügyvivõje Afrikában és másutt. Tiny Rowland 1990 júli-
usban volt Irakban, röviddel azelõtt, hogy az iraki hadsereget 
mozgósították. 

A Bush által nagyrabecsült brit geopolitikusok az invitaio ad 
offerendum, a más hatalmak háborúba intrikálásának régi mes-
terei. Invitatio ad offerendum azt jelenti: felhívás elkövetésre, ug-
raszd össze egyiket a másikkal. Jól ismert, hogy az egykori ameri-
kai külügyminiszter, Dean Acheson, aki Averell Harriman közeli 
munkatársa volt, 1950 januárjában hivatalosan kizárta Dél-Kore-
át az amerikai védõövezetbõl, és bátorította Kim Il Sung-ot a ko-
reai háború elindítására. Minden jel arra mutat, hogy Észak Korea 
támadását Dél Korea ellen 1950-ben titokban bátorították a bri-
tek is, és bátorították Kínát, hogy lépjen be a koreai háborúba. A 
Falkland-szigetek argentin megszállását 1982-ben bizonyíthatóan 
megelõzték a szigetek sorsa iránti teljes érdektelenség demonst-
rációi a brit külügyminiszter, Lord Carrington részérõl. Szaddám 
Huszein Irán elleni támadását 1980-ban bátorították amerikai és 
brit biztosítékok révén, hogy a teheráni kormány összeomlik és 
képtelen lesz ellenállni.

A Pentagon tudott az iraki csapatmozgásokról a Kuwaiti határ-
nál július 16-17-én. E csapatösszevonásokról azonban csak július 
24-én tudósított az amerikai sajtó, amikor a Washington Post kö-
zölte, „Irak közel harmincezres elit hadtestet mozgósított kuwaiti 
határainál és a Bush-adminisztráció hadihajókat helyezett készült-
ségbe a Perzsa-öbölben, mivel erõsödött a vita a két Öbölország 
között az olajtermelési kvótákat illetõen, mondták tegnap ameri-
kai kormánytisztviselõk és arab diplomaták.” Az irakiak meghív-
tak egy nyugati katonai attasékból álló csoportot, akik útközben 
Kuwait Citybõl Baghdadba 2-3000 harci jármûvel találkoztak, me-
lyek dél felé mentek, kiegészülve közben a köztársasági gárda két 
hadosztályával.

Ha Kuwait olyan fontos lett volna az USA és a nyugat bizton-
sága számára, akkor valamikor július 17. és augusztus 1. között 
– vagyis majdnem két hét folyamán – Bushnak figyelmeztetnie 
kellett volna Irakot, hogy vonuljon vissza Kuwaitból, háttérben 
néhány vérfagyasztó fenyegetéssel és komoly, nagyszabású kato-
nai demonstrációkkal. Ehelyett Bush mesterkélt csöndbe merült 
a helyzettel kapcsolatban és nagykövetét egy teljesen félrevezetõ 
üzenettel küldte Szaddám Huszeinhez, ami megegyezett a brit 
tervvel Szaddám háborúba rántására. 

Július 24-én a Fehér Ház, a Külügyminisztérium és a Pentagon saj-
tóközleményei egyrészt a  „mérsékelt” kuwaitiak és szaudiak támogatá-
sa, másrészt egy arab közvetítésû békés megegyezés bátorítása között 
egyensúlyoztak. Margaret Tutweiler a külügy részérõl hangsúlyozta, 
hogy az Egyesült Államoknak nincs kötelezettsége arra, hogy meg-
védje Kuwaitot: „Nekünk nincs semmilyen védelmi egyezményünk 
Kuwaittal és nincs speciális védelmi vagy biztonsági elkötelezettségünk 
Kuwait felé. Mi tehát erõteljesen elkötelezettek maradunk öbölbeli ba-
rátaink egyéni és kollektív önvédelmének támogatását illetõen, akik-
kel mi mély és hosszantartó kapcsolatban vagyunk.”

A Washington Post idézett egy névtelen amerikai katonai 
tisztviselõt, aki hozzátette, hogy ha Irak egy kis kuwaiti terüle-
tet bekebelez, hogy jobb tárgyalási pozíciót szerezzen az OPEC-
ben (Olajexportáló Országok Szervezete), „az Egyesült Államok 
valószínûleg közvetlenül nem tekintené kihívásnak a mozgósí-
tást, de csatlakozna minden arab kormányhoz ennek elítélésé-
ben, és a háttérbõl nyomást gyakorolna Irakra.” Bemondták: 
két amerikai KC-135-ös légi tanker légigyakorlatokat végzett az 
Egyesült Arab Emírségek harci gépeivel, és a US Egyesített Csa-
patok közel-keleti bázisáról hat hajó vonult fel a Perzsa-öbölben 
július 23-án, hétfõn, hogy „kommunikációs támogatást” nyújt-
son ehhez a légigyakorlathoz – a Pentagon szerint. Két  hajók a 
Perzsa-öböl északi részén tartózkodott, közel az iraki és kuwaiti 
partokhoz. De nem hangzott el semmi vérfagylaló, és Bush sze-
mélyes hallgatása volt mindenek közt a legsokatmondóbb. Te-
gyük hozzá, a Bush-adminisztráció ezen a héten a kongresszus 
által elrendelt Irak elleni kereskedelmi szankciókkal szemben 
lobbizott a törvényhozásban. Irak adottságai Kuwait lerohaná-
sára biztosítva voltak, és a Bush-rezsim nem reagált.

Július 25-én az amerikai nagykövet, April Glaspie talál-
kozott Szaddám Huszeinnel, és átadott egy nagymértékben 
félrevezetõ üzenetet a krízissel kapcsolatos amerikai álláspont-
ról. Glaspie biztosította Szaddám Huszeint, hogy õ Bush elnök 
közvetlen megbízására intézkedik, majd átadta a híres üzenetet: 
„Nekünk nincs véleményünk az olyan arab-arab konfliktusról, 
mint az Ön határvitája Kuwaittal.” Minden jel azt mutatja, hogy 
valóban ezek voltak az utasítások, amelyeket közvetlenül a Fe-
hér Ház fõ agent provocateur-e, Bush adott. „Közvetlen utasí-
tásaim vannak az elnöktõl, hogy jobb kapcsolatokat keressek 
Irakkal”, mondta Glaspie Szaddámnak. E találkozás iraki átira-
ta szerint Glaspie hangsúlyozta, hogy mindig ez volt az ameri-
kai álláspont: „Én a kuwaiti amerikai nagykövetségen voltam 
a ’60-as évek végén. Ekkor az volt az utasítás számunkra, hogy 
ne nyilvánítsunk véleményt ebben a témában, és a téma nincs 
kapcsolatban az USÁ-val.” Szaddám Huszein beszélt Irak gaz-
dasági sérelmeirõl és a gazdasági segítség szükségességérõl a 
háború utáni újjáépítésben; itt Miss Glaspie kifejezte az ame-
rikai kormány teljes megértését. Röviddel ezt követõen, April 
Glaspie elhagyta Kuwaitot, kivette nyári szabadságát, ami az 
amerikai kormány tüntetõ érdektelenségének egy másik meg-
nyilvánulása volt a kuwaiti-iraki krízist illetõen. 

A Washington Post július 30-i száma szerint a szaudi kor-
mány július 29-én közzétette, hogy az iraki-kuwaiti párbeszédet 
Dzseddában elhalasztották július 31-re. A kuwaiti delegáció hir-
telen kisétált ezekrõl a megbeszélésekrõl, a nyilvánvalóan szán-
dékos gesztussal feldühítve az iraki vezetést. Július 31. regge-
lén a Washington Post arról tudósított, hogy a kb. 100 000-re 
növekedett iraki haderõ felvonult Bászra és a kuwaiti határ kö-
zött. A Pentagon szóvivõje, Pete Williams a sajtó sürgetésére így 
kommentálta a történetet: „Láttam a tudósításokat a csapatok-
ról, de mi sosem vitattuk itt a számokat és nem fûztünk továb-
bi magyarázatokat ehhez. Úgy gondolom, a Védelmi Minisztéri-
um a maga módján kifejezi nyilvánvaló aggodalmát a térségben 
tapasztalható csapatösszevonásokról, és tudatában van annak, 
ahogy mi is, hogy mik az érdekeink az Öböl-térségben.”

Az iraki csapatösszevonások fokozódása nem zavarta a hi-
vatalos amerikai blazírtságot a krízissel szemben. Ez szándé-
kos és kiszámított félrevezetõ mûvelet volt, amit az oroszok 
úgy hívnak: maszkirovka.
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Bush a mûholdas felvételek és a követségi tudósítások ré-
vén már legalább 36 órával korábban tudott az iraki csapatok 
újabb elõretörésérõl. Mégis síri csöndben maradt. Bushnak 
bõven volt alkalma, hogy naponta mondjon valamit az Öbölrõl; 
több mint egy órán át tanácskozott a GOP kongresszusi veze-
tésével július 31. reggelén, és a résztvevõk szerint „bosszan-
kodott” a holtpontra jutott költségvetési vita miatt. Eközben a 
Fehér Ház hírszerzési adatokat kapott, hogy az iraki invázió a 
küszöbön áll, és a következõ napokban néhány tisztviselõt idé-
zett a New York Times: „kifejezetten nõ az aggodalom, hogy a 
háború kitörhet…” De Bush nem mondott semmit, nem csi-
nált semmit. 

Augusztus elsején, szerdán este 9 körül, tudósítások ér-
keztek Washingtonba, hogy iraki erõk nagy számban keltek át 
a kuwaiti határon. Attól a pillanattól, hogy a krízis július 16-17-
tõl kezdett kialakulni az invázió pillanatáig Bush megõrizte a 
nemtörõdöm hallgatás pozícióját. Ám most az események hir-
telen felgyorsultak. Scowcroft és Bush közleményt fogalma-
zott, amelyet éjjel 11,20-kor tettek közzé. Ez keményen elítéli 
az iraki inváziót, és követeli „minden iraki erõ azonnali és fel-
tétel nélküli visszavonását.” Az augusztus 2-i New York Times 
az iraki invázióról tudósítva említést tett a Bush-rezsim felü-
letes magatartásáról: „Erõfeszítései ellenére, hogy megakadá-
lyozzon egy támadást Kuwait ellen, a Bush-kormány sosem 
mondta pontosan, mit tenne az Egyesült Államok, ha Irak ki-
sebb vagy nagyobb támadást intézne Kuwait ellen. Az ameri-
kai nyilatkozatok bizonytalansága, amelyekben tartózkodtak 
bármilyen ígérettõl Kuwait megsegítésére, megzavart néhány 
kuwaiti tisztviselõt, akik az amerikai szándékok határozottabb 
kinyilvánítását remélték egy nagyobb katonai erõdemonstráció 
támogatásával kapcsolatban.”

Bush csütörtökön a Colorado állambeli Aspenbe készült, 
hogy találkozzon Margaret Thatcherrel, azzal a személyiséggel, 
akit Bush félve tisztelt. Thatcher, akinek hatalomra kerülését se-
gítette Bush – a Munkáspárt kisöprésével a kormányból, Lord 
Victor Rothschild elképzeléseivel összhangban –, ekkor már 
több mint 11 éve volt brit miniszterelnök, és már biztosította 
helyét az angolszász hatalmasok pantheonjában. A brit impe-
rializmusnak ez a kiszáradt múmiája Aspen-be látogatott, hogy 
elõrevigye a nyugat jövõjét. Reggel ötkor Bush-t Scowcroft éb-
resztette és elétette a végrehajtási rendeleteket az összes iraki 
és kuwaiti kinnlevõség befagyasztásáról az USÁ-ban. Reggel 8-
kor a kormányteremben összegyûlt a Nemzetbiztonsági Tanács. 
Az ülés megnyitásakor a sajtófotózás alkalmával Bushnak lehe-
tõsége nyílt vázolni az Irakkal és Kuwaittal kapcsolatos irányvo-
nalakat. Bush ezt mondta a tudósítóknak: „Nem foglalkozunk 
az intervencióval. Kérdés: Nem gondolkozik-e valamilyen be-
avatkozásról vagy csapatok küldésérõl? Bush: Nem gondolko-
zom, de ismétlem, ha igen, akkor sem beszélnék róla.”

Bush találkozói Thatcherrel Aspenben aug. 2-án és a Fe-
hér Házban aug. 6-án döntõ jelentõségûek annak megértésé-
hez, hogyan játszottak össze az anglo-amerikaiak az Öböl-há-
ború kirobbantásában. Thatcher-rel való találkozásai elõtt Bush 
egyértelmûen nyugtalan, zavart mentális állapotban volt, de 
alapvetõen nem kötelezte el magát, hogy lépjen az Öböl-krízis 
ügyében. A Thatcherrel való találkozás után Bush gyorsan átala-
kult gátlástalan, monomániás háborús uszító héjává. Az átme-
nethez hozzájárult Bush általános lelki leromlása, nagymérték-
ben elõsegítve késõbbi õrjöngõ epizódjai kialakulását. 

Az Öböl-krízisben az egyetlen kompetens politikai-katonai 
megítélés az iraki szándékokkal kapcsolatban az, hogy Szaddám 
Huszein nem kívánt túlmenni Kuwaiton, csak egy Baghdad ál-
tal régóta igényelt területet akart visszaszerezni, arra hivatkozva, 
hogy azt a Brit Birodalom illegálisan tette titkos protektorátussá, 
az Ottomán Birodalom bászrai provinciájának déli részén túl, 
még 1890-ben. Ezt az álláspontot, hogy Irak nem óhajt hábo-
rúba keveredni Szaud-Arábiával, megismételték a krízis elsõ he-
te folyamán olyan tekintélyes szakértõk, mint az egykori szaudi 
amerikai nagykövet, James Aikens, és a prominens francia ka-
tonai vezetõ Lacaze tábornok. Sõt Schwarzkopf tábornok is 
nagymértékben valószínûtlennek tartotta, hogy Szaddám meg-
indulna Szaud-Arábia ellen.

