De térjünk vissza a jelenhez. Lassacskán a végére érünk az
1989-et követő második ötéves tervnek. A 89-es rendszerváltással
felszabadult közép-európai országokban az IMF-vezérelte
privatizációnak és törvényhozásnak háJa a multik jelentős teret
nyertek, és mára meghatározó erői a gazdaságnak. Természete
sen ez csak amolyan „kötelező formagyakorlatnak" számít ugyanakkor nélkülük bizonyára nehezebb lett volna kiterjeszteni
egyetlen puskalövés nélkül a NATO hatókörzetét.
Í999 tavaszán a NATO-tagországok Washingtonban nagy
konferenciát tartottak (nehéz lenne nem nosztalgiával emlékezni
egy-egy moszkvai pártfőtitkár-találkozó retorikájára), ahol meg
határozták (vagy inkább kihirdették?) a NATO új hozzáállását
az emberiséghez: ezek szerint a korábban felülbírálhatatlan
ENSZ-határozatokon, valamint az USA önnön törvényhozásán
és a nemzetközi jog normáin túllépve a NATO jogot formál magá
dnak arra, hogy bárhol és bármikor fegyveresen lépjen fel, ha
érdekei (melyek egybeesnek a demokrácia és az emberi jogok
érdekeivel) úgy kívánják.. Ezt tekinthetjük a harmadik ötéves
terv alapgondolatának. Mára a NATO vált a legnagyobb multina
cionális vállalattá, amely a piacteremtés leghatékonyabb eszkö
zével dolgozik, és amelynek semmilyen nemzeti hatalom valójá
ban nem parancsol.
A közvetlen morális alapot minderre a jugoszláv háború
„rendezése” szolgáltatta, ahol az ENSZ tehetetlenségének csak
a NATO-színeket viselő amerikai beavatkozás vetett véget, és
„hozta el a l>ékétn, Ha visszatekintünk az angolszász empirizmus
jellemzésére - mely szerint kisebb léptékben, kísérleti formában
kell egy folyamatot vizsgálni, hogy a nagyobb dimenziókat is
uralhassuk - akkor talán árnyaltabb képet kaphatunk a jelenlegi
koszovói háború céljáról is.

újra elfoglalni Kína, akár Tibet kívánna újból függetlenné válni,
máris megfelelő alapja lehet a beavatkozásnak. Nyilvánvalóan
nagy a különbség Milosevic légicsapások ellen védekezni képte
len rendszere és az alomhatalom Kína között, így nem lehetnek
illúzióink egy ilyen „beavatkozás’’ lokális jellegéről sem - a multi
nacionális társaságok érdekében az ötödik huszonötéves terv
vegén bekövetkező világháborúról.
Utószó
Mielőtt az Olvasó végletes cinizmussal és egyoldalú angolszászellenességgel vádolná a szerzőt, kérem emlékezzék Stephen
Hawking gondolataira a tudományos elméletről. Elméletünk
csak egy bizonyos aspektusát írja le a történelmi eseményeknek
- mely aspektus bizonyára nem a legfontosabb az értelmezések
között
és csakis ezek alapján következtet a jövőre. Célunk
csupán e lehetséges logikus következmények feltárása volt, mely
talán hozzájárulhat országunk orientálódásának újragondolásá
hoz.

