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Z. Tóth Csaba

THE ORDER OF SKULL & BONES
– „halálfejesek” a világpolitikában –

„Ha az igazi nézeteink ismertek lennének, annyira félreérte-
nének bennünket, hogy elvesztenénk az állásunkat, én, mint
az Egyesült Államok elnöke és Arthur Hadley, a Yale Egyetem
elnöke.”

Theodore Roosevelt

„Utolsó éves hallgatóként csatlakoztam a Skull and Bones-
hoz, egy titkos társasághoz, ami olyan titkos, hogy nem is
mondhatok róla semmi többet.”

George Walker Bush

„(MegpillantvaaSkull andBonesnévsorát) azt éreztem–mint
ahogy most is –, hogy a listán szereplõ prominens személyek
a szívükben valójában éretlen ifjoncok. A szörnyû valóság
az, hogy ezek a kisfiúk döntõ befolyással vannak a világ
ügyeire… A tagok listáján az úgynevezett uralkodó osztály
jelentõs része szerepelt… Nem csoda, hogy a világnak vannak
problémái!”

AntonyC.Sutton

AzAmerikaiEgyesültÁllamokkeletipartvidékén,aNewYorktól
északra fekvõNewHavenvárosában találhatóa régi, rangosés
drága Yale Egyetem, amely az angol bentlakásos college-ok
mintájára mûködik. A Yale egyik hivatalos ismertetöje írja:„A
hely hatalma kétségtelen. A Yale jól szervezett. A Yale hûséget
ébreszt fiaiban. Az itt végzettekrõl, akár életükben, akár életük
múltán olyan feljegyzések születtek, melyek arról árulkodnak,
hogy ezek az emberek egymásért dolgoztak. Röviden, a Yale
kitartóan és titokzatos módon sikeres. A rivális intézetek és
akadémiai reformerek számára az öreg Yale-ben van valami
irritáló és aggasztó.” Vajonmieza „Yale-hatalom”,mia titkaa
sikernek?Miezaz irritálóésnyugtalanítóvalami?

Azújabbkorapokrif történelmének rendkívül fontos feje-
zetéhez érkezünk, amikor választ keresünk erre a kérdésre.
1832-benaYale falaiköztegyszokatlanulmorbid,középkorias,
sõt ókorias titkos társaságot alapítottak, a tagjai tevékenysége
alapjánakárhírhedtnekmondható Order ofSkull andBones-t,
azaz aKoponya és Csontok Rendjét. A Rend jelvénye a halálfej
keresztbe tett csontokkal, akárcsakazéletveszélyesanyagoké,
akalózoké,vagyavoltnáciTotenkopf-SSalakulaté.Hihetetlen,
de igaz:aBush-családdal–ugyannemelõszöra történelemben
–közvetlenül eza tömörülésés sajátos filozófiájakerült a világ
egyetlen nagyhatalmának vezérlõpultja mögé.

Mint látni fogjuk, nem ártatlan, hazafias cserkészcsapatról
vanszó.Eza szabadkõmûves jellegû,deaNyugatonszokásos
titkostársaságoknál lényegesenhatékonyabban,sõtradikálisab-
banpolitizáló férfi-csoportosulás anagynyilvánosságelõtt so-
káig meglehetõsen sikeresen titkolta tevékenységét. A Rend
alapításaóta, százhetvenesztendejecsupánháromalkalommal

írtak érdemben róluk: elõször a Yale-en megjelent Iconoclast
1873.október13.-i (egyetlen!) számában,amelykritikusészre-
vételeimellett,melyekbenaRendetvádoljaazegyetemvagyo-
nának hûtlen kezelésével és protekcionizmusuk miatt, egy
bökverset isközölt róluk.Anévtelenkiadóésszerzõszemrehá-
nyóan megemlítette, hogy az egyetemi kiadó a „Csontok”
kezérekerült,ezértvoltkénytelenkülönkiadványtszerkeszteni.
SzázévvelkésõbbegyYale-diplomás,RonRosenbaumaNew
York-iEsquiremagazin1977.szeptemberiszámábanközli írását
Last Secrets of Skull and Bones címmel. A cikk keveréke az
ismertadatoknakésamendemondáknak,denéhányfigyelem-
reméltómegjegyzést is tesz: „…(aRend) beavatási szertartása,
amely élethosszig, sõt nemzedékeken át összeköt diplomatá-
kat,médiamogulokat, bankárokat éskémeket, sokkalnagyobb
befolyást biztosít, mint bármely más titkos testvériség. A Rend
tagjaiból áll Amerika vezetõ rétegének legbensõbb magva…
Ezek nem vacakolnak és nem feltûnõsködnek. A Csontok ha-
talmahihetetlen.Kezükben tartjákahatalomminden szintjét
az országban. Akkor fogjuk ezt megérteni, ha megpróbáljuk
összehasonlítani a maffiával. De ne felejtsük: ezek ugyanak-
kor egy titkos társaságot alkotnak… Azok az emberek, akik
Amerika nemzeti karakterét kialakították, ezt a saját jellemük
alapján tették, melyet odaát a kriptában (a tomb nevû be-
avatóhelyen) alakítottak ki bennük.” Rosenbaumírtmégegy
cikket a New York Observerben a Rendrõl (2001. április 23.),
amely az interneten is olvasható. Ebben leírja a Rend egyik, a
nyilvánosságszámárarendezett,kriminális trágárságoktólhem-
zsegõ–tehát inkábbkirakat-jellegûnektekinthetõ–szertartását
is, melyen ifj George Walker Bush is részt vett. Ezután Antony
Sutton,majdaTarpley-Chaitkin szerzõpároskutattákés ismer-
tették behatóbban a Rend tevékenységét.