A hivatalos beszámoló szerint, Bush 1991. január 15-én, 
délelõtt 10,30-kor, a Fehér Ház ovális termében írta alá a nem-
zetbiztonsági utasítást, melyben elrendelte a támadást Irak el-
len. Másnap reggel Washingtonban, amikor Baghdadban kora 
este volt, Bush utasította Scowcroftot, hívja Cheney-t további 
egyeztetésre a támadási terv kivitelezésével kapcsolatban. Az 
amerikai légicsapás Irakra helyi idõ szerint január 16-án, szer-
da este 6 és 7 óra között kezdõdött. 

„Take up the White Man’s burden/ Ye dare not stoop to less/ 
Nor call too loud on Freedom/ To cloke your weariness” (sza-
bad fordításban: Vedd fel a Fehér Ember terhét/ Ne add alább 
ennél/ S ne kiáltsd gyakran a Szabadság nevét/ hogy ne lássák, 
fáradt lennél) – írta Rudyard Kipling (a Round Table csoport 
tagja – a ford.) 1899-ben egy brit kampány részeként, hogy 
meggyõzzék az Egyesült Államokat egy gyarmati adminisztráció 
létesítésérõl a Fülöp-szigeteken. Mint a korabeli Omaha World 
Herald megjegyezte: „Más szavakkal Mr. Kipling azt mondja: 
Uncle Sam-nek át kellene vennie John Bull üzletét.” Az impe-
rializmus e rasszista, soviniszta fûzfaverse pontosan megragad-
ja Bush felfogásának a lényegét is.

Fordította: Z. Tóth Csaba

Teddy Goldsmith
EGÉSZSÉGTELEN – VAGY CSAK KICSI?

A HIGIÉNIA FEGYVERÉVEL
A KISTERMELÕK ELLEN

A természettudomány egy új vallás,
és a fertõtlenítõ szer a szentelt víz.

(George Bernard Shaw)

A higiénés törvények bevezetése valójában azt a célt szolgálja, 
hogy az élelmiszertermelés és -kereskedelem néhány nemzet-
közi óriásvállalat kezébe kerüljön. Ha azt akarjuk, hogy egész-
ségesebbekké váljunk és kevésbé legyünk kitéve az ételmér-
gezések veszélyének, akkor teljesen meg kell változtatni ezt a 
politikát. Az egyre nagyobb társaságok létrejöttével jellemezhetõ 
globális gazdaság élelmiszerpiacán a kistermelõk és a kiske-
reskedõk egyre nehezebben boldogulnak. A helyzetüket az 
is nagy mértékben nehezíti, hogy a Világkereskedelmi Szer-
vezet (WTO) olyan törvényeket hozott, amelyek kényszerítik 
az egyes kormányokat, hogy nyissák meg nemzeti piacukat az 
erõteljesen támogatott külföldi, különösen az Amerikai Egye-
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sült Államokból származó élelmiszerek elõtt. Például az USA-ból 
Indiába importált szója tonnánkénti ára 155 helyett 348 dollár 
volna az amerikai kormány támogatása nélkül. Ezzel az árral 
egyetlen farmer sem kelhet versenyre sem Indiában, sem más-
hol a világon. Ugyanakkor a világgazdaságot hatalmas, az egész 
Földre kiterjeszkedõ, vertikálisan szervezett társaságok uralják 
és irányítják. Például a gabonakereskedelem 77 %-a öt, a kakaó-
kereskedelem 83 %-a, a banánkereskedelem 80 %-a és a teake-
reskedelem 85 %-a egyaránt három társaság kezében van. Ilyen 
körülmények között a kistermelõk arra kényszerülnek, hogy az 
alapanyagot ugyanattól az óriásvállalattól vásárolják, amelynek 
a termékeiket eladják. Így ezek a vállalatok szabják meg,  meny-
nyi lehet a kistermelõ haszna. Így történhet, hogy a banánért 
a szupermarketben kifizetett árnak mindössze két 2 %-a kerül 
vissza azokhoz, akik az ültetvényen dolgoznak, 5 %-a a föld tu-
lajdonosához, a többi a kereskedõkhöz, illetve egyre gyakrab-
ban ugyanannak a nemzetközi cégnek a leányvállalataihoz. 

Az óriásvállalatok kibírják, hogy egyes termékeiket áron alul 
adják el. Nem bánják, ha egy ideig egy árucikken veszteségük van, 
ha így a kisebb, de még a meglehetõsen nagy versenytársak is 
kiesnek a piaci versenybõl. A Wal-Mart, a világ legnagyobb ke-
reskedelmi hálózata gyakran követi ezt az üzletpolitikát. Mi-
kor megtelepszik egy városban, az alapvetõ élelmiszereket ol-
csóbban adja, mint az elõállítási költség. Így a környezetében 
megfojtja a kis üzleteket, még a kisebb szupermarketeket is, 
ezután pedig a Wal-Mart megemeli az árait. Ugyanez történik, 
mikor a nagy amerikai, európai vagy japán exportõrök a harma-
dik világban azért adják olcsón a termékeiket, hogy tönkrete-
gyék a helyi termelõket. A dömpingpolitika törvényellenes, de 
gyakorlatilag lehetetlen pert nyerni az óriásvállalatokkal szem-
ben, hiszen ezekben az országokban kormányzati támogatást 
élveznek. Ráadásul ha a kis élelmiszertermelõk találnak egy új 
területet, amely a gazdaságilag és politikailag is ellenséges kör-
nyezetben a túlélésüket biztosítaná, a nagy társaságok csak ad-
dig engedik õket növekedni, ameddig a helyzetüket nem ve-
szélyeztetik. Sokszor azzal teszik lehetetlenné a mûködésüket, 
legalábbis a növekedésüket, hogy a kormányt vagy a nemzetkö-
zi szervezeteket arra kényszerítik, hogy a kistermelõk számára 
elõnytelen új törvényeket hozzanak. Például az USA-ban az or-
ganikus mezõgazdasági termékek piacának haszna évente 20 %-
kal növekszik. Ezért a kisvállalatok konkurrenciájának felszámo-
lása érdekében az óriáscégek 1999-ben arra kényszerítették a 
Mezõgazdasági Minisztériumot: új törvényekkel tegye lehetõvé, 
hogy a nagytermelõk számára elõnyös, ám a fogyasztók szem-
pontjából káros (genetikailag módosított, radioaktív sugárzás-
sal tartósított, mérgezõ iszappal trágyázott vegykezelt) körül-
mények között termelt haszonnövényeket is organikusnak 
minõsítsék. Ugyanakkor megtiltották, hogy bármely nem-álla-
mi szervezet ennél szigorúbb követelményeket írjon elõ. Sze-
rencsére olyan erõs volt a lakossági tiltakozás, hogy a miniszté-
rium kénytelen volt visszavonni a törvénytervezetet – egyelõre. 
Mégis, a tény, hogy a minisztérium hajlandó volt ilyen gyaláza-
tos törvény elfogadását javasolni, világosan mutatja, hogy a kor-
mány az élelmiszeripari nagyvállalatok pillanatnyi érdekeiért 
feláldozná a lakosság és a környezet egészségét. Ez csak egyet-
len példa arra, hogy a kis társaságokat, a helyi gazdasági életet, 
a helyi közösségeket, az emberek egészségét és a természetes 
környezetet védõ törvényeket világszerte felváltják a nagy társa-
ságok érdekeit szolgáló törvényekkel. 

Az Ecologist Report olyan törvénycsomagot vizsgál, amely 
a kis élelmiszertermelõket költséges befektetésekre kényszerí-
ti azzal az ürüggyel, hogy tevékenységük nem higiénikus. Mi-
vel csak néhányan tudják megfizetni a fejlesztések költségeit, 
nagy részük kiesik a termelésbõl. A közegészségügyi törvénye-
ket 1995-ben dolgozta ki a WTO, és bevezetésükhöz ötéves 
idõszak állt a kormányok rendelkezésére. Ezeknek a törvények-
nek az a céljuk, hogy biztosítsák, hogy az élelmiszerek megfe-
leljenek a kockázati határértékeknek (HACCP), amelyeket ere-
detileg a NASA felkérésére dolgoztak ki az ûrhajósok számára 
készített ételek vizsgálatához. A határértékeket annak a Pillsbury 
multinacionális élelmiszertársaságnak a munkatársai szabták meg, 
amely a Haagen-Dazs és a Burger King üzletláncot üzemelteti. 

Az 1970-es években a Food and Drug Administration is el-
fogadta a kockázati határértékeket az USA élelmiszerpiacán el-
adható élelmiszerek vizsgálatára, 1991-ben pedig az Egyesült 
Nemzetek élelmiszerbiztonsági sztenderdekkel foglalkozó hi-
vatala is bevezette ezeket az elõírásokat. Ezt a hivatalt a multi-
nacionális társaságok irányítják, és jelenleg azon munkálkodik, 
hogy a kisvállalatoktól a nagy gyógyszergyártó cégek vegyék át 
a gyorsan növekvõ élelmiszer-kiegészítõ piacot, különösen a 
vitaminok forgalmazását, amint ezt a The Ecologist körültekin-
tõen dokumentálja. Az FDA-dokumentumokból világosan kide-
rülnek a valódi prioritások, hiszen az óriásvállalatok nyomására 
elfogadták a nemi hormonok használatát a hústermelésben, és 
engedélyezték a genetikailag módosított élelmiszerek elõállítá-
sát és forgalmazását. A nagyvállalatok általában azt szeretnék, 
hogy a tevékenységüket szabályozó törvények lazák legyenek, 
mint például azon elõírások, amelyek meghatározzák az élelmi-
szerekben engedélyezett vegyszermennyiséget. Másutt éppen 
az az óriásvállalatok érdeke, hogy az elõírások nagyon szigorúak 
legyenek, mert azokat a gyengébb versenytársak nem képesek be-
tartani, így kiesnek a piaci versenybõl. 

Wendell Berry Amerika felkavarása címû könyvében írja: 
„a közegészségügyi törvény válogatás nélkül minden kisterme-
lõ ellen dolgozik, mert a megfizethetetlenül magas termelé-
si költségek kiszorítják õket a piacról”. A törvény bevezetésé-
nek az az eredménye: „megszûnt a lehetõsége, hogy az igazi 
kistermelõ megjelenjen a piacon egy kanna tejföllel, egy tyúk-
kal, vagy egy tucat tojással. A törvény által elõírt berendezések 
olyan költségesek, hogy néhány tehén tartásához képtelenség 
megvásárolni azokat. Így a közegészségügy nevében kiszorí-
tották a piacról a kistermelõket, a nagytermelõknek pedig ha-
talmas elõnyt biztosítottak.” 

Richard Young az Ecologist Report-ban bemutatja, hogy 
Nagy-Britanniában bezárták a vágóhidak felét, mert azok „nem 
elég higiénikusak”, és nem felelnek meg az – értelmetlen – EU-
elõírásoknak. A tenyésztõk állataikat a néhány megmaradt vá-
góhídra kénytelenek szállítani, sokszor nagy távolságra, egész-
ségtelen körülmények között, ami az állatoknak stresszt okoz, 
rontja a hús minõségét, és jelentõs többletköltséggel jár. 

Indiában egy hamisítási eset adott ürügyet a kormánynak 
arra, hogy megtiltsa a mustármagolaj termelését és fogyasztását. 
Az egészségügyi miniszter is elismerte: a hamisítás valószínûleg 
azok mûve volt, akik a mustármagolaj-termelés megszûnésébõl 
hasznot húztak. A tiltó törvény következtében megszûnt az in-
diai mezõgazdaság és ételkultúra egyik legfontosabb alapanya-
gának termesztése, és ezzel a kistermelõk millióinak megél-
hetése. Az új törvény egyetlen célja volt, hogy lehetõséget 
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teremtsen a nagyléptékû amerikai szójaolaj-exportra.Tavaly 
májusban a francia kormány elõírta, hogy az utcai elárusító-
helyeket, ahol halat, húst vagy tejterméket árulnak, elektro-
mossággal, folyóvízzel és hûtõpulttal kell felszerelni, amely 
az állandó hõmérsékletet biztosítja. A nyitott piacokat az em-
berek egészségét veszélyeztetõ helyeknek deklarálták. Köztu-
dott, hogy ezek a piacok szerte Franciaországban a társadalmi 
élet központjai, és a kistermelõknek lehetõséget adnak termé-
nyeik áruba bocsátására. Mintegy hatezer településen jelenleg 
húszezer piac mûködik, és 40 %-uknál az önkormányzat nem 
képes a korszerûsítés költségeit fedezni. A lakossági tiltakozás 
miatt a kormány visszavonta a törvényjavaslatot, valószínûleg 
a megfelelõbb pillanatra vár, amikor újra próbálkozhat a tör-
vény bevezetésével. 