Ertsey Attila

KOMPORSZÁG KATONÁI
1999. május elseje. Háború van Európában, fizikai és lelki színté
ren egyaránt.
A lelki színtéren zajló küzdelem egyik eszköze a mestersé
ges amnézia. A másik a szavak jelentésének fellazítása és megmásítása. A szó - az Ige - teremtő kozmikus ereje észrevétlen csuszszanással blaszfémiába, cinikus hazugságba fordul. Rögzítsünk
néhány megfigyelést, melyek az amnézia ellenében megállnak,
néhány szót, mely az, ami,
A hidegháború vége felé, a 68-as volt diákok és új társaik
részvételével a 80-as években fellángoltak a békemozgalmak.
A fegyverkezési verseny kiváltotta az ellenállást, melynek hatása
lassan a politikába is beszivárgott. Magyarországon a Dialógus
békemozgalom kezdeményezte az ország kilépését a Varsói Szer
ződésből, s javasolta, hogy velünk egyidejűleg egy Magyaror
szághoz hasonló méretű ország - például Hollandia - szintén
lépjen ki a NATO-ból. Ezt követhetné több ország, egyoldalú
engedményekkel, a teljes leszerelésig.
A 89-es fordulat környékén Nyugat-Európa több országának
vezető politikusai is a semlegességgel, mint kívánt realitással
számoltak. A varsói Szerződés megszűnésével a NATO léte kér
désessé vált. A rendszerváltó magyar pártok valamennyien első
helyen szerepeltették programjukban az ország semlegességé
nek deklarálását, mint amit 1848-ban és 1956-ban a magyarság
követelt.
A berlini fal leomlása körüli időkben Európában friss szelek
fújtak. Az Európai Ház felépítéséről beszélt mindenki. Egész
Európa újjáalakulását várta. A volt kommunista országokban
spontán és egyidejűleg kerekasztalok, fórumok jöttek létre.
Gorbacsov felvetése, miszerint a Nyugatnak is szüksége van
a peresztrojkára, nem egyedüli hang volt. Az 1990-ben Becsben
rendezett Kelet-Nyugat Fórum résztvevői úgy vélték, hogy az
Európa egésze számára fontos új társadalmi-gazdasági struktúrák
felépítésére elsősorban Kelet-Közép Európában nyílik lehetőség,
ezzel egyidejűleg érzékelték azt a látszólagos kényszert, mely
szerint ezen országoknak a nyugati szociális formákhoz kellene
igazodniuk.
A 90-es évek elején a fórumok párttá alakultak vagy leiol
dódtak, A nyugati előképek másolása nyomán a régi formák
szorították ki az új törekvéseket. Észrevétlen hangsúlyeltolódá
sok keletkeztek. Az Európai H áz gondolata eltűnt, helyt adva
egy addig ismeretlennek tűnő fogalomnak: az Euroatlanti Integ
rációnak. A profi politikusok - köztük a békemozgalom volt