HUSZADIK SZÁZADI DOKUMENTUMOK

A Rend egyik meghívója (1882) Antony C. Sutton könyvébõl
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ALAPÍTÓK

A Rend alapítói az 1833-ban végzett Yale-hallgatók voltak,
Alphonso Taft és William Huntington Russell. Mint Tarpley és
Chaitkin leírják,Russell azoncsalád-csoportosulások (Russell,
Pierpont,Edwards,Burr,Griswold,Day,Alsop,Hubbard)egyi-
kének tagja, melyek akkoriban a Connecticut államon belüli
angolbarátpártokbanvezetõszerepet játszottak(JohnPierpont
lánya, Julietaconnecticuti születésübritbankár, JuniusMorgan
felesége volt; fiuk, John Pierpont Morgan, az angolszász világ
legnagyobb pénzmágnása lett; a Russell és a Pierpont nevet a
Yale 1718-as alapítói között is megtaláljuk). A Rend financiális
hátterét a Russell-család mérhetetlen vagyona adta: William
Russellunokatestvére,SamuelRussell 1823-bancégetalapított,
a Russell and Company-t, amely az ópiumot Törökországból
Kínábacsempészte(aholazszigorúantiltottvolt)aBritBirodalom
fegyveres védelme alatt. Ez a társaság késõbb döntõ szerepet
játszottbritpartnereivelavéresópiumháborúban(1839–1842).
Az 1830-as években a Russellek felvásárolták a Perkins-féle
ópiumszindikátustBostonban(Massachusettsállam),amelyben
azottanibrit lojalista jenkicsaládokisérdekeltségeketszereztek
éscsatlakoztakaconnecticuticsaládokhoz(Cabot,Lowell,Hig-
ginson,Forbes,Cushing,Sturgis,Coolidge,Delano,Weld).Ezek
a csoportok voltak – brit családi, üzleti kötelékeik révén – a fõ
kerékkötõiAmerika függetlenségénekaFüggetlenségiHáború
(1775-1783)után.Miutánsikertelenülpróbáltakegyönállóálla-
motkiszakítanimaguknakAmerikábólésMexikóbóldélnyuga-
ton (Aaron Burr és a szecesszionisták, 1804), visszavonultak a
nyilvános szerepléstõl és magánjellegû, fedett szövetségeket
hoztak létre. E családok fiai közül sokat választottak a Rend
tagjai sorába. A Yaleen más titkos testvériségeket is találunk
(Scroll & Key, Spade & Grave, Crown & Sceptre, vagy a görög
betûseket: Phi Beta Kappa). A Yaleen kívül más egyetemeket
(Harvard, Princeton, Columbia) és az ott mûködõ titkos társa-
ságokatis támogattákezekacsaládok,anekikmegfelelöelitkép-
zés érdekében, de „házi” projektjeik közül a Skull and Bones
volt a legfontosabb. Az 1880-as évek közepétõl a S&B tagság
összetételekezdett eltérni akorábbiaktól, a tanárokhelyett in-
kább a gazdasági-politikai élet szereplõi váltak túlnyomóvá,
ami a Rend imperialista, neopogány és rasszista ideológiája
nyománAmerikadegenerálódásáhozvezetett. Jelentõs további
„Csont-családok”:Whitney,Phelps,Taft,Stimson,Lord,Cheney,
Sloan, Wadsworth, White, Gilman, Payne, Harriman, Bush,
Thompson.ARendet1856-banRussellTrustAssociationnéven
jegyezték be Connecticut államban úgy, hogy a kurátorok
késõbbmentesülhettekacégjelentésekbeadásának szokásos
követelménye alól.

BEAVATÁS

ARendmindenévben tizenötutolsóévesYale-hallgatót –csak
fiatalembereket–választki azelõzõévben felvett tagokközre-
mûködésével. Ez az alapítás óta mintegy 2500 tagot jelent,
akik közül nem válik mindenki részesévé a birodalomépítõ
nagy terveknek, e kevesek közül azonban sokat találunk évti-
zedeken,generációkonátkülönbözökulcspozíciókban,külö-
nösenakkortájt, amikor sûrûsödnekavilágbanakonfliktusok.
A jelölteket lovagoknaknevezik, avégzett hallgatókatpátriár-
káknak.A jelölteketaRendembere,kezébenemberikoponyá-

val,csütörtökönéjfélkor látogatjamegkollégiumiszobájukban,
és felteszi nekikakérdést: elfogadják-e felvételüket aRendbe.
A jelöltek igennel vagy nemmel felelhetnek. Ezután sajátos
beszélgetésrekerül sor,melybenfelkell tárniukeddigiéletüket
és „szexuálisönéletrajzukat”.EzmárazúgynevezettKriptában
történik. Ezt követõen megtörténik a jelölt beavatása: „éjjel
meghal a világ számára, és újraszületik a Rendben. A Rend
egy önmagában lévõ világ, amelyben a beavatott új nevet
kap és tizennégy új vértestvért, akik szintén új nevet viselnek
(egymás között).” Idõsb George Bush neve állítólag Magóg,
fia, a jelenlegi elnökaContemporary (Kortárs)névrehallgat.A
rítusok között említenek meztelenül sárba hempergetést és
koporsóbahelyezést,azélet,aszenvedésésahaláldrámájának
szimbolikusmegjelenítéseit.Mindez,úgy tûnik, igenerõsköte-
lékethoz létrearendtagokközött,mintazegyikveteránkifejez-
te: „A Skull and Bones-ban mindannyian egyek vagyunk...
15 testvér egy bõrben”, egymásik interjúalanyelmondta,hogy
apja, a Rend tagja, a kis S&B jelvényt a bõrébe szúrta, mikor
fürödni ment (Tarpley-Chaitkin). Minden új rendtag kap egy
órátésegynagyobbösszeget–állítólag15.000dollárt–apálya-
kezdéshez,amelyetmagaspozíciókbiztosításával is segítenek.
Atagoknyaranta találkozót tartanakaközeliDeer Islanden,ami
aRend, illetveaRendvagyonátkezelõRussellTrustAssociation
tulajdona.