Az intenzív telepeken tenyésztett állatok
egészségi állapota

Ha az ember figyelembe veszi azokat a szörnyû körülményeket, 
amelyek között a mezõgazdasági nagyüzemekben tartják az álla-
tokat, nem csodálkozik azon, hogy kétségbeejtõ az egészségi ál-
lapotuk. A száj- és körömfájáson, amely mostanában tört ki újra 
Nagy-Britanniában, és a kergemarha-kóron kívül más betegségek 
is elõfordulnak az állatállományban. Egyre több állat betegszik meg 
„szarvasmarha AIDS-ben”, a kórokozó ellen termelõdõ antitesteket 
a fogyasztásra termelt tej tíz százalékában mutatták ki. A szarvasmar-
hák körében egyre gyakrabban fordul elõ vírusos hasmenés, tu-
berkulózis és tõgygyulladás. Az utóbbi megbetegedés terjedésének 
oka nagyrészt a stresszben keresendõ, amelyet az okoz az állatok 
nem kielégítõ táplálása okoz, és hogy több tejet akarnak nyerni, 
mint amennyit károsodás nélkül tudnának adni. Az intenzíven 
tenyésztett állatok egészségi állapota tovább fog romlani, ha a 
kormány megengedi az rBGH használatát, amely az állatok szer-
vezetében természetesen jelenlévõ hormon genetikailag módo-
sított változata, amely a tejtermelést 15 százalékkal hivatott fo-
kozni. Ezt a terméket a Monsanto társaság erõszakosan terjeszti. 
Ez a hormonkészítmény fokozhatja a szarvasmarhák fogékony-
ságát a tõgygyulladás iránt, növelheti az idõ elõtt és károsodással 
született borjak arányát, és csökkentheti a készítménnyel táplált 
állatok élettartamát. Csak egy bolond hiheti el, hogy a beteg ál-
latoktól származó tej fogyasztása az emberek számára nem je-
lent kockázatot. A tõgygyulladásban szenvedõ állatok tejében 
genny van, és mivel ezt a betegséget általában antibiotikummal 
kezelik, a tej antibiotikum-maradványokat is tartalmazhat. A tej-
ben meglehetõsen magas arányban mutatták ki egy másik hor-
monkészítmény, az IGF-1 maradványait is. Megfigyelték, hogy 
az IGF-1 hormon fogyasztása és a rákos megbetegedések gya-
korisága között összefüggés van. Ha az állatokat mezõgazdasági 
nagyüzemekben tartják, az a betegségek terjedésének kockáza-
tát növeli. Az Ecologist Report-ban Stephanie Roth leírja, hogy 
ugyanez igaz a skóciai intenzív lazactenyésztõ farmokra is. Aki 
figyelmesen olvassa ezt a cikket, aligha fog jóízûen enni az in-
tenzív haltenyésztõ farmokról kikerülõ lazacokból. 

Az antibiotikumok használata 

Richard Young írása rávilágít arra, hogy az intenzív élelmiszer-
termeléssel együttjáró legkomolyabb probléma, hogy az ál-
latoknál antibiotikumokat használnak terápiás célra és nö-
vekedés-serkentõként is. Mivel ezek a készítmények nagyon 
hasonlítanak azokra a gyógyszerekre, amelyekkel az emberi be-

tegségeket, közöttük a tuberkulózist és a tüdõgyulladást kezelik, 
sok esetben meg is egyeznek velük, a legnagyobb mértékben az 
élelmiszereinkben megtalálható antibiotikum-maradványok a 
felelõsek azért, hogy egyes baktériumok ellenállóvá váltak ezek-
kel a gyógyszerekkel szemben. Ez az ellenállóképesség olyan 
gyorsan kifejlõdik a baktériumokban, hogy az „antibiotikum-
ok utáni korszak” küszöbén állunk, és ez súlyos következmé-
nyekkel jár az egészségügyi helyzetre. 

Ételeink besugárzása a higiénia nevében 

Az intenzív állattenyésztés rossz körülményei miatt várható étel-
mérgezéseket az ipar ürügyként használja fel, hogy a kormány-
nál lobbizzon az élelmiszerek sugárkezeléssel történõ fertõtlení-
tésének engedélyezéséért – írja Samuel Epstein. Különösen a 
külföldrõl importált termékeknél tartják ezt szükségesnek. Ez 
nagyon cinikus törekvés, mert például a sugárfertõtlenített mar-
hahús olyan anyagokat tartalmaz, amelyek rákos megbetegedés 
kockázatát növelik. A besugárzott hús a nem kezeltnél tízszer 
nagyobb mennyiségben tartalmaz benzolt, amelynek bizonyí-
tottan rákkeltõ hatása van. A megoldás egyszerû: minél keve-
sebb élelmiszert kell külföldrõl behozni. Az élelmiszerek im-
portja mindig veszélyes, mert az importáló ország lakói nem 
ellenállóak az idegen kórokozókkal szemben. Az élelmiszerim-
port növekedése szétfeszíti az élelmiszerekre vonatkozó bizton-
sági elõírások rendszerét. A globális élelmiszerkereskedelem 
miatt elkerülhetetlen, hogy a betegségek, amelyek valaha csak 
egy körzeten belül veszélyeztették az állatállományt, gyorsan 
eljussanak szinte mindenhova a világon. Ez történt 1999-ben a 
csirkék dioxin-mérgezése esetében, amely különösen Belgium-
ban okozott nagy botrányt. A kergemarhakór és a száj- és kö-
römfájás egyre nagyobb területen fertõzi meg az állatokat. Utób-
bi betegséggel meg kell tanulnunk együtt élni, majd nálunk is 
fokozatosan kialakul a szarvasmarhák immunitása a fertõzéssel 
szemben, ahogy ez például Indiában már végbement, ott igen 
ritkán fordul elõ ez a betegség. Ha továbbra is azt a megoldást 
választjuk, hogy a betegség felbukkanásakor az érintett körzet-
ben lemészároljuk az összes állatot, és semmit sem teszünk a 
betegség hosszú távú megszüntetése érdekében, akkor eltün-
tetjük a társadalomból a farmereket. Ha valóban meg akarjuk 
akadályozni, hogy idõrõl idõre újra megjelenjen a betegség, a 
megoldás az állattenyésztés területén kilépni a globális gazda-
ságból; meg kell tiltani az élõ szarvasmarha, illetve a hús import-
ját, és saját magunknak kell biztosítanunk az ország lakosságá-
nak hússzükségletét. Másként megfogalmazva, csak egy szigorúan 
lokális gazdaság csökkentheti, illetve szüntetheti meg ennek és az 
ehhez hasonló betegségeknek a terjedését. 

Még inkább nyilvánvaló a BSE-vel fertõzött élelmiszerek esete. 
A fertõzött hús kiöregedett tejtermelõ tehenekbõl származott, és 
amint azt az International Herald Tribune kutatócsoportja fel-
tárta: „A feldolgozás során a csonton maradt húst nagy nyomású 
vízsugárral tépik le a csontról, amely a beteg állatok leginkább 
fertõzött része. Ezzel a technológiával állatonként körülbelül 
hét kilogramm plusz húst tudnak nyerni. Az EU Állandó Tudo-
mányos Bizottságának becslése szerint egy-egy öt-hét tonnás 
húsadag körülbelül ezer állatból származik, és ha csupán egy 
fertõzött volt közöttük, az megfertõzi az egész adagot, amely 
így 400 ezer ember egészségét veszélyeztetheti.” 

Ám nemcsak a marhahúsfogyasztók vannak kitéve a BSE-
fertõzés veszélyének, ugyanis rengeteg élelmiszeripari termék 
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– édességek, gyümölcslevek, sör, bor, tejföl, joghurt, túró, mar-
garin és rágógumi – készítésénél használnak szarvasmarha-szár-
mazékokat. A gyógyszeripar is nagy mennyiségben alkalmazza 
az összezúzott csontból készített zselét kapszulák, tablettabe-
vonatok, a vért helyettesítõ oldatok és a sebészetben használt 
segédanyagok készítésére. Ezen kívül a bébiételek, az állatele-
delek és a kozmetikai cikkek is tartalmaznak marhacsontból 
készült zselés anyagot. Vakcinák, közöttük a gyermekbénulás 
elleni vakcina készítéséhez is szarvasmarhákból származó anya-
got használnak. Éppen akkor készült egy hatalmas mennyiségû 
vakcina Angliában, amikor a legtöbb kergemarhakóros megbe-
tegedés történt, és ezt a védõanyagot, bármennyire hihetetlen, 
11 millió gyereknek beadták! A brit szarvasmarha-szérumot ka-
nyaró, mumpsz, rubeola, diftéria és szamárköhögés elleni vak-
cinák készítéséhez is használták 1993-ig. A leírtakból világos, 
hogy Anglia egész lakossága és a világ más országainak lakói kö-
zül is sokan ki voltak téve a BSE-fertõzés veszélyének. 

Baktériumfóbia 

A baktériumokkal kapcsolatos hisztéria alapja, hogy az emberiség 
kérlelhetetlen ellenségének tekintjük õket, és nem törõdve a 
költségekkel és a következményekkel, ki akarjuk õket irtani. A 
mai félelemnek van korábbi elõzménye is. Már 1890-ben so-
kan úgy gondolták, hogy Koch és Pasteur – akiket a modern 
mikrobiológia atyáinak tekintünk – munkássága alapozta meg 
a higiéniával kapcsolatos valódi hisztériát. Az emberek kipakol-
ták az otthonaikból az állítólagosan mikroorganizmusokkal te-
li bútorzatot, megtanulták, hogy el kell kerülni a tüsszögõ és 
köhögõ embereket, és el kell hagyni az emberek közötti olyan 
bizalmas érintkezéseket, mint a kézfogás vagy a babák puszil-
gatása. A szállodákban olyan huzatokat kezdtek el használni, 
amelyek jobban befedik a kórokozókkal esetlegesen megfertõ-
zött ágynemût, a templomokban a szertartások során nem alkal-
mazták tovább a közös kelyheket, és a városokban bevezették 
az ivókutakat, a fertõzéseket terjesztõ közös ivóedények hasz-
nálata helyett. A mikroorganizmusokkal kapcsolatban sokszor 
a hadviselésben szokásos kifejezéseket használják, például meg-
támadják, megszállják, leküzdik az emberi szervezetet. Az or-
vosoktól és tudósoktól a közember is átvette ezt a szemléletet. 
Természetesen ez egyes vállalkozóknak bombaüzletet hozott, 
hiszen remek piacot jelentett minden olyan termék számára, 
amely hozzá tudott járulni a mikroorganizmusok elleni harc-
hoz. Például a Johnson and Johnson vállalat a Ladies Home 
Journal lapjain arról tájékoztatta olvasóit, hogy „a környeze-
tünkben mindenütt jelen vannak a baktériumoknak nevezett 
parányi láthatatlan élõlények, amelyek gyorsan megtelepsze-
nek a bõrünkön lévõ sérüléseken, ha az levegõvel, porral, for-
ralatlan vízzel, textíliával, nem steril kötözõszerrel érintkezik, 
vagy ha az ember nem fertõtlenített kézzel ér hozzájuk. Ennek 
a következménye vérmérgezés, gyulladás, üszkösödés, láz, száj-
zár és egy sor más komplikáció lehet”, ezért „azonnal rohanja-
nak el a gyógyszertárakba és vásároljanak Johnson and Johnson 
féle vöröskereszt törlõkendõt, amíg nem késõ”. Ma újra kitört 
a baktériumokkal kapcsolatos tömeghisztéria, amelyet fõleg a 
kereskedelmi érdek élesztett fel, mivel piacot keresett a számta-
lan fertõtlenítõszer és antibiotikum számára. 

Csupán elméleti alapon is meg lehet állapítani, hogy a bakté-
riumok elleni háború idióta ötlet. Ugyanis a mikroorganizmu-
sok mindenféle körülmények között képesek élni és szaporod-

ni. Ugyanennyire ostobaság az is, hogy kémiai irtóhadjáratot 
folytatunk a betegségek hordozóival és terjesztõivel szemben. 
Vegyük például a szúnyogokat. Bár õk nem tudnak olyan gyor-
san alkalmazkodni, mint a mikroorganizmusok, meglehetõsen 
hamar megtanulják, hogyan meneküljenek el azok elõl a mér-
gek elõl, amelyeket szétpermetezünk ellenük. Például a WHO 
maláriaellenes kampánya idején Dél-Ázsiában a szúnyogok ha-
mar megtanulták, hogy nem szabad leszállni a kunyhók falára, 
amelyeket DDT-vel permeteztek be. Vagy egyszerûen kövéreb-
bek lettek, és a méreg jobban eloszlott a szervezetükben, má-
sok vastagabb kitint növesztettek, amelyen a méreg nem tu-
dott keresztülhatolni. Egyes példányokban olyan enzim alakult 
ki, amely képes rá, hogy a DDT-t veszélytelen vegyületté bont-
sa le. Nézzünk szembe a tényekkel: a neo-darwinisták vagy a 
szociobiológusok állításaival szemben az életfolyamatok intel-
ligensek. Az a háború is hiábavaló, amelyet a gyomok, a gom-
bák, a férgek, a rágcsálók és Isten tudja, még milyen élõlények 
ellen folytatunk. Nincs esélyünk rá, hogy gyõztesen kerüljünk 
ki ebbõl a harcból, ha egy-egy csatát meg is nyerhetünk. En-
nek ellenére a háború tovább folytatódik, mivel a mérgek el-
adásából hatalmas haszon származik. 

Szerencsétlenségünkre a redukcionista és a mechaniszti-
kus természettudomány, amelyet ma is csaknem minden egyete-
münkön tanítanak, segít abban, hogy megmagyarázza és ezzel 
törvényessé tegye ezt a leegyszerûsítõ megközelítést. Annak ide-
jén az Észak-Amerika nyugati részét elözönlõ aranybányászok 
és fakitermelõk mondása az volt, hogy „egyedül a halott indi-
án jó indián”. Ennek mintájára született meg az egyik rovarirtó 
vállalat televíziós reklámszövege: „Egyedül a döglött bogár a jó 
bogár.” Tudomásul kellene venni, hogy az ember nem ökoló-
giailag légüres térben él. René Dubos, a híres mikrobiológus, 
az egészség ökológiájaként emlegetett irányzat létrehozója, ar-
ra figyelmeztetett bennünket, hogy ha eltüntetjük valamelyik 
mikroorganizmust, azzal egyszerûen jobb lehetõséget terem-
tünk a többi számára. Például a tej pasztörizálása steril körül-
ményeket teremt, ebben a baktériummentes közegben azon-
ban nagyon gyorsan meg tud telepedni és el tud szaporodni 
bármilyen kívülrõl bekerülõ, esetleg patogén mikroorganiz-
mus. A nyers tej azonban sokféle mikroorganizmust tartalmaz, 
így nagyon kicsi a lehetõség arra, hogy valamilyen kórokozó 
kívülrõl megtelepedjen benne. „Egyáltalán nem biztos – írta 
–, hogy az a legbölcsebb és a leghatékonyabb megoldás, ha 
valahol kiirtjuk a már ott élõ fajokat, ahelyett, hogy arra töre-
kednénk, hogy megismerjük a szokásaikat és békésen együtt 
éljünk velük.” Dubos arról is ír, hogy azokon a helyeken, ahol 
az emberek szegényes higiénés körülmények között élnek, a 
polio vírus mindenütt jelen van, így mindenkit megfertõz. En-
nek eredményeként az emberekben életük elsõ hónapjaiban 
kialakul a védettség, ezért nagyon ritkán fordul elõ gyermek-
bénulás. A mi társadalmunkban a higiénés szokások nagyon le-
csökkentik annak a valószínûségét, hogy a gyerekek életük ko-
rai szakaszában fertõzõdjenek meg ezzel a vírussal, ezért nem 
alakul ki bennük a spontán védettség. „Tehát a gyermekbénu-
lás esetében olyan betegséggel állunk szemben, amelyet való-
jában a tisztaság okoz.” 