A Koszovó-kísérlet
A Szovjetúnió bukásával az angolszász világ nagyon lépett előre
egy Nagyobb Britannia irányába. Az Európai Unió a NATO ereje
révén angolszász gyarmattá vált, függetlensége csak formális
(vagy még az sem), és Oroszország is a nyugati világ jóindulatától
függ. De eközben Ázsia Japánnal és Kínával még mindig ellen
erőt képvisel, nem is beszélve az arab világról. Kína jelenleg az
utolsó nagy szocialista birodalom, ahonnan az angolok az ópi
umháborút követően - iszonyatos genetikai károkat hagyva ma
guk után (Országépítő 1997/2) - fokozatosan kivonultak. Az
ötször huszonötéves tervciklus értelmében 2014-ben jön majd
el az ideje a kínai rendszerváltásnak. Mindenki csodálkozott,
hogy a Szovjetunió szétesése nem járt háborúval. Talán azért
néni, mert Németország az egyesítés érdekében elfogadta az
alávetett politikai szerepkört - ugyanakkor Japán és Dél-KeletÁzsia számára a liberalizálódó Kína világhatalmi ugródeszkái
jelenthet, ami döntően megnehezítené az angolszász terjeszke
dést.
Amerikai szempontból alapvető kérdés tehát, hogy a kínai
rendszerváltás amerikai „rendfenntartás” mellett játszódik-e majd
le. Milosevic rendszere nem más, mint egy kísérlet arra, hogy
egy belső nemzetiségi konfliktus kapcsán hogyan lehet felváltani
egy ország vezetését, megszerezni a gazdaság kulcspozícióit úgy,
hogy az anglo-amerikai dominanciát senki ne kérdőjelezze meg.
Az ország amúgy teljesen fölösleges szétlövése is értelmet kap.
ha meggondoljuk, hogy majd m indezt amerikai hitelekből,
multinacionális vállalatok közreműködésével újra felépülhet.
Ami egyszer bevált Németországban a Marshall-segély révén,
miért ne válna be Szerbia esetében is?
Ürügy a katonai beavatkozásra számos kínálkozik, és a
koszovói kísérlet tanúsága szerint a legalkalmasabb, ha egy
kisebbség az ország területi integritását kívánja megkérdőjelezni.
Kína esetében erre két terület látszik megfelelőnek; Mongólia
és Tibei. Mindkettő a történelmi Kína része volt. és 1913-12ben függetlenné nyilvánították magúkat. Akár Mongóliát kívánná
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tagjai - ismét a „realitásokról” kezdtek beszélni. A magyarországi
pártok a hivatalos állami ünnepek alkalmával (március 15-én,
október 23-án) a volt nagyhatalom frissen lerázott szövetsége
után „védőernyő” szükségességét kezdték emlegetni. A 12 pont
vonatkozó részei illetve Nagy Imre deklarációja a beszédekből
kimaradt.
Elindul a NATO „békepartnerségi” programja. Felvetődik a
NATO kelet-európai bővítésének terve, megindul a volt kom
munista országok versengése a NATO- és EU-tagság felé. A Vise
grádi Hármak együltműködése talaját veszti. A térség politikusai
nak elsőrendű célja a NATO-tagság lesz. A legfőbb indoklás
szerint ez az EU-csatlakozás „előszobája”. A másik fő érv az orosz
fenyegetés, A korábbi alternatíva - az önálló európai haderő ill.
védelmi rendszer - gondolata elvész. Kitör a horvát-jugoszláv
háború. A béketárgyalásokat angol és amerikai diplomaták
vezetik. A háborúval párhuzamosan építik Magyarországon az
IFOR-bázisokat, a békefenntartás céljaira, Az út- és közműtervek
kivitelezésében magyar cégek vesznek részt, az LISA-ban készült
tervdokumentációk alapján. A terveken két évvel korábbi dátum
szerepel.

Kasza József vajdasági magyar politikus. Az ellenzéki pártok bí
rálják a NATO-bombázást. A sajtóban politikai presztízsküzde
lem kezdődik. A miniszterelnök kijelenti, hogy a korábbi par
lamenti határozat értelmében az is lehetséges, hogy magyar
repülőterekről bombázók szálljanak fel.
Románia közvéleménye megosztott, A kormány a NATOcsatlakozást szorgalmazza. Az egyik parlamenti román nemzeti
párt a Huntington-féle térképpel fenyegetőzik, mondván: a
következő lépés Erdély elszakítása lesz a Nyugat részéről. Ismét
fölvetődik Erdély autonómiájának kérdése.
Húsvétkor a magyarországi templomokban hagyományosan
folyt a liturgia. A szertartások során a háborúról nem esett szó.
Budapesten május elsején kinyitottak a strandok.
Az események egyre gyorsabban peregnek, Nem hagynak
időt a megállásra.
A történések pontos rögzítése ma különös fontossággal bír.
A megfigyelés számára kérdések adódnak, melyek felvetése ma
fontosabb, mint korábban. A ma elkövetett mulasztások később
háromszoros súllyal esnek latba. A közhangulat zavart. A tárgyi
lagos megnyilatkozásoknak szembe kell néznie az előítéletek
szerinti kategorizálással, melyet a politikai szimpátiák-antipátiák
és a neurotikus félelem igazgatnak..

M a g y a ro rsz á g n é p s z a v a z á s t r e n d e z a N A T O -c satlak o zásró l.
E ls ö p rő tö b b s é g ű ig en .