A Kriptának nevezett beavatóhely a High Street-en

TITKOS ÉS NYILVÁNOS CÉLOK

Céljaikra, a rendtagok megnyilatkozásait, tevékenységét vizs-
gálva nem nehéz következtetni: arra lettek kiválasztva, hogy
életüksoránazanglo-amerikaihatalmielitbirodalmi törekvéseit
sokoldalúan érvényesítsék saját társadalmukban és a nagyvi-
lágban,apolitikai–különösenhadügyi,nemzetbiztonsági,kül-
ügyi, fajegészségügyi/orvosi/tömegpszichológiai–,apénzügyi,
oktatási,kulturális/tömegkommunikációsés jogi területekköz-
pontjaiban,ott, aholanagydöntések,nagykezdeményezések
születnek,sahonnandöntõbefolyást lehetgyakorolniadolgok
menetére, azemberek felfogására.Eza társaságmindentbirto-
kolniakar,amicsak létezikaFöldön.Afizikaivilágésszemlélet
felõl akarják sakkban tartani és megbénítani az ember lelki-
szellemi-közösségi erõit, képességeit. Hogy tömegpszicholó-
giaimanipulációikat sikerrel végrehajtsák,okkult ismereteket,
erõket is felhasználnak. Nemcsak birtokolni akarnak: áldatlan
tevékenységük nyomán a világot át is alakítják az angolszász
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néplélekelvont,mûvi, rigorózusgyakorlatiasságának,érdekei-
nek megfelelõen. Ez a high-tech „plaza-univerzum” nélkülözi
az eleven archetípusokat, azokat az õsforrásokat, amelyek az
embertösszekapcsolnákszellemieredeténektudatával.Emûvi
világ mögött nincs semmi, ami az élõ léthez tartozik. Nem vé-
letlen a halálerõk szimbóluma a Rend jelvényén, nem is elret-
tentésül szolgál, hanem azokat az erõket fejezi ki, amelyeket
tudatosan felhasználnak. Minthogy titkos társaságról van szó,
figyelembekell vennünkamögötteálló ténylegesokkult erõk
jellegét is, amelyeknek eredete az egyiptomi kultúrkör deka-
denssé lett mágikus kultuszait, papjainak lelkületét irányító
kozmikushatalmakbanrejlik.Azemberi reinkarnáció törvénye
ésaszellemivilággalvalókapcsolatrévénamaikorazegyiptomi
kultúraalászállt,materialisztikus,alacsonyabboktávjánaktekint-
hetõ.Amiegykorspirituális törekvésvolt,azmáramaterializáló-
dott.Ezeknekarejtettösszefüggéseknekahanyatlómegnyilat-
kozásairólmélyrehatószavakkalírRudolfSteinerazApokalypsis-
kommentárban: „Mertnépfalókésnéprombolóka feketemágu-
sok, hiszen csak a maguk személyisége érdekében mûködnek,
ezért szétrombolnak minden közösséget, és felfalják mindazt,
ami a népben él.” Ez a jellemzés tökéletesen illik a Skull and
Bones tevékenységére,okkultmaterializmusára.Azsemvélet-
len,hogyaszabadkõmûvességalapszimbólumaazegyiptomi
piramis.

Az emberi fejlõdés elterelése érdekében szõtt összeeskü-
vésekXX. századikapujánott virít a Skull andBones jelvénye.
Odabent, a vörös bársonnyal borított „szentek szentjében” az
emberi fejlõdésselhomlokegyenest szembenálló rituális fekete
mágia fõpapjai tanácskoznak: ördögien zseniális és amorális
férfiak,a„láthatatlanok”,akiksúgnak,ésapénzemberek,politi-
kusok, ügyvédek és növendékeik, akik a halált, a háborút, a
társadalmiproblémákateszközkénthasználjákcéljaikelérése,
az anglo-amerikai globalizáció, a churchilli mindenható világ-
kormány kialakítása érdekében. Mindezt a demokrácia, az
együttmûködés és az emberi jogok hangoztatása közepette.
Mindazonáltal vanebbenakamaszos telhetetlenségben, föld-
hözragadt einstandolásban és álszentségben valami tragi-
komikus.

Elõfordulugyanapolitikaiéletben,hogykormányzati tiszt-
viselõk, miniszterek, elnökök nem tagjai a Rendnek, de fiaik,
unokáik igen, illetveszoroskapcsolatbanállnak rendtagokkal,
ilyenekkel veszik körül magukat a fontosabb posztokon, s a
rendtagok cégei elõnyöket élvezhetnek a gazdasági életben.
Theodore Roosevelt sem volt tag (õ a Harvardon mûködõ ha-
sonló „kvázi-kékvérû”Porcelian, vagyPigClub-nak,majdegy

másikpáholynaklett tagja),deamottóbanemlítettközelibarátja,
ArthurTwiningHadley igen(Roosevelt szavait Sutton idéziegy
Hadleyapjáról szólókönyvbõl).Hadleyvel szorosbarátságban
voltWilsonelnökkülönösalteregója, félignyomoréknagyhatal-
múbizalmasa,EdwardM.House, akiutópisztikusmûvében,a
Philip Dru: Administrator-ben, melyet a Rend székhelyén,
NewHaven-benadtakki,AntonySuttonszerintkódolva leírta
aRend történetét is (lásdaCFR-rõl szóló ismertetést az Ország-
építõ 2002/4. számában).