Fel kell ismernünk, hogy a szervezetünk, más élõlényekéhez 
hasonlóan, nemcsak saját sejtjeinkbõl áll, hanem sokféle mikro-
organizmus sejtjeibõl is, sõt, az utóbbiak aránya az emberi sejtek 
számához viszonyítva tíz az egyhez. Nem is tudunk a mikroor-
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ganizmusok nélkül élni. Életfontosságúak a bélrendszerünkben 
megtelepedett baktériumok és élesztõgombák, amelyek a vitami-
nok elõállításában és az ételek megemésztésében játszanak fon-
tos szerepet. Azt, hogy számunkra és más fejlett élõlények szá-
mára is életfontosságúak a szervezetben jelenlévõ baktériumok, 
világosan megmutatja, hogy „a baktériummentes állatokban ana-
tómiai és fiziológiai rendellenességek alakulnak ki”. Dubos elem-
zi ezeket az eseteket, és rámutat, hogy néhány baktériumfajta 
hiánya esetén sem tud az állat életben maradni. Az a tény is vilá-
gosan bizonyítja, hogy erõteljesen függünk a szervezetünkben 
élõ baktériumoktól, hogy azokat a rendellenességeket, amelye-
ket baktériummentes állatoknál figyeltek meg, gyorsan ki lehetett 
javítani, ha az állatok érintkezésbe kerültek a megfelelõ baktéri-
umokkal. Dubos legfontosabb állítása, hogy normális körülmé-
nyek között még a patogén baktériumok is úgy élnek a szerve-
zetünkben, hogy nem okoznak megbetegedést. Csak akkor vált 
ki tüneteket a jelenlétük, ha a körülmények ezt lehetõvé teszik 
számukra. Szervezetünkben olyan különösen veszélyes mikro-
organizmusok is jelen lehetnek, mint a salmonella vagy a difté-
ria kórokozói, de mindaddig nem okoznak panaszokat, amíg a 
körülmények nem válnak megfelelõvé a betegség kialakulásá-
hoz. Élete vége felé Louis Pasteur is tett egy ehhez hasonló kije-
lentést: „A mikroorganizmus semmit sem számít, a környezeti 
feltétel azonban mindent.” 

Jogos kérdés: milyen körülmények között okoznak betegsé-
get a mikroorganizmusok? Dubos szerint „amikor a körülmények 
eltérnek azoktól, amilyenek között a gazdaszervezet és a mikro-
organizmus közötti egyensúlyi állapot kialakult”. Ez például ak-
kor történhet meg, amikor a gazdaélõlény nem jut hozzá minden 
szükséges tápanyaghoz, vagy akkor, amikor méreg jut a szerveze-
tébe vagy stresszhatás éri, vagyis olyan esetekben, amikor valami-
lyen fiziológiai zavar keletkezik. Dubos szerint akkor is fiziológiai 
krízis jön létre, vagyis zavar keletkezik a belsõ ökorendszerben, ha 
a gazdaszervezet olyan baktériummal kerül érintkezésbe, amely 
ellen nem alakult ki immunitás az élõlény korábbi életszakaszá-
ban, vagy a mikroorganizmus idegen eredetû, vagy ami még en-
nél is veszélyesebb: genetikailag módosított, hiszen ilyen mikro-
organizmussal az egész emberi faj nem találkozott még. Dubos 
szerint tehát nem a mikroorganizmus okozza az emberek vagy 
más élõlények megbetegedését, hanem a gazdaszervezet és a szá-
mára igen fontos, benne élõ mikroorganizmus-populáció közötti 
egyensúly megbomlása. Röviden ez a kérdés ökológiai vagy ho-
lisztikus megközelítése, az alapjaiban hibás redukcionista vagy 
mechanisztikus szemlélet ellentéte. Pasteur maga is azt állította, 
hogy bizonyos esetekben a fiziológiai zavar az elsõdleges oka a 
fertõzésnek, és nem a következménye. Például az influenzavírus 
valójában egyáltalán nem az oka az influenzának, hanem a kö-
vetkezménye, vagy másképp megfogalmazva: a tünete. Bizonyos 
esetekben a betegség maga, attól függetlenül, hogy mi az álta-
lunk ismeretlen kiváltó oka, olyan körülményeket teremt, ame-
lyek lehetõvé teszik a kórokozó kifejlõdését. 

A valódi megoldás, ha sikerül visszaállítani az ember és a szer-
vezetében élõ mikroorganizmus-közösség közötti egyensúlyt, ter-
mészetesen azokat az eseteket kivéve, amikor veszélyhelyzet van 
és az antibiotikum életmentõ lehet. Érdekes, hogy az állatok is 
ösztönösen éppen ezt a megoldást választják: „ha az étrendjük 
B1, B2, vagy B12 vitaminokban szegény, a mikroorganizmuso-
kat, amelyeknek kulcsfontosságú szerepük van ezeknek a vitami-
noknak a szintézisében, úgy pótolják, hogy ürüléket esznek”. Ha 

például a kísérleti patkányok esetében megakadályozzák az ürü-
lékevést, annak komoly hatása van az állatok egészségi állapotá-
ra: hiába táplálják õket megfelelõen, a növekedési ütemük húsz 
százalékkal csökken. Különösen érdekes és az emberre nézve is 
tanulságos, hogy a szigorú vegetáriánus étrendet követõ, vagyis 
semmilyen állati eredetû élelmiszert nem fogyasztó emberek is 
egészségesek maradhatnak, pedig a szervezetükbe a táplálékkal 
igen kevés B12-vitamin jut be. Ez azért lehetséges, mert bélcsator-
nájukban végbemegy a vitamin szintézise, akárcsak a növényevõ 
állatok esetében.

Dr. John Warner gyermekorvos azt írja, hogy „egyre keveseb-
ben szállnak vitába azzal az elképzeléssel, hogy az asztmás meg-
betegedések számának drámai növekedése arra vezethetõ vissza, 
hogy az emberek kora gyermekkorukban kevés piszokkal kerül-
tek érintkezésbe. Húsz évvel ezelõtt az iparilag fejlett országokban 
a gyerekek öt százaléka volt asztmás, ma ez az arány eléri a húsz 
százalékot. A fejlõdõ országokban szintén növekszik a megbete-
gedések száma, különösen a gazdagok között, akik átveszik a nyu-
gati életstílust. Az asztmakutatások kezdik világossá tenni, hogy 
az aránylag sterillé tett környezetben élõ babák nem találkoznak 
a megfelelõ baktériumokkal, amelyek az emésztõrendszerünkbe 
bekerülve serkentik az immunrendszer mûködését és segítik ab-
ban, hogy leküzdje az allergéneket.” Warner szerint „az asztma-
kutatás minden új eredménye ennek az elméletnek a helyessé-
gét bizonyítja”. Néha már néhány hetes csecsemõket kitesznek 
baktériumos fertõzésnek annak érdekében, hogy kiépüljön az 
immunrendszerük azok ellen a betegségek ellen, amelyek a leg-
gyakrabban fordulnak elõ az adott területen. Ilyen például a tej-
lebontó baktérium, amely fontos része a belsõ baktérium-popu-
lációnak, vagy a tuberkulózis baktériuma. 

A német és az olasz mezõgazdasági miniszter is hangsúlyoz-
ta, hogy lejárt a nagyüzemi élelmiszertermelés ideje. Nagy-Bri-
tanniában azonban egyáltalán nem ez a hivatalos álláspont : 
éppen nemrégiben (2001-ben) jelentette be a mezõgazdasági 
miniszter, az a cél, hogy megszüntessék a kis farmokat, és a ter-
melést a nagyméretû, intenzíven gazdálkodó farmok vegyék át. 
Ezek – mondta – gazdaságosabbak és higiénikusabbak is. 

Minden gondolkodó ember számára világos kell hogy le-
gyen, minél gyorsabban meg kell szüntetni a nagyüzemi élel-
miszertermelést. Olyan törvényeket kell bevezetni, amelyek biz-
tosítják, hogy az élelmiszertermelés újra független kistermelõk, 
sajtkészítõk, pékek, hentesek és élelmiszerkereskedõk kezé-
be kerüljön, akik egészséges, természetes, organikus élelmi-
szert állítanak elõ és árusítanak a helyi piacokon. A fogyasztók 
várják ezt az átalakulást. Elegük van már a nagyüzemekben 
elõállított élelmiszerekbõl, és erre megvan minden okuk. Egy-
re nagyobb a kereslet az organikus élelmiszerek iránt. Nagy-
Britanniában évente 40 százalékkal növekszik ezek piaca, és 
ez a növekedés tovább fog folytatódni, különösen ha a kor-
mány is segít a megfelelõ körülmények megteremtésében, 
még ha ezt eddig nem is tette. Csakis ilyen élelmiszerterme-
lési rendszer biztosíthatja, hogy az emberek egészséges élel-
miszerhez jussanak, hogy a lakosság jelentõs százaléka biztos 
megélhetéssel rendelkezzen a mezõgazdaságban, és megte-
remtse egy egészséges, közösségekre alapozott falusi társada-
lom gazdasági alapját. Csakis ilyen élelmiszertermelési rend-
szer felelhet meg az alapvetõ biológiai, társadalmi, gazdasági 
és morális kihívásnak. 

Fordította: Adorjánné Farkas Magdolna 
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A Kós Károly Egyesülés 2003. március 28-29-ikonferenciáján el-
hangzott elõadás szerkesztett és kivonatos változata.

Rudolf Steiner azt mondja korunkról: A világ a beteg lét durva 
eszközeivel jön felénk, hogy felkeltse az érdeklõdésünket. (Tör-
ténelmi szimptomatológia). Ami azt illeti, érdeklõdésünket ala-
posan fölkeltették: a XX. században egyre betegebb, megbe-
tegítettebb az életünk, különösen a letagadott, ravasz módon 
megutáltatott, legyengített nemzeti lét, a kelet-közép-európai 
s azon belül a magyar nemzet léte, mert jött olyan hatalom, 
amely ezt a valóságot, a történelmi tudat folytonosságát, a 
hagyományokat, országunk természetes egységét lerombol-
ta, megbecstelenítette, meghazudtolta, szuvenírré, sablonná 
tette, sõt elriasztott a vállalásától. Elõször az elsõ világháború-
val, majd Trianonnal, a második világháborúval, aztán 1948-
tól negyven csikorgó-nehéz éven át. És most megint itt van az 
egyre gátlástalanabb pénzközpontúság formájában, amely nem 
az embert tekinti elsõdlegesnek, hanem a pénz gyarapítását. 

A szabadságnak el kellett jönnie, de ha szabadságunkban el-
szakadunk attól, hogy megértsük önmagunk és a világ organi-
kus jellegét és szellemi eredetét, akkor elindulunk a lelki ha-
lál útján. Az egész organikus élet a szellemibõl bontakozott 
ki, mint ahogyan minden valamirevaló nép eredethagyomá-
nya szellemi lényekkel kezdõdik. Ennek megfelelõen a sza-
badságot a megismerésben kell kibontakoztatnunk, az igaz-
ságnak kell szabaddá tennie bennünket, miként maga Krisztus 
tanítja a János evangéliumban: Ha megmaradtok a logoszban 
(a fordítás szerint beszédemben, de mivel Krisztusnak iste-
ni lénye volt, ezért az õ beszéde az a logosz, amely áthatot-
ta a világot), megismeritek az igazságot, és az igazság szabad-
dá tesz benneteket. Ha azonban a megismerés szabadságát 
egyoldalúan a materiális sík felé fordítjuk, akkor egy szinteti-
kus, „mûanyag” valóságot teremtünk az ásványi-fizikai világ 
leutánzásával, és azt hisszük, hogy minden az anyagi folya-
matok terméke, amelyeket magunk generálhatunk, igazgat-
hatunk kedvünk szerint. Egy pótlék-valóság került így legyár-
tásra az önmagát mindenhatóvá emelt nadrágos ember által, 
a táplálékaink anyagától az építõanyagokig egy mûvi, halott 
valóság, amely az eredendõ helyébe akarja föltornászni ma-
gát. Ez vesz körül minket, ebbe megyünk egyre mélyebbre az 
egységes Európa kultuszával, egy valóság melletti szekunder 
lidércnyomásba, amelyben mintának tekintik a modernitást, 
a Nyugatot, a városi életet, miközben mindez egészségtelen 
és a halál felé sodor bennünket. A gondolkodás elevenségét a 
felelos hivatalokban lévok lelkében is a külso mintákhoz való 
alkalmazkodás helyettesíti. A hatalom észszerû leépítése he-
lyett a hatalom elképesztõ koncentrációja jön létre, a pénz, a 
hatalom, a materiális lét régi-új bálványozása; a halvaszületett 
kísérlet az örökkévaló földi paradicsom létrehozására, melyet 
kicsiny, körülhatárolható csoportok uralnak. 

