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Ez a könyv a vezeklésem az elmúlt negyed évszázad bűneiért

ELŐSZÓ

1. Mielőtt belevág ennek a könyvnek az olvasásába, jobb, ha néhány dolgot tisztázok itt az elején. 
Egy könyv önmagában csak és kizárólag arra lehet bizonyíték, hogy van nyelv, van írás és van nyomtatás. 
Ennél többet egyetlen könyv sem képes bizonyítani, teljesen mindegy, hogy mi áll benne. Éppen emiatt 
meg sem próbálom meggyőzni arról, hogy igazam van. Sorolhatnék oldalak százain vagy ezrein át adato-
kat, neveket, számokat, helyszíneket, időpontokat, eseményeket - még ha igaz is lenne mindaz, amit le-
írok, kinek is lenne igaz? Nekem. Önnek nem. Ha minden állítás igaz lenne, azért lenne igaz, mert lát-
tam, tapasztaltam, hogy hogyan is mennek a dolgok. Én láttam, és én tapasztaltam. Nem ön. Ön mást lá-
tott, és mást tapasztalt. Mivel véleményem szerint egy könyv alkalmatlan a meggyőzésre, meggyőzés 
helyett inkább csak elgondolkodtatni szeretnék. Együttgondolkodásra késztetni. Csak ennyi a célom. 
Így ez a könyv nem adatok gyűjteménye. Semmi esetre sem valamiféle referenciamunka. Nem lexikon, 
nem enciklopédia. Ez a könyv érvek gyűjteménye. Semmi több.

2. Az elkövetkező oldalakon érveket sorakoztatok majd valami mellett és valamivel szemben. A 
logikára apellálok. Az ön gondolkodási képességére. Ha elég jó érveket sorolok fel, és elég jó sorrend-
ben, akkor reményeim szerint, ön el fog gondolkodni egy s máson, és a végén valamilyen megállapításra 
jut. A célom azt elérni, hogy önben kétségek - komoly és jogos kétségek - ébredjenek azt illetően, hogy 
a világ vajon tényleg olyan-e, mint azt mondják. Tudom, ez ma már szinte közhely. Valóságos divat min-
denben kételkedni, mindenkit hazugnak tartani. Alighanem az összeesküvések korát éljük. A kérdés 
csak az, hogy milyen mélységig kell leásni az ember adatainak és információinak szövevényében, hogy 
megleljük az első igazságot? Egy középkori mondás szerint az igazi hatalom mindig a trón mögött áll. 
De vajon mennyivel mögötte? És milyen jellegű ez a hatalom? És vajon igaz-e a mondás? És ha igaz, és 
ha ön tényleg tudná, látná, tapasztalná, hogy igaz, mit tenne? Mire menne ezzel az igazsággal? Jutna 
vele bármire is? Jobbá tehetné vele a világot? Jobbá tehetné vele a saját életét?

3. Az igazság fontos. Fontos? Miért lenne az? Mert igazat mondani szép dolog? Mert az igazság 
megnemesít? Az igazság szabaddá tesz? Azt hiszem, különösebb győzködés nélkül egyet tudunk abban 
érteni, hogy a hazugság nem jó. Még a kegyes hazugság sem igazán jó, mert megtéveszt. De mi a hely-
zet az igazsággal? Létezhet olyan igazság, amely ha az ön birtokában lenne, életveszélybe kerülne? Lé-
tezhet olyan igazság, amelyet ha hirtelen megtudna, belerokkanna? Mire lehet használni egy igazságot? 
Vegyünk egy kis logikai eszmefuttatást:

1. 1913-ban az Egyesült Államokban magánkézbe került a pénzkibocsátás joga. Ez alkot-
mányellenes volt akkor is és az ma is (lásd: az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya, I. cikk, 8. parag-
rafus, 5. bekezdés, mely szerint kizárólag a Kongresszusnak van joga az Egyesült Államokban pénzt ki-
bocsátani).

2. John F. Kennedy elnök hozott egy törvényt, amellyel visszahelyezte a pénzkibocsátás 
jogát a kormány kezébe.

3. Fél évvel később meggyilkolták.
4. Alelnöke, Lyndon B. Johnson lett az új elnök.
5. Johnson hivatalba lépését követő legelső intézkedése az volt, hogy eltörölte Kennedy 

törvényét, és a pénzkibocsátás jogát visszaadta magánkézbe. Ezek történelmi tények. Ön szerint van 
köztük összefüggés?