ANTONY C. SUTTON NÉHÁNY FELTEVÉSÉRÕL

A korábbi ismertetéseinkben már többször említett amerikai
történész-közgazdászprofesszor,AntonyC.Suttonakkorkez-
dett foglalkozni a Renddel, amikor a 80-as évek elején egy
CsontemberállítólagosaggódórokonaeljuttattahozzáaRend
valamennyi elhunyt és élõ tagjának névsorát és adatait. Mint
írja,korábbikérdéseire,melyeketWallStreet sorozatábanfölvet
abolsevizmusésanácizmusegyidejûésvégsõkigkitartóame-
rikai támogatásával kapcsolatban, ekkor kapta meg a választ,
ekkor kezdett összeállni a kép. A Rendrõl szóló könyvében
Suttonfeltételezi,hogyannakkülföldieredetû,németilluminátus
gyökerei vannak. 1876-ban betörtek ugyanis a Kriptába és ott
állítólag német jelmondatot találtak egy óangol felirat mellett.
Ez a közlés azonban kizárólag a Rend által 1876-ban kiadott
publikációban látott napvilágot – akkor közölték a Rend hely-
ségeinek,berendezésének leírását is –, ígynemtarthatjukhite-
lesnek, hogy a Skull & Bones egy XIX. századi németországi
illuminátus rendamerikai ágavolna,mintahogyazt sem,hogy
Suttonközvetlenösszefüggéstvél felfedezniaRendképviselõi-
nek filozófiai-politikai dialektikája, államfelfogása és a XIX.
századi német filozófia, Hegel, Schelling, Fichte vagy Goethe
között, annak révén,hogyazalapítóWilliamRussell németor-
szági egyetemen is tanult (AlfredMilnerhezhasonlóan).Külö-
nös,hogybármegérteni látszottaRendáltalhasználtellentmon-
dásokkult technikáját,Suttonnemvetteészreazabszurdnémet
eredetben rejlõ figyelemelterelést, és tévedését azóta is tovább
görgetikaRendkutatói.Aztviszonthelyesenlátta,hogyahegeli
dialektikátésállamfilozófiát,melyazállamabszolútmivoltátaz
egyénföléhelyezi, apraktikusanglo-amerikaiakanémeteknél
eredményesebben alkalmazták. Az angolszászok csupán fel-
használhattákHegelt –ésa természetbenélõpusztító-felépítõ
erõkdialektikáját,belebújvamintegyazemberihaladáserõibe
is –, hogy fegyvert kovácsoljanak belõle a politikai jobb- és
baloldalnaka tõkeakadálytalanmozgatásamiattiuralásaérde-
kében, ígyérveel, hogyazeszmei alaponállópolitikai dialek-
tika lényegtelennéváljon, feloldódjonamaterializmus,agazda-
ság „elfogulatlan” törvényeiben, melyeket természetesen õk
szabnakmeg.Azalapvetõcélezzela riválisnak tekintettnémet-
ség, Közép-Európa és az orosz nép kikapcsolása volt, már a
XIX. század második felétõl, ami lényegében a szabadságban
ésszeretetbenkibontakozniakaró,Krisztus-erõveláthatottújkori
emberi individuumokésközösségekmegszületésének lehetõ-
sége ellen irányult. Az Oroszországgal kapcsolatos céljaikat
például így fogalmazták meg az angolok: „Nem szükséges to-
vább részletezni a témát, kimondhatjuk, hogy az orosz nem-
zeti karakterképes leszmegvalósítaniaszocializmussalazokat
a politikai és gazdasági kísérleteket (sic!), amelyek jelenleg
számtalan nehézséget okoznának Nyugat-Európában.” (C.Az 1918-as „Csontok”, köztük a Union Banking Corp. késõbbi társtulajdo-

