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Amikor Churclril'l, Dtillks, <ВШЈП, Ha^riiman, Schumacher XII. Piius páipa é s 
az óceáinontúlii »Elvek« és »Teinvek« fizetett é s önkéntes népszerűsítőiiiek lelkes 
fölhívásait olvassuk a nyugatti-tömb gyojrs megtereantésére, önkénytelenül is 
eszünkbe jutnak a Szent Szövetség megibajdio-gult megaLÍkjoitói és hirdetői. Nem 
szükséges ehhez semtmáíéJe erőfeszítés: az agy legkisebb képzettársítási ké
pessége elégséges, hogy a történelmi események felbukkanjaualk emlékeze
tünkbein. 

Kezdjük el a. külső, de annál jellegzetesebb hasonlatossággal: <mmd a -szó
noki, mind &z irodalmi termékek egyformasága v-al. 

»Szömyeteg áll ellőttünk, amely — ha nem szádunk sztmibe vde, és nem 
szegezzük ellene az igaz erkölcsöt és ha keld az erőszakot, — mindiarniyiunkat 
ie/fafl.« 

Ki mondta ezt? Hemtz, Metternich ütksáira a Napoleon-utánd Európa torra-
dalmíi! mozgalmairól, vagy a »Mcnde< szerkesztője és a francia miniszterelnök 
tanácsnoka a kileruc Kommunista Páni nyilatkozatáról? 

»Gyökerébcn kell elvágnunk, amíg nem mérgezte meg a népet. Saját ma
gunk megmentése érdekéiben testvéri keresztényi segítséget keilil nyújtanunk 
mindazoknak, akik ki vannak téve az istentelenek támadásának, liia nem tudják 
meigyódeni magukat.« » 

Ki nyi!átkozik ily gyönyörű .nyelven? ChaiteaiOjriand, aki kérte a veronai 
korosresszust, hogy küldjön katonai segítséget a spanyol forradalom elfojtásá
ra é s VII. Ferdinánd önkényuralmának helyreállítására, vagy Tramaai, aki aneg 
a'küinta győzni а kongresszust arról, hogy nem szabad sajnálná а milliókat,, 
ainikor a szenvedő görög testvéreket: Calda'.riszt, Zervaszt és a (jelenlegi na--
gyón -szenvedő) kinai testvéri, Csang Kaj Seket kell megsegíteni? 

»Vagy a kormány győzelmévé! végzőetoek a vák^-ziások, vagy nem lesznek 
í 6bbé vá iRsz-tások!« 

Azt hihetnénk, hegy ez a fenyegetés egy sajtóügynökségi táwrat, de Gas-
peri önálló agy terméke, kacsingatás az o'aislz- kikötőkbe bcíuió külföldi hadii-
hajók felé? fiát nem. Ezt J 830-ban írták Franciaországban a kormánylapok, — 
Polignac herceg miniszterelnök rendeletére, aki látta -ugyan, hogy ha аг ellen
zék szerez többséget a választásokban, vége az ö uralmának és alkotmányá
nak, de bízo-.t abban, hogy olyan pártfogók mellett, mint Metternich és I. M'k-
lós cár, gyöze.lme nem- lehet kétséges. 

Nem vádoljuk de Casperit 'plagiízálá'ssí.l. Hisz tudvalevő, milyen szarj nyek 
szellemi képességei, és merészség fané föltételeznünk, hogy hallott arról a 11$ 
év előtt élt Pol'gnac herceg francra minisztteregnekr(V!, akit még abban az évben 
megbuktatott a júliusi forradalom. Nem. A hasonló társ-adafmi-politikai helyzet 
gyakran hasonló gondolatokat szül. 

»Tizenötna(pi lecsillapodás — 15" évi nyugalom!« 
Ki. a szerzője ennek a lecsrlEap-íié aforizmának? Radetzky tábornok, aJíl 

l848-ba:n cily sikeresen akasztatta - és lövette főbe ia;z olasz iforraitWmárokatt, 
vagy a hízelgő Blum León, aki 1947 őszén oly sikeresen bizonyítgatta elvtár
sának, Mctth Julesnek, hogy végeiredményibai »a sztrájkolóknak is jobb jesz-, 
toa még a legdurvább eszközökkel iis biztosítjuk szémvkra a hosszú, nyugal
mas munkát«? 



iMindezek a külső stílusbeli hasondiaitosságok, amelyeket végnélkül foüíytat-
hatinánk, mm véletlenek. A hason-.atassás sokkal niélyeblb gyökerű. A űeg-
újabb korban mindössze kétszer történt meg, hogy a torradalomtiói fenyegetett 
társad ahni-poliitrlkai berendezkedés megrettent é s Olyan nemzetközi szervezet 
megteremtésében keresett menediékeít, amely összekötötte -az érdekelt kormá
nyokat, .megteremtette azok 'kölcsönös segítségét és néni riadt vissza, semmiféle 
diplomáciai vagy fegyveres beavatkozástól sem. 