Igaz, meg kell értenünk: a Föld túl van élete delén, mint élõ 
organizmusnak, neki is a fokozatos hanyatlás, a kiszáradás, az 
elöregedés a sorsa, és a Földdel együtt az emberi lélek is egyre

jobban kiszárad, elveszti éltetõ forrásait, kiszikkasztja a materia-
lizmus és az önzés szklerózisa. Jelenleg különös módon igen 
erõssé váltak a széthulló, szétforgácsoló tendenciák, ami már 
bolygónk biológiai egyensúlyát veszélyezteti, de épp ezért fel 
kell hangozzék a megállj! parancsa: keresnünk kell a felébre-
dést az ember és a társadalom teljes valóságára, hogy a szét-
tartó erok ne korrumpálják végzetesen az emberi lelket, az 
életünket, a természetet. Fejlõdésünk bizonyosan nem egye-
nes vonalú, de jó esetben felnõ az ember a feladatokhoz, és 
megtanulja, hogy lehet, sõt örömteli dolog összhangban él-
ni mindazzal, amit magunkban hordozunk, mint adottságot, 
és azzal is, amivé lehetnénk. 

Krisztus nem azt mondja, hogy szeresd kevésbé a csalá-
dod, a néped, hanem hogy próbáld meg átélni a szûkebb körû 
szereteten túlterjedõ szeretetet, az érdeklõdést a másik ember, 
a másik nép képviselõje, más kultúrák, az egész Föld iránt, s 
ezt most már megteheted, mert eljött a magasabb én orszá-
ga, amely benne van minden emberben, de nem evilágból 
való. A forradalmak csak azért törnek ki, mert ebben megaka-
dályozzák az embereket. Az utolsó forradalmunkat vélhetoen 
a materializmus világuralma ellen fogjuk vívni, ami még a val-
lásba is befészkelte magát. 

Európával kapcsolatos fejtegetésünket a rövidség kedvé-
ért kezdjük ott, hogy a XVIII-XIX. század Európájának társa-
dalmi életében megjelent a szabadsággal és a nemzetiséggel 
eleinte karöltve haladó új társadalmi törekvés, amely ki akar-
ta szabadítani az embert a korábbi, egyre igaztalanabbnak ér-
zett társadalmi béklyókból. Ezt a folyamatot általában a francia 
forradalomra vezetik vissza, ez azonban nem a teljes igazság. 
Rudolf Steiner egyik 1917 végi naplóbejegyzése (lásd a tanul-
mány végén) utal arra, hogy az angolszász népekben koráb-
ban kialakult öntörvényû kapitalisztikus, világuralmi törekvés 
lényegében letérítette eredeti pályájáról a francia forradalom 
kezdeti szociális törekvéseit. Steiner kutatásai nyomán tény-
nek vehetjük, hogy a Szabadság, Egyenlõség, Testvériség jel-
szavait, amelyek a mi II. Rákóczi Ferencünk elsõszülött fiától, 
a legendás Saint-Germain gróftól (1696-1784) kerültek a pá-
holyok szellemi életébe (Saint Germain gróf a rózsakeresz-
tes mozgalom megalapítójának, Christian Rosenkreutznak 
az újramegtestesülése volt a szellemtudomány szerint), egy 
árulás folytán anélkül dobták be a tömegbe, hogy eljött vol-
na az ideje, és hogy megfelelõen értelmezték volna, s így tu-
datosan káoszt idéztek elõ. 

Történeti adalék ehhez, hogy a francia Grand Orient 
szabadkõmûvesség anyapáholyát, a (Becket) Szent Tamás-pá-
holyt Lord Charles Radcliffe Derwentwater alapította 1725-
ben, II. Károly angol király leányának, Tudor Máriának a fia. 
Bár késõbb mutatkoztak eltérések az angol és a francia páho-
lyok között, lényegében egyetlen okkult politikai akarat külsõ 
eszközeinek tekinthetõk Steiner szerint, jóllehet otthont adtak 
a magasabb eszményekre törekvõ embereknek az egyházi-vi-
lági abszolutizmus korszakában. Az angolszász befolyás meg-
értéséhez figyelembe kell venni, hogy elsõként Angliában, az 
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angol néplélek sajátosságai következtében alakult ki a születé-
si arisztokrácia mellett az ipar, kereskedelem, gyarmati rend-
szer megerõsödésével a nagypolgári, ateista-kozmopolita ki-
váltságosok rétege és a parlamentarizmus. Ezt követõen az 
új nagypolgári rend leggazdagabb képviselõi jól felfogott ér-
dekükben fölhasználták, finanszírozták a régi rend megdön-
tésére a különbözõ forradalmi mozgalmakat, sõt háborúkat 
külföldön, és az angolszász világuralom kiépítésére, Anglia, 
Amerika és Európa egyesítésére törekedtek, mint ezt Carroll 
Quigley elemezte mûveiben. Fokozatosan fölerõsödtek az egy-
mást gyöngítve erõsítõ nemzetállami-konzervatív és liberális-
szocialista túlzások: a nemzetre hivatkozás, ha egyén- és sza-
badságtagadó és a központi irányítás, jogosulatlan kiváltságok 
fenntartására törekszik, ugyanúgy ember- és fejlõdésellenes 
hatalmi célokat szolgál, mint a népiséget, a szellemi kultúrát 
elavultnak kikiáltó és eltüntetni óhajtó liberális vagy szocialis-
ta politikai szándék. Ha nem vagyunk ebben a kérdésben egé-
szen õszinték, és csak azt halljuk meg, amit szeretünk halla-
ni, sosem jutunk ki e történelmi leckék örökös ismétlésének 
hol ilyen, hol olyan zsákutcájából. Ami a közös a „haladó” és 
a konzervatív politikában, az a hatalom rákfenéje, a kizáróla-
gosságra törekvés, a másik ember fölötti illegitim hatalom-
vágy, amely nem tiszteli a másik szellemi, individuális szabad-
ságát; ez ront meg mindent, szabadságot, népiséget, vallást 
egyaránt, épp a kor aktuális szellemi erõivel való szembenál-
lás miatt. Mindez szinte nyilvánvaló, mégsem törekszünk az 
okok kiküszöbölésére. A teljes valósághoz hozzátartozik né-
pi mivoltunk, vagy a szellemi kultúra megélése, ezt nem le-
het csak úgy eltörölni; minél jobban el akarják törölni, annál 
jobban kénytelenek vagyunk megvédeni. 

A nemzeti kérdés része a szabadság-problematikának, ré-
sze a megismerésnek, a kulturális, a szociális életnek. A szabad-
ság mai korszakában azonban a megismerésükben szabaddá 
vált egyének kell, hogy felvállalják a vérségi kötelékektõl ma 
már függetlenedett népszellemek feladatait, tudatosítva a né-
piség, a hagyományos kultúra értékeit a kulturális és oktatá-
si-nevelési területen. Ugyanígy a független, tárgyilagos gon-
dolkodás képessége is az ember valóságának szerves része, 
individuális fejlõdési cél. Szabadság, individuális fejlõdés és 
népiség organikusan összetartozó valóságok, ahogyan min-
den ember apától és anyától születik, lelki-fizikai mivoltával 
benne áll az örökletességekben, de egyszersmind törekszik az 
igazság elfogulatlan megragadására, mint ahogyan egy társada-
lom élete a maga sokszínûségében, közmegegyezéses harmó-
niában, mindenféle központi irányítás kényszere nélkül kell, 
hogy kibontakozzék. A szociális élet középpontja valójában a 
szellemi Napban, Istenben gyökerezik, minden emberi indi-
viduum közös forrásában, nem az ilyen vagy olyan legitimáci-
ót kisajátító állami akaratban. Steiner a népszellemekrõl, mint 
az angyali hierarchiák valóságos lényeirõl szólva hangsúlyozta 
a népiség, és a nemzeti hagyományok megismerésének fon-
tosságát, mégis a nemzetre, mint kizárólagos központi elvre 
történõ hivatkozás valódi tartalmát így látta: „Jahve az az is-
tenség, aki, ha egyedül vele kapcsolódik össze az ember, so-
ha nem képes a teljes emberséget adni. Az embernek a termé-
szetes születése tudatát adja, persze olyan erõktõl származó 
szellemi hatások bélyegével, amelyek nem csupán természe-
tiek, de nem juttatja az embernek az újjászületés tudatát, amit 
olyasmi által kell megszereznie, amit a természeti-érzékleti-fi-

zikai erõk nem adhatnak meg neki. És láthatjuk, hogy meny-
nyire eltérítették az újabbkori emberiséget Krisztus Jézustól, 
aki számára nincs különbség osztályok között, nincs különb-
ség fajok között, aki számára csak egyetlen emberiség van… 
Mennyire eltérítették az újabbkori emberiség gondolatait, ér-
zéseit abba az irányba, ami Krisztus Jézus születésének misz-
tériuma által már legyõzetett, abba az irányba, ami az ember-
születésnek csak természeti alapja, amely erõk az emberiség 
osztályokra, népekre, fajokra differenciálódásával függnek ösz-
sze. És ha a zsidó nép egyetlen Jahvét tisztelt, amikor Krisztus 
megérkezett, úgy az újabb népek több Jahvéhoz tértek vissza. 
Mert az, amit a mai nemzeti elvekbõl kiindulva tisztelnek a né-
pek – még akkor is, ha már nem a régi névvel jelölik, s amit 
úgy tisztelnek, hogy nemzetekre oszlanak, és nemzetekként 
állnak harcban –, ezek Jahvék.” (Híd a szellemi világ és az em-
ber között, Az új Ízisz, 1920.). 

Magyarország esetében figyelembe kell venni azt is, hogy 
egy nemzetközi politikai akarat a saját, lényegében faji indít-
tatású, hosszútávú geopolitikai-gazdasági céljai érdekében 
felhasználva az emberi testvériség eszméjét, a monarchia fel-
bomlasztásával a Kárpát-medence nemzetiségei számára nem-
zetállamokat hozott létre, majd a bolsevizmus révén tovább 
rombolta belso viszonyainkat. Ezért még mindig a régi sebe-
ket vagyunk kénytelenek gyógyítani önmagunk, nemzeti kul-
túránk megerosítése végett, ami szükséges, ugyanakkor mes-
terséges lemaradásra is kárhoztat bennünket. 

Az a hatalom, amely ma a brüsszeli irányvonalakban ér-
vényre jut, szemmel láthatólag a gazdaság szellemtelen túlha-
talmát, embertömegek új rabszolgaságba kerülését és elle-
hetetlenítését akarja elérni. Felmerül a kérdés, hogy azok a 
politikusok, akik az EU kialakítását döntõen meghatározták, 
valójában milyen szellemiséggel szövetkeztek, hogy mindezt 
véghezvigyék? Az EU – és nagybácsija, az anglo-amerikanizmus 
új világrendje – nem egy árulásként, a történelem folyamának 
tudatos eltereléseként értelmezhetõ-e, szemben a mihályi kor-
szellem, az önálló, a saját hajlamokon túlemelkedõ gondol-
kodás megszületésével, kimûvelésével? 

Úgy tûnik, mintha a XX. század elejétõl összesûrûsödött 
volna fény és árnyék, összesûrûsödtek és kataklizmaszerûen 
forrongtak a világesemények, hogy lehetõleg ne derüljön ki 
az újonnan bekövetkezett küszöb-szituáció, ennek erede-
ti értelme, a felébredés a szellem valóságára, az ebbõl faka-
dó társadalmi megbékélés lehetõségére. Nem túlzás azt állí-
tani, hogy valakik összeesküvést szõttek Isten és ember ellen, 
amikor a régi vezetõ társadalmi osztályok elleni, majd a faji 
gyûlöletet, hamis felsõbbrendûségi tudatot ösztönözték Kö-
zép- és Kelet-Európában a bolsevizmussal és a nácizmussal. 
Ennek következtében egy hozzá nem értõ, alulról jövõ réteg 
került kiváltságos helyzetbe, még mélyebben beleesve a ha-
talom kísértéseibe, mint a korábbi kiváltságosok.

Vannak természetesen árnyalatok abban a folyamatban, 
ahogyan Európa és különösen Közép- és Kelet-Európa átala-
kult a XX. században. Árnyalatok, történések, melyek sokszor 
jogosan állítanak szembe bennünket saját felelõsségünk, mu-
lasztásaink kérdésével (lásd Nemeskürty tanár úr legutóbbi 
köteteit). Megérdemeljük. Vannak árnyalatok, melyek néha 
kétségbevonni látszanak Nyugat eredendõ rosszindulatát ve-
lünk szemben. De ezek az árnyalatok nem változtatnak a té-
nyen: az újabbkori történelem mélyebb mozgatórugóit kuta-



56 57

tó tekintet egy, a titkosszolgálati fedett mûveletek stílusában 
dolgozó csoportérdekeket fedez föl az eseményekben (amire 
sokszor épp a kezdeményezõ, konspiráló országok politikai 
elfogultságoktól mentes szerzoitol – mint Carroll Quigley és 
Antony C. Sutton –származó forrásadatok utalnak). 