nosa, Robert A. Lovett (balról a negyedik)
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G.Harrison:TheTranscendentalUniverse,Theosophyandthe
CatholicFaith,BereanSociety,London1893. idézi:Mitteleuropa
zwischenOstundWest).Ageopolitikaatyja,Halford J.Mackin-
der 1904-ben azt is hozzátette, hogy „Oroszország a világban
olyan középponti stratégiai helyzetet foglal el, mint Németor-
szág Európában” (The Geographical Pivot of History, Geo-
graphical Journal,No.23).Majd1912-benhátborzongatóhideg-
vérrel kitekintve egy jövõbeli Kelet-Nyugat összecsapásra is:
„A nyugati civilizáció elõõrseibõl úgyszólván válaszfal lesz –
a fal izmos orosz parasztokból épül, akiknek ipari munkája,
vagyhakell, erõs jobbjamegállítjaazázsiaiagresszióáradatát.
Mert a Nyugat semmilyen körülmények közt nem hasonulhat
a Kelethez; legfeljebb gátat emelhet ellene. Talán egyszer még
örülni fogunk, hogy Oroszország fejlõdése mind a mai napig
késlekedett, és megvannak a tartalékai a föld keménykötésû
fiainak millióiból. Az orosz paraszt férfinak is, katonának is
felülmúlhatatlan … épp olyan keményen dolgozik, amilyen
bátran küzd a háborúban. Semmi kétség, méltó képviselõje
lesz a szabadságszeretõ európai férfiaknak a küszöbön álló
keményküzdelembenazázsiaigazdaságierõkkel.” (Northcote
Parkinson:EastandWest,www.mek.iif.hu).Azanglo-amerikai
globális gyarmatosítással kapcsolatban 1880-ban így írt Sir
FrederickWeld, akinekamerikai rokonaitott találjukaRussell-
féle ópium-szindikátusban: „Ha az embereket önmaguk kor-
mányzásáraakarjuknevelni, saját erejükrekell bíznunkõket.
Mi pedig szükségképpen ennek az ellenkezõjét tesszük. Ezen-
felül kétlem, hogy az ázsiaiakat egyáltalán ránevelhetnõk ön-
maguk kormányzására; ez ellentmond fajuk szellemének,
régvolt történelmük tanulságainak és a hitelveik szülte kész-
tetéseknek. Semmi sem felel meg nekik jobban, mint a türel-
mes éspártatlanönkényuralom; ebbenpedigmi részesíthetjük
õket…” (uo.) Orosz- és Németország geostratégiai kulcspozí-
ciója,Németországkapitalista fejlõdése sértette avilágelsõan-
golszászokérdekeitcsakúgy,mintazOsztrák-MagyarMonarchia
léte,miközbenmilitánsnak,nacionalistának igyekeztekbeállí-
tanibennünket.Valójábanazangolszászokhiú, fajiönzéseállta
XX.ésaXXI. századminden katasztrofális európaieseményé-
nek kútfejénél, s ennek egyik legföbb eszköze volt az I. világ-
háborúelõkészítésétõlkezdveaSkull andBonesRend.

A Rend fõ célkitûzéseit tekintve tehát sokkal inkább lehet
szóezekrõlazangolokkult-birodalmigyökerekrõl,melyekbõl
máraRendalapítói, vagyCecilRhodes táplálkoztak.ARhodes-
Milner, vagy Round TableGroupszoros kapcsolatokat ápolt a
Skull andBones-szal, ésabritbirodalmimissziótazamerikaiak
részbenátvettékaz I. világháborútól.AXX. századelsõ felében
a S&B prominens háttérpolitikusai fõként a brit-amerikai J.P.
Morgancégbirodalomkörül tömörültek,aKerekasztal lordjaival
együtt (lásd a CFR-rõl szóló ismertetést), másrészt pedig az
ugyancsak brit-amerikai Brown Brothers Harriman and Com-
panyben (1818-ban alapították Brown Brothers, Shipley &
Company néven, Londonban). Fõként ez a két cégbirodalom
állt az I. világháborút követõ radikális európai események, a
bolsevik-ésanáciprojektekmögött.ABrownBrothersbefekte-
tésibankbritmentoraamohónácibarátságáról ismertMontagu
C. Norman volt (1871-1950), 1920-1944 között a Bank of
Englandkormányzójaés–a Wall Street Journal korabelimeg-
fogalmazása szerint - „Európapénzügyidiktátora”, akinekmár
nagyapja isaBrownBrothersvezetõjevolt.ABrownBrothersa
nagy világválságot követõen, 1931-ben egyesült a W. Averell

Harriman&Companyvel,melynekalapítói1919-benW.Averell
Harriman(1891–1986,EdwardH.Harriman,vasútmágnás fia),
PercyA.Rockefeller (StandardOil-örökös),E.RolandHarriman
(Williamtestvére),PrescottS.Bush(aBush-családaHarrimanek
farvizein került a high society-be), és George Herbert Walker
(1875–1953, csendbenéshatékonyandolgozóSt. Louis-i tõzs-
deibróker, aki 1931-benvisszavonult saját cégéhez;P.BushG.
H.Walker lányátvette feleségül1921-ben;G.H.Walkerugyan-
ilyennevûfia1927-ben,unokájapedig– jelenlegUSA-nagykö-
vet Magyarországon – 1953-ban lett tagja a Skull and Bones
Rendnek,amelynekvalamennyi itt említett férfiú isa tagjavolt).
Montagu Norman embere a Brown Brothers Harriman-nél
ThacherBrownlett,acégbrit társtulajdonosa.AHarriman-csapat
egyfelõl az 1924-ben létrehozott Union Banking Corporation
révén, amellyel megszerezték a Hamburg–Amerika hajózási
vonal feletti ellenõrzést (Hapag, majd Hapag-Lloyd) – a UBC-
ben már részt vett Hitler legfõbb német támogatója Fritz Thys-
sen és hollandiai bankja a Bank voor Handel en Scheepvaart
(nohaThyssenröl tudtaaberliniamerikaikövetség,hogytámo-
gatja Hitlert) –, másfelõl a Guaranty Trust révén, különbözõ
vegyesvállalatok kialakításával döntõ szerepet vállalt a náci
Németország és a sztálini Szovjetunió nehéziparának, nyers-
anyag-kereskedelmének, azazhadiiparának fejlesztésében.