Először 1815 szeptemfaefr 26-án töiiént, a Slzent Szövetség iniegte hintésének 
napján, amely arma volt hivatott, hogy megteremtse ш itávaironc-aibszolutista 
rendszerá a poígári forradalom elveinek párthíveiitől. Másodszor, szemünk előtt 
meigy végbe a nyugaüi tömib gyors összeesizkábáiáisávall, amelyet a tőkés álla>-
mok közös támadásuk eszközéül alkotnak meg a demokratikus országok ellen. 

Ennisk a .nyugati tömbnek hirdetői és hadászai egyanazt mondják, hogy ők 
nem támadásiról beszélnek, hanem csak ömvédelemrőfl és nem az ö hibájuk, 
hogy — amint azt Ei'l, az egyik legéxdemesebíb háborús uszító mondta, — »a 
társadalmi háborúban is a támadás a 'legjobb védelem, ugyanúgy, mint ia külső 
ellenség elleni harcban«. 

Azonban a mai kíeresztes-vitézek itt sem eredetiek. Metternich is 34 éven 
át áílanctóan. hangoztatta, hogy ő Európát védii a forradalmi vulkán kitanésétől, 
és dicsérte önmagát, hogy nem hiába élt, iha sikerül végdegesen megvédeni Eu
rópát az »államélet alapjainak megingataitálu És néhány hónappal eziután a 
büszke (és öntelt nyilatkozat uf.án, s!z,áz évveil ezelőtt, 1848 márciusában, számára 
egészen váraitanul £z állam- élet állapjainak ez a megmentője kénytelen volt 
női ruhába öltözve, lefátyolozott fejjel, fejvesztett 'sietséggel otthagyni a há
látlan forradalmi. Bécset. 

A XIX. század első felének és a XX. század közepének nagy táirisiadalinii, 
gazdasági és politikai különbsége ellenére a Szent Szövetség iés a nyugati tömb 
hasonlatossága nem szorítkteik tisztáin külsőségekre. Sokkall! mélyebb gyökerű. 

Természetes, hogy a reakciós tábor, .amely hadjánaitira egyesült a foTiradail-
mi ellenség ellen, egyik esetben sem atorta kinyilvánítani és nem is nyilvánít
hatta ki igazi céljaH. Szüksége voít valamilyen szép szóil'amú külső takarlóra. 
Szükséges volt meggyőzni az emberiségiet, hogy I. Sándor, I. Ferenc, III. Kri-
gyes Vilmos és ak'k később bodzájuk' csatlakoztak, nein önkényuralmukat akar
ják biztosítani, nem a jobbágy rendszert akarják fenn tartami, és nem azt ia jogu
kat őrzik, hogy akii :akamiak, a Pétgr-Páil erődbe, Spielbergbe vagy S pandanba 
zárhatnak, hanem ii^azi keresztényi törekvése i meg akarják teremteni a fclđim 
a békét és az emberiség számára a jólétet. És VII. Fims pápa boldogan adta 
áMását a hárem fölkent tőre, akikben egyszerre annyi emberszerető törekvést 
fedezett föl. 

A Szent Szövetség szerzőit nem kis mértékben nyugtaianítatta a pápai jobb. 
Valójában I. Sándor »eretnek« volt. III. Prigyes Vilmos az annyiszor megátko
zott Luther hitvafjlásiban élt. Ily módon a Szent Szövetség faárom felkent fejű 
kezdeményezője közül csak egy vofjt az igaizán »jominosegu«, I. !Fércnc. És VII. 
Pliius pápa mégis elhatározta, hogy nem tekintve ezekre a »kicsinységekre«, tel
jes segítséget nyújt nekik. 

Meg kell említeni, hogy a nyugati tömb kezdeményezőinek sikerült nem
csak .megfelelő világnézeti niegoka! !ást és fedezetet alkotná, hanem el is imdukii 
a járt irton. 