A nemzetközi pénzügyi rendszer, amelyet olyan bankár-
dinasztiák alkottak meg, mint a Morgan-ek, a Rothschildok, 
a Warburgok, a Rockefellerek és mások, szükségszerûen ered-
ményezte a kapitalizmus mai alakját a konszernekkel, ban-
kokkal, a nyugati világ óriási tokekoncentrációival, az egyre 
egyenlõtlenebb kimenetelû versenyhelyzethez. A gazdasági 
érdekérvényesítés önmagában nem bûn, csak akkor válik az-
zá, ha a közvéleményt félrevezetve egy lejárt birodalmi esz-
me, a new world order jegyében úgy irányítják, hogy más 
nemzetek boldogulását, s egyáltalán a fejlõdés emberközeli, 
kevésbé absztrakt, nem falanszteri lehetõségeit hosszú távra 
ki akarják iktatni vele. A nemzetközi bankárok, nagytõkések 
tették, amit gazdasági logikájuk, a money makes money dik-
tált számukra. Azonban annak ellenére, hogy számos terü-
leten bõkezû támogatókként léptek fel, ez a vezetõ, szuper-
vagyonos réteg kapcsolatban volt és a döntõ pillanatokban 
konzultált olyan okkult politikusokkal is, akik téves értelem-
ben inspirálták õket a világ és az ember fejlõdésének meneté-
re, az európai néplelkek állapotára, viszonyára vonatkozóan. 
Azóta a megszületni akaró tényleges demokrácia megnyilvá-
nulásait ügyes csúsztatással mindig sikerül az anglo-amerika-
nizmus világuralmi törekvéseivel helyettesíteni. A bankárok 
ennek jegyében eszközölték befektetéseiket, kamatos kölcsö-
neiket más országok kormányai, gazdasága részére, s ennek 
révén formálták a politika szereplõit, a közvéleményt, orszá-
gok életét, halálát. Az idealista szabadkõmuvesség által egykor 
elképzelt testvéri új világrendbõl az elavult, XIX. századi el-
képzeléseket dédelgetõ angolszász körök révén új világrendõr 
gyúródott, a gazdaság fegyverével hódító monstrum, a politi-
kai amerikanizmus, amelyhez sajátos ideológia tartozik: a po-
litikai retorikától az oktatáson át a közmédiumok stratégiájáig 
tartó sulykolása annak a tévtannak, hogy az embereknek erre 
van szükségük; az emberállati szemlélet általi lealacsonyodás-
ra, a pénzcsináló self-made-man-ség hamis dicsõítésére, ne-
hogy az ember véletlenül szabadsága, méltósága, jóléte, kö-
zösségi élete igazi szellemi forrásaira ébredjen. Nemrég egy 
interjúban úgy nyilakozott Robert Kagan, a Carnegie Alapít-
vány a Nemzetközi Békéért tagja (ez az alapítvány a háttér-
hatalom egyik régi finanszírozója), hogy Amerika fõz, Euró-
pa mosogat. 

Ezzel el is érkeztünk voltaképpeni témánkhoz, a szétsze-
dett és összebarkácsolt Európa átalakításának rövid történeté-
hez. Ez az Európa egy mesterségesen összetákolt, szintetikus 
mûvégtag, dugó az eurázsiai kontinens szellempalackján, meg-
akadályozandó, hogy a keleti, inspiratív szellem találkozzon a 
Nyugat által létrehozott racionalizmussal. Profi, formaterve-
zett dugó, de nem embernek való. Mesterséges intelligencia 
mûködteti ezt az Euro-Amerikát. Ehhez akarják hozzáigazíta-
ni most a kelet-közép-európai embert, vagy a nyugat-ázsiait, 
ehhez az automatizált, önjáró mûvégtaghoz; nyugativá akar-
ván tenni azt, ami lényegében nem a Nyugat szellemi aurája 
alá tartozik. Nemcsak geográfiai különbségekrõl van szó, az 
emberek együttélése a föld egy meghatározott régiójával ha-
sonlóan organikus jelenség, ahogyan az emberben differen-

ciálódnak a fej, a mellkas vagy a has szervei, s az ember lelki-
karmikus kapcsolata e szervekkel. A fény Keletrõl jön. Középen 
áll az Ember, akinek Nyugatra tekintve, lelkében a Kelet, az 
eredet fényével, szembesülnie kell a saját árnyékával, és saját 
magában megértenie és legyõznie. Meglehet persze, hogy be-
lépve az Unióba mi magyarok visszük be azt az erjesztõ kele-
ti szellemet, amire ott szükség van.

Ez az „egyesítés” nem visszatérés Európába, ahogyan a po-
litikai közhelypufogtatók szajkózzák, mert 1914 elõtt egy függet-
len monarchiában, majd rövid 20 évre ha megcsonkítva, halálos 
kényszerpályán is, de szabadon éltünk Európában. Most pedig 
egyetlen állammá akarnak összegyúrni bennünket, tekintet nél-
kül individuális különbségeinkre, vagy csak látszólag figyelembe 
véve és elismerve azokat. Ez a mostani európai egységállam szel-
lemileg nem magasabb szinten jön létre: csupán felfelé transz-
formálják azt, ami lent van, eltakarják vele az eget, eltakarják 
vele a szabadság, a szeretet, a megismerés igazi forrásait. Az 
életet, az embert mechanizálják, hogy kiszámítható és maxi-
malizálható teljesítményt hozzanak ki belõle a nagyvállalatok. 
Ez az európai egyesítés olyan mentalitáson alapszik, amelynek 
mindegy, hova mit épít, mit rombol le, legyen szó épületekrõl 
vagy népekrõl, s amely mindent ellenõrizni akar. 

Mi vezethet ki bennünket fénynek és árnyéknak ebbõl a 
mai, ellaposodott, krisztustalan dialektikájából? Amikor a fény 
lassanként csupán a sötétség árnyékává válik?! A harmadik út a 
megkülönböztetésektõl a megkülönböztetõ képességünk for-
rásáig emelkedés lehetne, ahogy Európa elsõdleges, de egyelõ-
re nem eléggé ismert szellemi forrásai tanítják, az út a Jó és 
Rossz megkülönböztetésének fájától az Élet Fájáig. 

Kik is kezdeményezték a „szintetikus” Európát? 
Valamennyi európai ország mai értelemben vett egye-

sítésének gondolata elõször Bécsben bukkant fel, ami-
kor 1922. novemberében Richard Nicolaus Coudenhove-
Kalergi gróf közzéteszi Páneurópa-felhívását, amely nem volt 
több szentimentális lelkesedésnél. Különös módon Bécsben 
ugyanez év nyarán került sor a második (és utolsó) Nem-
zetközi Antropozófiai Kongresszusra, a Kelet-Nyugat Kong-
resszusra, Rudolf Steiner itt beszélt utoljára a szociális élet 
alapkérdéseirõl. Fény és árnyék, Steiner és Kalergi, egy való-
ban szociális társadalmi organizmus és egy lényegében anti-
szociális, egyén- és szabadságellenes csúcshatalom! Mégis, a 
húszas évek ismét megszokásokba begubózó frázis-gondol-
kodása számára, amelyet érthetõen sokkolt, vakká és meg-
újulásra képtelenné tett az I. világháború és annak következ-
ményei, Steiner az okkultista, obskurus figura, Coudenhove 
pedig a ragyogó, elegáns, modern államférfi. Steiner fogad-
tatása ellenséges az új szociális elgondolásokkal szemben fo-
kozottan gyanakvó, keresztényszocialista vezetésû Bécsben. 
Coudenhove-Kalergi a császári palotában beszél, ünneplik és 
anyagilag támogatják. A következõ évben a gróf kiadja köny-
vét Paneuropa címmel, amely azonnal sikert arat, és rendel-
kezésére bocsájtják a Hofburg termeit az útjára indított Pán-
európai Unió számára, amelynek haláláig elnöke. 1924-tõl 
folyóiratot is kiad Paneuropa címmel. 

Ki volt Coudenhove-Kalergi? Thomas Meyernek a Goethe-
anum címû svájci hetilapban (1994. május 29.) megjelent 
írása szerint Tokióban született 1894. november 16-án. Apja 
brabanti, Habsburg-hû nemes, osztrák diplomata, anyja japán 
nemesi család sarja. Kalergi kelet-nyugati származásából egy 
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sajátos lelki konstitúció következett. Idézem: Coudenhove ma-
gát a keresztény-európai hagyománnyal kötötte össze, anél-
kül azonban, hogy személyesen megküzdött volna egy igazi 
európai individualitásért. Lénye másik fele keleti örökség-
ként az individualitást alig értékelõ ázsiai hajlékonyság volt, 
és igazi, de gyökértelen odaadás egy nagy, nemes ideál iránt. 
Coudenhove a katolikus egyházat tekintette az európai esz-
mék egyetlen õrzõjének, és kifejezett csodálója volt Wilson 14 
pontjának. (Ezeket a pontokat nevezte Steiner gondolathul-
láknak, üres szóhüvelyeknek, mivel Wilson az egyén jogi és 
szellemi felszabadításának szavatolása helyett a népek felsza-
badításának ellentmondásos, és zsákutcába vezetõ elvét hir-
dette.) Coudenhove-Kalergi mozgalmát anyagilag támogat-
ta Louis Rothschild és Max Warburg, tehát a háttérhatalom 
két legbefolyásosabb bankárja. 1938-ban Svájcba, majd Ame-
rikába emigrált, 1940-ben profesz-szor lett New Yorkban és 
elõadásokat tartott a Council on Foreign Relations-ben, tehát 
a háttérhatalom egyik központi intézményében. Sir Winston 
Churchill, 1946-os híres zürichi beszédében hangsúlyozta az 
Európai Egyesült Államok létrehozásának szükségességét, és 
ebben a vonatkozásban méltatta Coudenhove-Kalergi érde-
meit. A francia külügyminiszter, Aristide Briand és német kol-
légája, Gustav Stresemann már az 1929-es genfi népszövetségi 
konferencián Coudenhove-Kalergi tervei nyomán proklamál-
ták egy európai unió alapítását. A II. világháború után a libe-
rális gazdaságpolitika, azaz az európai angol-amerikai befo-
lyás hívei, Robert Schuman (francia külügyminiszter, majd 
miniszterelnök, Jean Monnet munkatársa – Monnet-ról rész-
letesebben lásd a Szabad Gondolat 2002-es számait), Konrad 
Adenauer (a Marshall-segély idején német kancellár), Alcide 
de Gasperi (olasz miniszterelnök) és más nyugati államfér-
fiak, akik a pénzügyi unió létrehozói voltak, késobb kifejez-
ték hálájukat és elismerésüket a coudenhove-i alapok iránt. 
Edouard Herriot, francia miniszterelnök, akihez Briand ré-
vén jutott el a Páneurópa-eszme, ennek hatására könyvet írt 
Az Európai Egyesült Államok címmel. Csak Jean Monnet nem 
említi egy szóval sem a Páneurópai Mozgalom megalapítóját 
az emlékiratában, noha lényegében lemásolta a páneurópai 
eszméket, jóllehet azok idealisztikus-moralizáló kicsengését 
elhagyva, egy pragmatikus és adminisztratív konstrukcióban 
gondolkodott, és jellemzõ módon az intézmények abszolút 
mivoltában hitt, mint amelyek túlélik az egyes embert. Cecil 
Rhodeshoz hasonlóan Monnet is szervezeti-intézményi min-
tának tekintette a katolikus egyházat, anélkül, hogy a keresz-
ténység igazi tartalmával valaha is közelebbi viszonyba került 
volna. A 30-as évektõl a Páneurópa mozgalom egy idõre le-
került a napirendrõl, a Wall Street-i háttérhatalom alkalmaz-
kodott a valósághoz, inkább Hitler és Sztálin rendszereit tá-
mogatta, hogy ezeken keresztül érje el a céljait, az európai 
értékek pusztítását és ennek nyomán a saját hosszú távú ér-
dekeinek megfelelõen támogatott gazdasági-politikai újjáépí-
tést. Az Európa Tanács 1949-es megalapítása és a Közös Piac az 
elsõ gyümölcsei Coudenhove-Kalergi fáradozásainak, és per-
sze azoknak a politicus absconditusoknak, akik mögötte áll-
tak. Coudenhove 1972-ben halt meg, különös módon: magas 
kora ellenére öngyilkos lett egy szétharapott méregkapszulá-
val. Utóda a Páneurópai Mozgalom elnökségében dr. Otto von 
Habsburg lett. A mozgalom jelmondata: In necessariis unitas, 
in dubiis libertas, in omnibus caritas – Szükségben egység, ké-

telkedésben szabadság, mindenben szeretet. Lehet tehát sza-
badon kételkedni, ha valahol nem döntenek úgy, hogy szük-
séghelyzet van.

Coudenhove-Kalergi mind a katolikus egyház, mind az 
anglo-amerikanizmus számára a megfelelõ ember volt a megfe-
lelõ idõben. A hatalom csúcsán a világpolitika mozgatói nyil-
vánvalóan többé-kevésbé összehangolják a lépéseiket, ha ezt 
az események megkívánják. (Ilyen egyeztetés volt Ronald Re-
agan és II. János Pál pápa között 1982-ben a Vatikánban, Ke-
let-Közép-Európa átalakításáról abban az évben, amikor a 
lengyel Szolidaritás mozgalmát elfojtották, és Magyarország 
a Világbank jogara, vagy inkább árverezõ kalapácsa alá ke-
rült.) A húszas években a hangsúlyosabb konzervatív körök 
megnyeréséhez még szükség lehetett egy grófra, aki viszont 
igazi kozmopolita volt, és a háború után csehszlovák állam-
polgárnak tekintette magát. (Rokona, Max Coudenhove Cseh-
ország utolsó kormányzója volt; Kalergi jó barátságban volt 
Masaryk elnökkel). Coudenhove-Kalegi valódi feladata az le-
hetett, hogy egy „elõrehozott” EU-propagandával elfedje a tár-
sadalmi organizmus hármas tagozódásának Steiner által kez-
deményezett eszméit, amelyek 1917 óta tízezrek érdeklõdését 
keltették fel Németországban, Svájcban, Ausztriában, és a de-
mokratikus Európa igazi csíráit jelenthették volna (és jelen-
tik ma is), hiszen nem valamely egoisztikus csoportérdekbõl, 
hanem a valóság mély megismerésébõl fakadtak. A New York 
Tribune címû lap 1921-ben az alábbi szavakkal méltatta Steiner 
Kernpunkte der sozialen Frage (A szociális élet kérdései) címû 
mûvét: A maga módján a legérdekesebb könyv mindarról, 
ami évek óta, meglehet nemzedékek óta megmutatkozik; te-
hát Steiner kezdeményezésére ott is fölfigyeltek. A kozmo-
polita-katolikus jellegû Páneurópa, majd Európa-mozgalom, 
ki kell mondani, bankárok, érsekek és gyárosok szövetsége-
ként a polgárok feje feletti európai csúcsállam létrehozásán 
munkálkodott, távol attól az önzetlen politikától, amely a kor 
megkövetelte individuális fejlõdés lehetõségeit a köz javára va-
lóban biztosította volna. 