Néhányan a Brown Brothers Harriman tulajdonosai közül (balról: E. Roland
Harriman, Prescott S. Bush, Knight Wooley és Robert A. Lovett) 1964
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HÍRES „CSONTEMBEREK”,
– azaz Skull & Bones tagok –

Joseph Coolidge: Évente 10 millió dollárt adott a skót drog-
kereskedõ, JardineMatheson-nakakínaiópiumháború folya-
mán; fia megszervezte a United Fruit Companyt; unokája,
Archibald Cary Coolidge a Harvard professzora, részt vett a
párizsi béketárgyalásokon, ahol kollégáival megalapították a
CFR-t, sannakegyikvezetõje lett.CalvinCoolidge(1872-1933),
amerikai elnökvolt.
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Warren Delano Jr.: A Russel and Company fõnöke a kínai
Kanton-ban.FranklinDelanoRoosevelt anyainagyapja.
RussellSturgis:Azangliai székhelyûBaringBankelnökevolt,
amely többekközött a távol-keletiópiumkereskedelmet finan-
szírozta.
Joseph Heathy Dulles: családja a rabszolgáit azon a pénzen
vette,melyaz indiaibrithódítókkalkötöttelõnyösszerzõdései-
bõl származott.EgykorábbiYale-csoport, aTestvériségazEgy-
ségben tagjavolt.AYale-enDullesaBurrvezetteelszakadókkal
dolgozott együtt, ésDaniel Lordhozkapcsolódott. Ekét család
bandaszerûszövetségetalkotott.ALordokerõteljesWallStreet-
i ügyvédek lettek, egyidejûleg a Rendben és a CFR vezetõ
posztjain is megtaláljuk õket (közülük öten is tagjai voltak a
rendnek). J.H.DullesdédunokáiaDulles-testvérek:AllenWelsh
Dulles,aSchröderbankházNewYork-iágánakegyik igazgatója
1944-ig,majdaCIAfõnökeaII. világháborútkövetõen,és John
FosterDulles,Eisenhowerelnökkülügyminisztere.Utóbbi tár-
gyalt azAmerikaésNémetországközötti kereskedelemössze-
hangolásárólHitlergazdaságiminiszterével,HjalmarSchachttal
1933.május20-án (John Foster Dulles fia, a most 84 esztendõs
Avery Dulles jezsuita teológus a Fordham Egyetemen, a pápa
nemrégbíborossánevezteki,elsõamerikaikéntakonklávéban
– a ford.)
Alphonso Taft: William H. Russellel a rend alapítója. Mint az
EgyesültÁllamoklegfõbbállamügyésze(1876-77),Taft segített
megszervezni az1876-oselnökválasztáskudarcát William M.
Evartsszal (Wall Street-i ügyvéd, majd külügyminiszter 1877-
1881) és Morris R Waitetel (legfelsõbb bíró 1874-1888). Bár
ademokratákgyöztekaválasztásokon,egyalkurévénarepubli-
kánusRutherfordB.Hayes lett azelnök(1877-1881), ésvissza-
vontaazamerikai csapatokatdélrõl, ahol azoka feketék jogait
védték. Volt nagykövet Ausztria-Magyarországon és Oroszor-
szágban. Fia, William Howard Taft, amerikai elnök 1909–
1913, ugyanakkor legföbb ügyész; alatta készítette fel a Rend
Amerikát az I. világháborúra;hadügyminisztereHenryL. Stim-
son, külügyminisztere Elihu Root, a tengerészeti miniszter
WilliamCollinsWhitneykorábbiügyvédje,Amerika legélesebb
jogi elméinek egyike. Taft elnök fia, Robert Alphonso Taft
vezetõamerikai szenátora II. világháborúután.NyolcTaft volt
a Rend tagja.
Daniel Coit Gilman: aRussell TrustAssociation társalapítója,
ésa JohnsHopkinsEgyetemalapítóelnöke,ezaz intézménya
rasszista jellegû eugenetikai mozgalom egyik központja.
Irving Fisher: a Yale közgazdasági tanszékének rasszista
fõpapja (professzor1896-1946)ésabritbirodalmipropaganda
híresközvetítõjeaszabadkereskedelemésnem-fehérnépesség
számánakcsökkentéseérdekében.Fishervolt azAmerikaiEu-
genetikaiTársaságnakalapítóelnöke,melyetAverellHarriman
anyja finanszírozott. (1952-igaYale-enmûködött eza társaság
– a ford.)
Gifford Pinchot: a Lincoln elnök által bevezetett „szabad
földet acsaládoknak” farmteremtõprogramhelyébebevezette
a szövetségi földkontrollt. Pinchot brit birodalmi aktivizmusa
megjelent a Pszichikai Kutató Társaságban, és alelnöki tisztsé-
gében,melyetazelsõNemzetköziEugenetikaiKongresszuson
töltöttbeAmerikában. (Aharmadik ilyenkongresszusraa30-as
években már meghívtak jeles náci „eugenetikusokat” is.)
Frederick E. Weyerhausen: erdõbirtokos, Gifford Pinchot
mozgalmánakvezetõje.Családjaaktívanegyüttmûködöttabrit-