A sajtó hírt adott arról, hogy a fcardináliisok könyörögtek XII. Pius páipá-
níak, ne vegye tekintetbe, hogy az óceánontuili eretnekek a Legtöbbet iníegá^ítóo-
teoit presbiteirrláiius hitet vallják. Szóról szára az történt, ami a Szent Szövet
ség megteremtése idején: aimiikor aiz össz.es egyházi haitalmasságak, kardináli
sok é s mindenekelőtt a jezsuiták generálisa azt nnondták a pápának: »Haibatr 
Te VÍI. Pius pápa. Krisztus földi hdyifajtója, az egyedül üdvözítő egyház feje" 



"vagy is, áldd meg mégis az eretnekeket, alfcik az istenteleaség és forradalom el
ten küzdenek!« 

Végeredményben sokkal több jellegzetes mozzanat különbözteti mieg a 
Szövetség idejét a nyugati tömb összietákolásának idejétől, minit amennyi 

iiasonló (tulajdonságuk van. És hihetetlen volna, ha nem í g y volna. Tátongó, át 
ivtm ívelhető szakadék választja el a műit század kezdetét a X X . század kö
zepétől. 

A Szent Sfzövetség egész politikai stratégaijának és tafletiifeájárnak alapja az 
voüt, hogy a Jiübéri abszolutista reakció kormányai teljes közösséget vállaltak, 
.amint Fusk.m írta »a cáirszkósizelói hársfáktól a gibraltári erődökig*. Arakcse-
jevics támogaitta Mettemnichet, a novgottlodi katonai települések a porosz kaszár-
.nyakat Az emignációból Franoiaországiba visszatérő X. Karoly ugyanolyan 
örömnnel és lelkesedéssel fogadta a defcalbriiistálk leverését, mint a .'római kardi-
jiálisok. 

De milyen őszinóe és hathatós egyetértésről« lehet szó a monopoilista tő
ke képviselői között? Ifez a monopolista tőke lényege, egész gazdasági termé
szete, mondhatni alapvető tevékenysége éls főcélja a versenytárs é s aiz esetle
ges 'Vetélytárs föl falasa az egyeis országokon belül és nemzetközi méretekben 
.eigyaránt. 

A nyugati tömb kezdeményezője és gazdája nem szövetségeseket, hanem 
esartltásokat és alázatos szolgjákat keres. Nem egyetértést klöveteT, hanem töké
letes engedelmességet é s mindien »elve« é s »terve« két célt s^oilgál: gazdasági
lag leigázni és politikajiilag alávetni más államokat. 

A Vandenberigek, Taftok és társaik általi képviselt reakció összehaisonűítlia-
tatlan/ul rosszabb föltételek között harcol, mint a maga idlejében Metternich. 
EDős'zör is, a maiinkáisosztiáily sú lya ma összehasonlíthatatlanul nagyabb, miiift а 
^negyedik reod« jelentősége vodt а íiuuilt század kezdetén és közepén. Músod-
szqn, az egy és egynegyed évszázad alatt liaitalmas történelmi tapasztailat gyü
lemlett össze, amelyet a haladás tábora alaposan fölhasznált. És ez — a mai 
jnettemicfoek legnagyobb bosszúságára ~ végtelenül .megnehezíti készük (kiesei
ket és mozgási szabadságukat. 

Az amerikai sajtó nem egyszer és , állhatatosan figyelmeztette olvasóit, 
hogy ha valaki azt mondja: a nyugati tömb oi&yanaz undnt a Sízent Szövetség 
— me foigyjék el. Ugy látszik, vaamal: ínég amerikaiak, akik gépesek itönténel-
m\ párhuzamot vonni. 

Azonban sem a királyoknak, sem az elnököknek, sem a börze báróinak és 
^eiierálisoiknak nem sikerül megállítanioíkl a történelmet. Egy ibiztos: a anyu-

.sati tömb* sokkal gyorsabban dől össiee, amurt annakidején a Szent Szövetség. 

SZÉLJEGYZETEK 
Irta : H a j d u V U m o § 

A világ dolgozói ötvenkilencedik május elsejei ünnepnapjukat a béke :s 
ш építő demokrácia táborának folytonos erősödése, a háborús gyújtogató impe-
riaüisták állandó gyengülése é s a két itábor küzdelmének kiéleződése jegyében 
tartják 

A nagy seregszemlén a demokratikus országok népei megfeszített типкајиЧ 
.eredményeivel vonulnak fel, a munka é s az országépítés frontján aratott nagy-
szejü győzelmek sorozatával, a demokrácia és a szocializmus ujabb vívmányai
val, az áttörhetetLen faillá forrott népek belső és külső egységének toválbbi meg-
-szilárdulásával. 

Az imperialista országok dolgozói harci követeléseiket hangoztatják és a 