Kalergi és Monnet tevékenysége egyazon szándék lépcsõ-
fokaiként fogható fel, egyetlen akarat frontemberei voltak, 
csakúgy, mint Joseph Retinger, akit szintén szoros kapcsolat 
fûzött az EU-projekthez. Viszont az igazi mozgatókat, akik-
nek célja minden politikai hatalom, jobb- és baloldal uralása 
volt, a hátuk mögött kell keresni: Coudenhove-Kalergi mö-
gött nagy valószínûséggel a politikai amerikanizmussal lénye-
gében együtt haladó Vatikánt, azon belül is a legnagyobb név-
telenségbe burkolózó jezsuitákat; Retinger és Monnet mögött 
pedig az angolszász háttérhatalmakat. 

Nézzük meg részletesebben Jean Monnet-t és hálózatát is, 
hiszen õt tekintik a mai Európai Unió atyjának. Jean-Omer-
Marie-Gabriel Monnet (1888–1979) Cognacban született, az 
italgyártásáról híres nyugat-franciaországi kisvárosban, amely 
a XVIII. századtól hugenotta és szabadkõmûves központ volt. 
Családja is a konyaküzletben volt érdekelt. Monnet kezdetben 
apjának segített, de már az I. világháború kitörésekor szervezõi 
tehetségével tûnik ki: azon ügyködött, hogy összehangolja a 
francia és angol szövetségesek haditerveit. Javaslataival megje-
lent Vivianinál, a francia elnöknél. Monnet-t Londonba küld-
ték, ahol 1914. aug. 10-én felállított egy francia koordináci-
ós irodát. Szolgálataiért hálából kinevezték a Népszövetség 
fõtitkár-helyettesévé. Lelkesedett a munkája iránt, de hama-
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rosan kénytelen volt rájönni, hogy ez a nemzetközi szerve-
zet egyszerûen képtelen a békét és összhangot megteremte-
ni, amelyért létrehozták. Monnet megjegyezte: A vétó fontos 
dolog, de ugyanakkor a nemzeti egoizmus meghaladása le-
hetetlenségének szimbóluma. 1923-ban ezért elhagyta poszt-
ját és visszatért a családi üzlethez, közben – Andreas Bracher 
életrajza szerint –1926-tól kezdi kiépíteni amerikai pénzügyi 
kapcsolatait. A II. világháború kezdetekor Monnet ismét Lon-
donba megy, hogy a szövetséges erõk közös adminisztrációját 
szervezze. Miközben a náci csapatok legyõzik a francia hadse-
reget, Monnet a legvakmerõbb kezdeményezésbe fog, hogy 
megváltoztassa a háború menetét. Churchillnek, a frissen kine-
vezett brit miniszterelnöknek és De Gaulle-nak indítványozza 
egy közvetlen föderális unió tervét Franciaország és Nagy-Bri-
tannia között, amit el is fogadnak. A két kormány deklarálja, 
hogy a jövõben Franciaország és Nagy-Britannia többé nem 
lesz két ország, hanem egy közös, Angol-Francia Unió. Az Unió 
alkotmánya biztosítani fogja a közös védelmi, külpolitikai és 
gazdasági szervezetek létrehozását… A két parlament hivata-
losan egyesülni fog. Az unió azonban nem jött létre.

Monnet úgy döntött, az Egyesült Államokba megy, hogy a 
gyõzelem programján dolgozzon, miután meggyõzõdött róla, 
hogy Amerika betöltheti a demokrácia nagy arzenáljának sze-
repét. A neves közgazdász, Keynes úgy nyilatkozott a háború 
végén, hogy a Monnet-val való együttmuködés valószínuleg 
egy évvel megrövidítette a II. világháborút! Egy 1943 augusz-
tus 5-i találkozó folyamán, mikor Algériában a francia emig-
ráns kormány számára szerzett amerikai hiteleket, Monnet 
kifejtette: Nem lesz béke Európában, ha az államok újra a 
nemzeti szuverenitás alapján épülnek fel… Európa országai 
túl kicsik ahhoz, hogy garantálják népeik szükséges prospe-
ritását és szociális fejlõdését. Az európai államoknak egy fö-
derációban kell egyesülniük.

Közvetlenül a felszabadulás után Monnet benyújtott a 
francia kormánynak egy globális tervet a modernizáció és gaz-
dasági fejlodés elõmozdításáért. Kinevezték tervezési biztos-
nak, és véghezvitte a francia gazdaság restaurációjával kapcso-
latos nagy munkáját. 1949-ben Monnet úgy gondolta, hogy a 
német-francia a Ruhr-vidék feletti ellenõrzés miatti súrlódás 
veszélyes mértékûvé vált, és ellenségeskedésekhez vezethet, 
ahogy az I. világháborút követõen történt. A megoldás azon-
ban nem lehetett a föderáció, mert Franciaország, büszkén 
épphogy visszanyert függetlenségére, ezt elutasította. Ezért 
Monnet egy forradalmi javaslatot vázolt: össze kell fogni egy 
európai kormány ellenõrzése alatt a francia és német szén 
és acél nyersanyagforrásokat. Robert Schumannak, a francia 
külügyminiszternek benyújtott memoranduma kijelenti: Ha 
összefogjuk az alaptermelést egy új autoritás alatt, melynek 
döntései kötelezni fogják Franciaországot és Németországot 
és azokat az országokat, akik csatlakoznak hozzájuk, lefektet-
hetjük egy európai föderáció elsõ konkrét alapjait, amely fö-
deráció nélkülözhetetlen a béke fenntartásához. Schuman 
elfogadta a javaslatot és egyetértésben Adenauerrel, elõ is ter-
jesztette 1950. május 9-én. Egy évvel késõbb a Párizsi Egyez-
mény keretében hat ország (Franciaország, Németország, 
Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg) megalapí-
totta az Európai Szén- és Acélközösséget, a montán-uniót (bá-
nya-unió). 1955-ben, miután az Európai Védelmi Közösség 
francia elutasítása krízis-sorozatot idézett elõ, Monnet meg-

alapította az Akcióbizottság az Európai Egyesült Államokért 
nevû szervezetet, amelynek segítségével halálig fáradhatatla-
nul azon dolgozott, hogy az európai politikai osztály ne hagy-
ja el az európai egység útját. 

E rövid életrajzból kiderül, hogy Monnet intenzíven dol-
gozott az európai országok nemzeti szuverenitásának kiikta-
tásán, amiben a béke zálogát látta. Az életrajz azonban fur-
csa módon semmit nem árul el arról, hogyan került Monnet 
a konyak-üzletbol a francia, brit vagy amerikai felsõ vezetés 
köreibe. Ez a háttérszervezetek kezdeményezõ és koordiná-
ló munkája nélkül egyszerûen nem történhetett meg. Néz-
zük, kikkel volt kapcsolatban Monnet, illetve kikrõl tudunk 
amerikai kapcsolatai közül, akiknek szoros köze volt az egysé-
ges Európa intézményrendszerének kialakításához. Monnet 
nemzetközi bankárként az atlanti pénztõke érdekeinek kép-
viseletében játszott jelentõs szerepet, de az amerikai hatal-
mi struktúra valamennyi kulcsfigurájával szoros barátságban 
állt, köztük talán a legfontosabbal, John Foster Dulles-szel, 
aki 1953–59-ig Eisenhower külügyminisztere, s akit Monnet 
1918 óta ismert (a Versailles-i békekonferencián találkoztak; 
Dulles fivére, Allen Dulles a CIA igazgatója volt). Monnet háló-
zata New York-i befektetési bankok körül összpontosult, ilye-
nek a Lazard Fréres (Andre Meyer vezette, aki a Rockefeller-
féle Chase International Bank igazgatótanácsában is benne 
volt), a Goldman Sachs (a háború után szintén a Rockefeller-
vonalhoz csatlakozott), a Lehman Brothers (európai igazga-
tója Pierre Uri, Monnet jobbkeze, a bank feje pedig George 
W. Ball, aki részt vett a Szén- és Acélközösség és a Schuman-
terv tárgyalásain, és Monnet-val ugyancsak szoros kapcsolat-
ban állt), valamint a Rockefeller-féle Chase Manhattan Bank 
(jelenleg City Corp., igazgatótanácsi tagja Robert Marjolin, 
Monnet egyik helyettese volt). A Lazard Fréres kezelte a az 
egyik legerõteljesebb világcég, a Unilever pénzügyeit, mely-
nek elnöke akkoriban a holland Paul Rijkens volt (a Rotter-
dam Bank igazgatótanácsi tagja is). Rijkens, valamint a lengyel 
származású Joseph Retinger és a holland-német Bernhard her-
ceg kezdeményezték a nemzetközi elit Bilderberg-találkozó-
it (nevét a hollandiai Oosterbeek Bilderberg nevû hoteljérõl 
kapta, az elsõ, 1954-es konferencia színhelyérõl). 

Joseph Retinger (1888-1960) Krakkóban született kisneme-
si családból, 1906-tól a Sorbonne-on tanult. Késõbb Londonban 
telepedett le, ahol Lord Asquith (miniszterelnök, 1908-1916) és 
Lord Balfour (miniszterelnök, 1902-1905), a Round Table cso-
port tagjai fogadták körükbe. Ez döntõ fontosságú adat: eszerint 
a Round Table csoporttól származott a kezdeményezés az Euró-
pai Unió megteremtéséhez, ami az anglo-amerikai vezetésû nyu-
gati világkormány létrehozása fontos fázisának tekinthetõ. Egyes 
források szerint Retinger egyúttal a brit katonai hírszerzés, az MI6 
ügynöke volt. Az Európai Kulturális Központ egyik hivatalos ki-
adványa szerint Retinger volt a kulcsfigurája az európai egyesí-
tés legnagyobb részének. Az Európai Gazdasági Együttmûködési 
Liga (amelybõl a Közös Piac kialakult), az Európai Mozgalom, és 
az Európai Kulturális Központ nélküle nem jöttek volna létre. A 
hágai Európa Kongresszust is õ alkotta meg, ebbõl alakult ki az 
Európa Tanács. (Alden Hatch: H. R. H. Prince Bernhard of the 
Netherlands, an authorized biography – Bernhard holland her-
ceg hivatalos életrajza). A német származású herceg 1934-tõl az 
amerikai-német I. G. Farben cég párizsi irodájában dolgozott, és 
aktív, tagdíjfizetõ tagja volt a hitleri SS-nek.
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Monnet nem említi emlékiratában sem Joseph Retingert, 
aki pedig legalább olyan jelentõs figurája volt az európai egye-
sítésnek, mint õ maga, sem a Bilderberg találkozókat, noha 
ezeken Monnet munkatársai, közeli ismerõsei aktívan részt 
vettek, amerikai oldalról Ball, Uri, Marjolin és mások. Nyil-
vánvaló, hogy a Bilderberg-találkozókon dolgozta ki a nyuga-
ti hatalmi és gazdasági elit – együtt az európai uralkodókkal 
– az 1957-es Római Egyezményhez, a Közös Piac megalaku-
lásához, majd a Maastrichti Szerzõdéshez, a pénzunióhoz 
vezetõ lépéseket, a szigorúan bizalmas Bilderberg-konferen-
ciák lényegében az egységes Európa létrehozása érdekében 
jöttek létre. Amikor Monnet 1955-ben, az elsõ Bilderberg-
konferencia után egy évvel megalakította Akcióbizottságát 
az Európai Egyesült Államokért, ennek Max Kohnstamm 
lett az alelnöke, aki korábban Monnet titkára volt az Euró-
pai Szén- és Acélközösségnél, és ami érdekesebb, hogy ez a 
Kohnstamm azelõtt a Bilderberg-alapító Bernhard herceg any-
jának, Wilhelmina királynõnek volt a magántitkára, majd Hol-
landia képviselõje a Schuman-terv tárgyalásain. Kohnstamm 
hamarosan megjelent a Bilderberg-találkozókon, és tagja lett 
a Brzezinski-féle Trilaterális Bizottság igazgatóságának is. Az 
elsõ Bilderberg-találkozón 67-en vettek részt, Európából töb-
bek között Dr. Rijkens, Paul van Zeeland belga miniszterelnök, 
Alcide de Gasperi olasz miniszterelnök, Pietro Quaroni olasz 
nagykövet, Hugh Gaitskell az angol Munkáspárttól, Robert 
Boothby a toryktól, Sir Oliver Franks brit kormánytisztviselõ, 
Sir Colin Gubbins tábornok, brit titkosszolgálati vezetõ a há-
ború alatt, Antoine Pinay jobboldali francia miniszterelnök, 
Guy Mollet francia szocialista vezetõ, Max Brauer, Hamburg 
fõpolgármestere, Rudolf Müller vezetõ német ügyvéd, Otto 
Wolff von Amerongen német gyáriparos, Panajotis Pipinelis 
görög diplomata, Ole Björn Kraft dán külügyminiszter, a leg-
nagyobb dán napilap tulajdonosa. 