dél-afrikaiszuperrasszista,CecilRhodesszal.Acsaládbarátságban
állaBush-családdal.
Henry Lewis Stimson: Averell Harrimanhez hasonlóan
nagyonsokáig töltöttbemagaskormánypozíciókat.Taft elnök
hadügyminisztere (1911-1913),Hooverelnökkülügyminiszte-
re (1929–1933), helyettese Harvey Hollister Bundy, a
Bundy-fivérek apja. Stimson hadügyminiszter volt 1940–1945
között is (F.D.Roosevelt elnöksége, azazPearlHarbor idején),
speciálishelyettese ismétHollisterBundyvolt. Stimsonvette rá
Trumant,hogyatombombátdobjanakJapánra.Ebbenadöntés-
ben jóval több rejlett,mint „pragmatikus”katonaimegfontolá-
sok.Ezekazanglofilekmáig szembenállnakazolyanamerikai
köztársaságihagyománnyal,amelyszövetségetkeresneazázsiai
országok nemzeti törekvéseivel, úgy gondolják, jobb, ha az
emberek rettegnek Amerikától.
Charles Seymour: a történelemprofesszora1915-1937,Yale-
elnök1936–1950.Azamerikai Inquiry-delegáció tagjaként részt
vett az 1919-es párizsi béketárgyalásokon.
William Averell Harriman: A vasútkirály Edward Henry
Harriman idösebb fia, a Rend egyik kulcsfigurája. Tehetsége,
energikusságaésrendikapcsolataimagas tisztségekbe juttatták.
Hosszúélete folyamán (1986-banhunyt el 95évesen) számta-
lankormányzatiposztot töltöttbe,privátüzletipozíciókmellett:
1917. megszervezteaMerchant ShippingCorporationt,mely-
nek minden részvényét eladta 1925-ben / 1917. a Guaranty
Trust igazgatója(1912-benHarrimananyjaacsaládi részvények
egyharmadáteladtaaJ.P.Morgan&Co.-nek)/1920. testvérével
E.R.Harriman-nelmegalapítottaaW.A.Harriman&Company-
tésazAmericanShipandCommerceCo.-t,amellyelkonfiskálták
a háború utáni Németország kereskedelmi flottáját / 1922. az
AmericanShipandCommerceCo.megnyitottaeurópaifõhivata-
lát Berlinben a Warburg-bank segítségével / 1923. megalapí-
totta a Grúziai Mangán Társaságot /1924. összevonva cégeit,
megalapította a Union Banking Corporationt / 1931. a W.A.
Harriman&Co.egyesült aBrownBrothers, Shipley&Co.-val,
ésacégneveBrownBrothersHarriman&Co.-raváltozott.Eza
cég a németekkel együtt a 30-as, 40-es években létrehozta a
Dutch-AmericanTradingCorporationt,aSeamlessSteelEquip-
mentCorporationt, valamintaSilesian-AmericanCorporationt.
ABBHrészesedéseezekbenösszesen41,67 %volt /1934.35.
F. D. Roosevelt elnök Nemzeti Újjáépítési Törvényének
különleges végrehajtó-helyettese / 1941. az USA, Anglia és
Oroszországközötti „land-lease”szerzõdésekösszehangolója/
1943.okt.-1946.jan. USA nagykövet Moszkvában / 1946.
márc.-okt. USA nagykövet Angliában / 1946.okt.-1948.ápr.
amerikaikereskedelmiminiszter,aMarshall-terv fõkidolgozója
és megvalósítója / 1948-50. amerikai képviselõ a European
Cooperation Administration európai szekciójában, rendkívüli
ésteljhatalmúnagyköveti rangban/1950.Trumanelnökspeciá-
liskülügyi tanácsadója,1951-benTeheránbanazAngliaés Irán
közti sorozatos olajkrízisekben közvetít /1951.amerikai kép-
viselõaNATOnyugativédelmi tervekkelkapcsolatos tanácsko-
zásain / 1951. okt. Az újonnan létrehozott Mutual Security
Agency igazgatója. Felügyeli az USA külkapcsolati, katonai és
mûszaki segítségnyújtási programjait /1952. demokrata-párti
elnökjelölt/1955.NewYorkállamkormányzója/1961.atávol-
keletiügyekkülügyiállamtitkára/1963.politikaiügyekkülügy-
miniszter-helyettese /1968.amerikaiképviselõavietnamibé-
ketárgyalásokon/1974.aDemokrataPártkülügyibizottságának
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elnöke/1983.meglátogatja JurijAndropovszovjetpártfõtitkárt
Harrimanháromszornõsült: 1915.KittyLanierLawrence,1930.
MarieNortonWhitney,1971.PamelaChurchillHayward(szüle-
tett Pamela Digby 1920); az utóbbi hölgy elõzõleg Winston
Churchill menye volt. Harriman gyakran látogatta Churchillt a
háború alatt, így már 1941-ben jól ismerte Pamelát.

Sztálin és W. A. Harriman, moszkvai USA-nagykövet, 1941

CharlesM.Spofford:ügyvéd,aMarshall-tervkidolgozásában
vett részt, Robert Abercrombie Lovett-tel, W. A. Harriman-nel,
DeanAcheson-nal (Scroll&KeyYale-társaság)ésGeorgeCatlett
Marshall tábornokkal, JohnD.Rockefeller támogatásamellett.
JosephHale Johnson: a titkosBilderberg-találkozókrésztve-
võje,aholazegységesEurópa intézményrendszerét,mûködési
feltételeit és „atlanti” kapcsolatait dolgozták ki.
Richard M. Bissell Jr.: nem rendtag, de miután a Yale-en
végzett remekközgazdászelmevolt,Harrimanékapártfogásuk-
ba vették. Bátyja, William Truesdale Bissell az 1925-ös osz-
tályból lépett aRendbe.Apjuk,egyconnecticutibiztosítótársa-
ság igazgatója,õbocsátottaakormányrendelkezéséreabiztosí-
tók tûzveszélyes üzemekre vonatkozó belsõ ismereteit az I.
világháború idején.Az idõsBissellahartfordielmegyógyintézet
neuropszichiátriai intézetének igazgatója is volt. 1904-ben itt
vetettékalá tudatrombolókezelésnekazugyancsakYale-diplo-
más Clifford Beers-t, aki késõbb a Mentálhigiénés Társaságot,
az egyik fõ Skull and Bones projektet alapította. Ez volt a hát-
térintézménye a CIA drogokkal és az agymosási kísérletekkel
kapcsolatos „kulturális tervezési erõfeszítéseinek” az 50-es
években.Az ifjabbBissell a londoni SchoolofEconomicson is
tanult 1932-33-ban, posztgraduális tanulmányokat folytatott a
Yale-en1935-41között,majdcsatlakozottHarrimancsapatához
akormányban.KözgazdászkéntazEgyesítettHajózási Igazga-
tásiTestületnéldolgozott1942-43-ban,miközbenAverellHarri-
mana testület amerikai vezetõjevolt Londonban.1947-48-ban
BissellaHarrimanBizottságtitkárságvezetõjevolt,amitmásként
az Elnök Külföldi Segélybizottságának neveztek. A Marshall-
terv kidolgozásának idején, Bissell Harriman helyettese volt.
AmikorHarrimanAKölcsönösBiztonságiÜgynökségigazgatói
posztjánHarrimant tanácsadóként szolgálta1952-ben.Késõbb
F. TrubeeDavisonhozcsatlakozott aCIA-nál, ésamikorAllen
Dulles lettaCIAigazgatója,Bissellvoltháromközvetlensegítõjé-
nekegyike.Amikor1959-61közöttaCIAaKubaelleni inváziót
ésprovokációkat tervezte, a részletekkivitelezésével, azoszta-
gok kiképzésének irányításával ifj. Richard M. Bissellt bízták
meg.
Amory H. Bradford: 1941-ben feleségülvetteCarolWarburg
Rothschildot.Carolanyja,Carola,aWarburg-családfejevoltAme-
rikábanaII.világháborúután.EzacsaládsegítetteaHarrimanek