A békefenntartók kifejezést felváltja a béketeremtő.
1999 március végén Magyarország, Csehország és Lengyelország hirtelen felvételt nyer a NATO-ba. Napokkal később a
meghiúsult diplomáciai tárgyalásokra való hivatkozással a NATO
elkezdi Jugoszlávia bombázását. A tárgyalások tartalmi részei a
közvélemény előtt nem ismertek. A német parlamenti ellenzéki
pártok felvetése nyomán később kiderül, hogy a tárgyalások
feltételeként támasztotta a NATO Jugoszlávia teljes területén a
fegyveres ellenőrzést. Megindul Koszovó kiürítése. Vajdasági ma
gyarok által lakott településeket is bombáznak. A polgári véde
lem felkészül Taszár kiürítésére. A katonai bázisra a polgári alkal
mazottak nem léphetnek be. A magyar miniszterelnök London
ban javasolja a légicsapások intenzitásának növelését.
A légi akciót az USA irányítja, az érintett tagországok parla
mentjeinek beleszólása nélkül, azok utólagos jóváhagyásával.
Az amerikai nemzetközi jogászok szövetségének elnöke
nyilatkozatot ad ki, melyben kijelenti, hogy a légi akció a nem
zetközi jogot többszörösen, durván megsérti. A magyar sajtóban
a nemzetközi jog mellé új jelző kerül: ezentúl hagyományos
nemzetközi jogról beszélnek.
1lelmut Schmidt volt német kancellár a légi akciót elhibázottnak ítéli, melyet amerikai gazdasági érdekekkel magyaráz.
Magyarország már korábban hozzájárult légtere használatá
hoz. Mint utóbb kiderül, a parlament egyúttal hozzájárult a repü
lőterek használatához is. Lehetőség nyílik rá, hogy támadó repü
lőgépek a magyar repülőtereket használják. Budapest polgári
repülőterét NATO üzemanyagszállító-gépek veszik igénybe. A
magyar főváros potenciális katonai célpont. Újra szóba kerül a
szárazföldi akció lehetősége. A NATO-tag Görögország nem
enged át területén szárazföldi csapatokat. A sajtó korábban már
ismertként említi a szárazföldi akció terveit. Mint említik, a tervek
1998 őszén már elkészültek.
A washingtoni NATO-csúcson bejelenti javíer Solana főtitkár
(volt békemozgalmi aktivista), hogy a NATO az emberi jogok
elvét ezentúl előbbre helyezi a nemzeti szu verem tásnál. Hozzá
teszi; a NATO ezentúl fönntartja magának a korlátlan beavatko
zás jogát.
Egy am erikai középiskolában felfegyverzett fiatalok
mészárlást rendeznek, majd tucatnyi áldozatuk után magukkal
is végeznek. Az esemény után az amerikai elnök nyilatkozata:
meg kell tanítanunk gyermekeinket arra, hogy konfliktusaikat
békésen rendezzék.

Csak szem élyes kérdéseim et oszthatom meg a kedves
Olvasóval. Saját kérdéseit magának kell feltennie.
- Miért kell nekem, európainak ellenségemnek tekinteni az
oroszokat, szerbeket?
- Miért idegen nagyhatalmak döntenek a mi sorsunkról, a
közép-európai népek sorsáról?
- Miért van szüksége Amerikának Koszovóra?
- Miért nem merünk saját sorsunkért felelősséget vállalni5
- Miért nem nyújtják egymás felé kezüket Közép-Hurópa népei,
hogy közösen tegyünk kísérletet a rendezésre, egymásrautalt
ságunk révén, s nem a bombák nyomására?
Egy szuverén - a szövetség adta kötelezettségeket is tekin
tetbe vevő - magyar álláspont hihetetlen erővel bírna. Megértésre
találna egyszerre Keleten és Nyugaton. Miért nem merünk még
meglévő jogainkkal sem élni? Miért nem lépünk ki a Kompország
törleszkedő szerepéből, miért nem bízunk a szabad és bátor
sző teremtő erejében?

C s u rk a felv eti V ajdaság ö n k é n te s c s a tla k o z á s á n a k le h e tő s é 
g é t M a g y a ro rsz á g h o z . A n y ila tk o z a t v e s z é ly e s s é g é r e fig y e lm e z te t
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