Még egy villanás a Bilderberg-történet kezdetérõl: a 
kapcsolatok láncolata, melynek nyomán az elsõ konferen-
cia amerikai résztvevõit, George Ballt, David Rockefellert és 
Dean Rusk-ot (a Rockefeller Alapítvány elnöke) meghívták. 
Dr. Retinger, mint láttuk, brit inspirációra, felvetette Bernhard 
hercegnek az elit titkos találkozóinak ötletét, az EK, majd EU 
kialakításának lehetséges menetrendjét, megbeszélték a dol-
got Rijkens-szel, majd a herceg, aki kedvelt és népszerû volt 
amerikai körökben, 1952-ben az USÁ-ba utazott, hogy meg-
látogassa régi barátját, az újonnan megalakított CIA igazgató-
ját, Walter Bedell Smitht. Smith átadta a szervezési feladatokat 
Charles D. Jacksonnak, Eisenhower pszichológiai hadvise-
lés-szakértõjének. Õ kinevezte John S. Colemant, a detroiti 
Burroughs Corp. elnökét és a Nemzeti Kereskedelmi Bizott-
ság tagját a Bilderberg-csoport amerikai elnökévé; egyébként 
Charles D. Jackson felügyelte a CIA által finanszírozott Sza-
bad Európa Rádiót Nyugat-Németországban, s valószínûleg a 
CIA szervezte és dotálta az egyes Bilderberg-rendezvényeket 
is, melyek rendkívül szigorú biztonsági körülmények között 
zajlanak a mai napig. A Bilderberg-kritikusok régóta követe-
lik, hogy e találkozók résztvevõi tartsanak sajtótájékoztatót, 
és alakítsanak ki együttmûködést a nyilvánossággal (forrás: 
www.bilderberg.org, Mike Peters: The Bilderberg Group and 
the project of European unification). A Bilderberg-csoporthoz 
az alapítást követõ években csatlakozott John Foster Dulles, 
Joseph Johnson (a Carnegie Nemzetközi Alapítvány a Békéért 

elnöke), McGeorge Bundy (Harvard dékán, majd az amerikai 
elnök nemzetbiztonsági szakértõje az Averell Harriman-féle 
csapatból; 1940-ben lett tagja a Skull and Bones rendnek), 
Paul H. Nitze (a Külügyminisztérium politika-tervezési osztá-
lya igazgatója,), Christian A. Herter (külügyminiszter), George 
C. McGhee (Közép-Kelet Intézet igazgatója, korábban nyugat-
németországi nagykövet), Denis Healey (brit fabianus mun-
káspárti vezetõ, 1964-ben védelmi miniszter és mások. 

Monnet tehát személyes kapcsolatain keresztül valóban a 
legbefolyásosabb körökkel állt informális, nemhivatalos érint-
kezésben, mind Európában, mind az Egyesült Államokban. E 
körök a nyilvánosság kizárásával döntöttek a világ menetérõl, 
együtt alakították ki stratégiai elképzeléseiket az atlanti part-
nerség, és a világ kommunizmustól való megvédésének jel-
szava mögé bújva. Régi trükk, ma is megtörténik, csak most 
a terrorizmus világméretû fenyegetésére hivatkozva, egy 
újabb diktatorikus világrend, egy konszern-szocializmus föl-
építése érdekében, amely immár a földkerekség keleti régi-
ói felé is ki akarja terjeszteni teljes politikai, katonai és gazda-
sági befolyását.

Mi volt a véleménye a másik oldalon, a pénzhatalom által 
nem támogatott Rudolf Steinernek az ilyesfajta nemzetközi geo-
politikai konstrukciókról? Szavait például a Népszövetségrõl 
ma is aktuálisnak tarthatjuk az Európai Unióra vonatkozó-
an: Az úgynevezett demokratizmus ugyanis arra jó csupán, 
hogy az anglo-amerikai világuralom egyik részévé tegye a kö-
zép-európaiakat, és ha ráadásul a jelenlegi internacionalisták 
úgynevezett államközi szervezetébe is belépnének, szép kilá-
tásuk nyílna rá, hogy mint közép-európaiakat a nemzetközi szerve-
zeten belül mindig le is szavazzák. (Karl Buchleitner: A megakadá-
lyozott hármas tagoltság, Die Kommenden, 1988/7)

Tragikus, hogy annak ellenére, hogy az újkor azzal a remény-
nyel kecsegtetett, hogy megvalósul az emberi jogokra, a sza-
badságra, a nyilvánosságra épülõ, egyre erõsödõ civil társa-
dalom, a jelszavaknál mélyebbre tekintve szembekerülünk 
minden idõk talán legsötétebb manipulációival, a nagytõke 
és a háttérpolitika különbözõ titkos páholyokon, elit-találko-
zókon keresztül megvalósuló, rendkívül összehangolt befolyá-
sával a nemzetek életére. Ezt Quigley és Sutton könyvei után 
már nem lehet sem tagadni, sem bagatellizálni. Ugyanakkor 
azért beszélhetünk róla, mert a róla való beszéd vélhetõen 
már nem akadályozza meg a nagy terveket, az angolszász do-
minanciájú világkormány létrehozását; 1995-tõl a Freedom of 
Information Act, az Információ Szabadsága törvény lehetõvé 
tette például a Pearl Harborra vonatkozó minden titkosított anyag-
hoz való hozzáférést. Szabad a kritika, mert a szó hatástalan. De 
talán nem teljesen, s nem itt, Közép-Európában, ahol még a szív 
teljességébol szól a száj, s nem az absztrakciók, önérdekek ké-
nye-kedve szerint. A vizsgálódások nyomán az ember szinte 
a végsõ kérdésekhez érkezik el, melyeknek archetípusa a pa-
lesztinai esemény; Krisztus, a földreszállt teremtõ szellemiség 
sorsa, ami az emberiség sorsát reprezentálja, az emberi szel-
lem harcát és kiszolgáltatottságát azzal a visszamaradott szel-
lemi hatalommal szemben, akit princeps huius mundi-nak, 
e világ (bitorló) fejedelmének neveztek a spirituálisan érzé-
kenyebb korokban. Komoly belátásokat érlelhet ez: tévedés 
és hazugság nélkül nincs igazság, halál nélkül nincs feltáma-
dás, de aki az igazságot szándékosan megöli a hazugsággal, 
összeesküdve a sötétséggel a fény ellen, az a saját lelki-szelle-
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mi sorsát is a pusztuláshoz köti, hiába lesz idõlegesen ered-
ményes az akciója által ebben a földi életében.

A földi uralom igézetében folyik a javak és a lelkek, az önma-
gára, lehetõségeire ébredõ szabad ember fölötti rendelkezésért 
vívott küzdelem, végsõ soron az emberben megfogant Krisz-
tus-impulzus elleni küzdelem. A rendszer alapjaiban beteg, 
és ezt ma már nem gyógyíthatja semmilyen állampárti eszme, 
gyakorlat, sem modern, sem hagyományos politika vagy világ-
nézet. De bármilyen riasztó legyen az Európai Unióval is egyre 
jobban kirajzolódó pénzhatalom, illetve az emögött állók sok-
ágú és nemtelen törekvése, emiatt feladnunk vagy megijed-
nünk sem kell – csupán még tudatosabban, egységesebben 
harcolni az igazságért, jogainkért, életünkért. Az erõt abból 
a megdöbbentõ felismerésbõl nyerhetjük, hogy lehetne élni 
a nemzetközi hatalmi-gazdasági érdekek nyomása nélkül is, 
amit az együttmûködés, a béke, vagy a jólét szlogenjével érvé-
nyesítenek, de amely jelszavak a valóságban az ellenkezõjüket 
jelentik: leigázást, küzdelmet, elszegényedést. 

Mindenesetre a dolgok dialektikus természete folytán a 
nemzetek igazi boldogulása ellen ható egyre kíméletlenebb 
transznacionalizmus törvényszerûen hívhat majd elõ nemzeti 
demokratikus ébredést a különbözõ európai országokban. En-
nek már most komoly tanújelei vannak, és nem is elsõsorban 
nálunk, hanem nyugaton és a skandináv államokban.

Marad az a kérdés, hogy mit tegyünk, ha mégis szembeta-
lálkozunk újabb regionális vagy világkatasztrófákkal? Hiszen 

szemmel láthatóan újfent a világhelyzet kiélezése, átalakítása 
a célja a Huntington, Brzezinski, Kissinger által ihletett stra-
tégáknak. Amikor a külsõ lehetõségek a minimumra csök-
kennek, marad a lelkek mentése, és ez nem kevés. Marad a 
belsõ erõgyûjtés, ami még jobban össze is hozhat bennünket, 
ha ezt valóban akarjuk, és új módon szervezhetjük meg ma-
gunkat. Steiner végülis a háború után kezdeményezte szoci-
ális megújító mozgalmát. 1989 után Kelet-Közép-Európában 
a nagyobb nyilvánosság elõtt nem tudott kellõen megjelenni 
a jövõnek ez az impulzusa, de késõbb ismét adódhat rá alka-
lom. A tét óriási: igazi haladás egy helyes irányba, vagy vesz-
teglés egy megfelelõnek hitt vakvágányon, amelynek kialakí-
tásán ráadásul még évtizedekig dolgoztatnak is bennünket. 
De amíg elérkezik a megfelelõ idõ, nekünk is dolgoznunk, 
tanulnunk kell, hogy felvértezve a kor erényeinek és hiányos-
ságainak alapos ismeretével, a kor által mégiscsak hitelesítve, 
érvényre juttassuk azt a belsõ többletet, amely a kelet-közép-
európai népekben él; amit ki akartak pusztítani belõlünk, de 
amit csak mi adhatunk a világnak, mint a valóság teljesebb, 
élõ-imaginatív, szerves, nem szintetikus szemléletét, kedvet az 
újra teljes fizikai-lelki-szellemi élethez, az igazi szintézishez. Az 
utat éppoly reménnyel keresheti a gyönge, mint az erõs. Nem 
ritkaság, hogy ez a tettek sora, amelyek a világ kerekét igazgat-
ják: kis kezek hajtják végre õket, mert közben a nagyok szeme 
másfelé tekint – mondja Elrond a tanácsban, a Gyûrû Szövet-
sége megalakulásakor, Tolkien regényében.

RUDOLF STEINER NAPLÓJEGYZETEI
1917 VÉGÉRÕL 

Mi áll szemben ebben a háborúban, és mi ennek a szemben-
állásnak a célja?

Ma az emberek egy olyan csoportja a hangadó, amely uralni 
akarja a Földet a mozgékony kapitalista gazdaság eszközeivel. E 
csoport a tõle függõ embercsoportokat a gazdasági eszközök révén 
kapcsolja össze és szervezi meg. A lényeg az, hogy ez a csoport 
tudja, hogy az orosz területen él egy, a jövõ szempontjából 
kialakulatlan embertömeg, amely magában hordozza egy 
szocialisztikus organizáció csíráját. A jól kiszámított cél az, hogy 
e szocialisztikus csíra-impulzus az antiszociális csoport hatal-
mába kerüljön. E célt nem lehet elérni, ha Közép-Európából 
megértésbõl fakadó egyesülést keresnek a keleti csíra-impulzus-
sal. Mivel az említett csoportot az anglo-amerikai világon belül 
találni, a jelenlegi hatalmi konstelláció csak alárendelt pillanat, 
amely minden valódi szembenállást és érdeket elfed. Elleplezi 
mindenekelõtt azt a valódi tényt, hogy az orosz kultúrcsíráért 
az anglo-amerikai pluto-autokraták és a közép-európai népek 
között folyik a küzdelem. Abban a pillanatban, amelyben a világ 
felismeri e tényt, a valótlan konstellációt egy valóságos váltja fel. 
A háború csak addig tart valamilyen formában, amíg a németség 
és a szlávság össze nem találkozik a közös célban: az emberiség 
Nyugat igája alól történõ felszabadításában.

Csak az alábbi alternatíva lehetséges: vagy leleplezi az 
ember a hazugságot, amellyel a Nyugatnak dolgoznia kell, ha 
boldogulni akar; és azt mondja: az anglo-amerikai machináto-
rok egy áramlat hordozói, amelynek gyökerei a francia forra-
dalmat megelõzõ impulzusban rejlenek, amely a kapitalizmus 

eszközeivel világuralmat akar megvalósítani, s amely számára a 
forradalmi impulzusok csupán jelszóul szolgálnak, ami mögé el-
bújnak; vagy átengedi az ember a világuralmat az anglo-amerikai 
világon belüli okkult csoportnak, amíg a leigázott német-szláv 
területekrõl jövõbeli vérfolyamok árán meg nem menekül a 
Föld igazi szellemi célja.

Széljegyzetek:
1. Az ember nem várja meg, amíg kívülrõl válik szükség-

szerûvé bizonyos célok megjelenése, hanem spontán célokat 
állít maga elé; mert az elõbbi bizalmatlanságot ébreszt, az utóbbi 
bizalmat kelt, és ebben az elsõ pillanatban még hathat valami, 
ami hamarosan már nem lesz erre képes.

2. Amerika emellett le fogja gyõzni Japánt, de az a cél, hogy az 
Európa feletti gyõzelem váljon egyúttal a Japán felettivé is. 

3. Arra megy ki a dolog, hogy a hatalmi csoportok közül me-
lyik nyer befolyást Oroszország felett. De az embernek meg kell 
értenie, hogy iniciatívával kell rendelkeznie és hogy számolnia kell 
a jövõ szellemével.

4. Gondoljuk el, hogy mit lehet elérni egy kezdeményezõ 
manifesztummal (Iniziativ-Manifest) ! Ez Oroszoszágban külö-
nösen mozgósító erejû lesz, ott több befolyást lehet vele elérni, 
mint a saját országon belül; egy új hatalmi konstelláció jön létre: 
a nyugati demokrácia leleplezi önmagát, mint a valódi igazság 
frázis-szabadsággal és frázis-demokráciával történõ elnyomására 
alakult szervezetet. Odáig kell ezt vinni, hogy a szláv területeken 
kialakuljon az a szemlélet, hogy a középhatalmakat megrágal-
mazták, valójában az õ feladatuk a demokrácia fenntartása az 
anglo-amerikai burzsoá-autokraták jogara alatti elgépiesített 
világuralommal szemben.