felemelkedését a XIX-XX. században. (Averell apja részben a
Warburgok, Schiffek, Rothschildok által folyósított hitelekbõl
szerezte meg a Union Pacific Railroadot, az amerikai vasutak
kb. 90 %-át.) A Sulzbergerekkel együtt (New YorkTimes) arra
használtákazAmerican JewishCommittee-t és aB’naiB’rith-t,
hogymegakadályozzákAmerikábananáciNémetországelleni
kereskedelmi bojkottot, és így megóvják a Wall Street nagy
üzleteitHitlerrel.MaxWarburgpéldául–akiaHapaghamburgi
képviselõje volt – 1933. március 27-én biztosította amerikai
szponzoraitaBrownBrothersHarrimannél,hogyHitlerkormá-
nya jóNémetországnak.KétnappalkésõbbMaxfia,ErickWar-
burg telegrafáltunokatestvérének,FrederickM.Warburgnak,a
Harriman-vasutak egyik igazgatójának kérve, hogy vesse be
mindenbefolyását, ésállítson lemindennáciellenes tevékeny-
séget Amerikában. 1933. március 31-én a Warburgok által fel-
ügyeltAmericanJewishCommitteeésaB’naiB’rithközös,hiva-
talosközleményt tettközzéaNewYorkTimes-ban:„Nebátorít-
sák az amerikai bojkottot Németországgal szemben… ne
tartsanak tömegdemonstrációkat vagy hasonló agitációs ren-
dezvényeket.” Amory H. Bradford 1951-52-ben a Harriman-
féle londoniNATO-titkárság tervezési csoportjábandolgozott,
közbenaNewYorkTimeskiadóihelyettesevolt,majdalondoni
The Times fõmenedzsere lett.

A Bush-család a Rendben
Prescott Sheldon Bush(S&B 1917): üzlettárs a Brown
BrothersHarriman&Co.-ben, republikánusszenátor,Connecti-
cut, 1952–1963. Az 1980-as években írták meg a lapok, hogy
amikor Ned Anderson, a San Carlos-i apacs törzs vezetõje és
más törzsi vezetõk elhatározták, hogy saját földjükön temetik
el ahíres apacs fõnök,Geronimo földimaradványait, kiderült,
hogy Prescott Bush és öt hivatalos személy 1918 májusában
kibontotta Geronimo sírját Fort Sill-ben, és magukkal vitték a
koponyáját és néhány más csontot. A maradványokat a Skull
andBones társaságszertartásainhasználták.
James Smith Bush (S&B 1922): az Inter Mundis Ltd. (bel- és
külföldipénzügyek)elnöke.
George Herbert Walker Bush (S&B1948):USAelnök1988-
1992, aZapataOil és azArbustoLtd.birodalomelnöke.
Jonathan James Bush (S&B 1953): bróker, a J. Bush & Co.
elnöke; a G.H. Walker & Co. tulajdonostársa 1960-1970.
Derek George „Jeb” Bush (S&B1967):Floridakormányzója.
George Walker Bush (S&B 1968): USA elnök 2000–
George Herbert Walker Jr. (S&B 1927): a volt elnök nagy-
bátyja és pénzügyi tanácsadója. A 70-es években eladta a
George H. Walker and Company-t, amelyet apja alapított, a
White, Weld and Co.-nak és ennek egyik igazgatója lett. A cég
örököseWilliamWeld,LyndonLaRoucheszövetségivádlója.
George Herbert Walker III. (S&B 1953): jelenleg Magyar-
országraakkreditáltUSA-nagykövet.AStifelFinancialCorp.ésa
Stifel, Nicolaus & Company, Inc. vállalatok vezérigazgatója és
elnöke 1978-1992 között, 1982-2001 között az igazgatótanács
elnöke. A céghez 1976-ban történt belépése óta eltelt idõszak-
banaStifel12milliódollárbevételûkisvállalkozásból többmint
1000alkalmazottat foglalkoztató,200milliódollárbevételû,New
York-i tõzsdénjegyzettvállalattáfejlõdött.G.H.WalkeraLaidlaw
Corporation, aWestern-SouthernBiztosítótársaságésaMacro-
economic Tanácsadó igazgatója. Érdeklõdési köre kiterjed az
oktatásra,apolitikáraésaközügyekre,helyiésországosszinten.