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya pénzt vásárol egy amerikai magáncégtől, és ez a cég na-
ponta több milliárd dollárt keres azzal, hogy pénzt bocsát ki: bankjegyeket nyomtat, és virtuális, csak 
és kizárólag számítógépek memóriájában létező „pénzt” hoz létre. Ez a cég egy bank. És naponta sok 
milliárd amerikai dollárt keres mérhetetlenül csekély befektetéssel. Ön szerint elképzelhető, hogy va-
laki, napi több milliárd dollárért, képes legyen akár még ölni is? Ön szerint létezhet olyan szervezet, 
amely naponta több milliárd dollárt keres, és ezáltal elegendő hatalmat birtokol ahhoz (is), hogy meg-
ölessen egy elnököt? Hátborzongató kérdések, de nem lényegesek. Mert tételezzük fel, hogy a fenti öt 
tény szorosan összefügg, és John F. Kennedy elnököt a FED* akkori és igazi tulajdonosa ölette meg. Té-
telezzük fel, hogy így történt. És? És akkor mi van? Mert az igazán kínos kérdés még csak nem is az, 
hogy vajon milyen módon lehet erről megbizonyosodni, hanem az, hogy mi lesz azután, hogy megbizonyo-
sodott róla? Mondjuk, hogy ön pontosan tudja, hogy a fenti eszmefuttatás az igazság, a színtiszta 
igazság. Mire menne ezzel a tudással? Menne vele bármire is? 

4. Ha az igazság mindössze arra jó, hogy emberek gondolkodásának és beszélgetésének témája 
legyen, akkor nem igazán ér többet a hazugságnál. Ha az igazsággal nem lehet kezdeni semmit a gondol-
kodáson és a beszélgetésen túl, akkor mire jó? Akkor mennyit ér? Nyilvánvalóan vannak olyan léptékű 
igazságok, amelyeknek egy adott ember, egy adott szellemi szinten, vagy a lehetőségek egy adott 
szintjén nem látja semmilyen hasznát. Ha ön a CIA igazgatója, és tényleg a kezében tartja az egész 
szervezetet, és nem egy báb, amit bármikor félre lehet állítani vagy el lehet hallgattatni, akkor tudna 
kezdeni valamit azzal az információval, hogy John F. Kennedy-t egy magánbank tulajdonosa ölette meg. 
Ha ön egy titkos kommandó parancsnoka, akkor is. Ha ön pénztáros egy országúti étkezdében, akkor 
nem. Akkor semmit. Tételezzük fel, hogy Albert Einstein óta a fizika társadalmi funkciója az ember ál-
mainak féken tartása (gondolok itt mindenek előtt az űrutazás lehetőségeire). Mondjuk, hogy ez így 
igaz, és ön minden kétséget kizáróan tudná, hogy az. Mire menne ezzel a tudással? Mit tudna vele kez-
deni? Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy az igazságoknak két fajtája van: az értékes és az ér-
téktelen igazság. Az értékes igazság az, amelynek hasznát vesszük, itt és most, az értéktelen igazság 
pedig az, amiről maximum gondolkodni és beszélgetni tudunk. Természetesen lehetséges, hogy azt, 
amit ma az értéktelen igazságok kategóriájába soroltunk, holnap már áttesszük az értékes igazságok 
közé, de ma még csak ma van, és jobb, ha a szemünket a ma értékes igazságaira vetjük.

5. Ez a könyv nem sürget társadalmi változásokat. Azért nem, mert nem lesznek társadalmi vál-
tozások. Persze, megtehetném, hogy sorolom vég nélkül a tényeket, egészen addig, amíg fel nem kiált, 
hogy „Elég!”, vagy a sarokba nem vágja a könyvet. Azzal is megpróbálkozhatnék, hogy valamiféle kollek-
tív tudatra utalva, észérveket felvonultatva bizonygatom a társadalmi összefogás és a társadalmi vál-
tozás szükségességét. De érzelmi szálakat is megpendíthetnék: siránkozhatnék, hogy milyen szörnyű a 
világ, könnyeimmel küszködve megírhatnám egy hajdan dicső faj nekrológját, és fenyegetőzhetnék, 
megpróbálhatnám halálra rémíteni önt egy olyan sötét jövő víziójával, amely messze felülmúlja a hor-
ror-írók képzeletét. Ezek egyikét sem fogom megtenni ebben a könyvben, mert tudom, hogy bármit 
írok is, nem lesznek társadalmi változások. A társadalmi változások nem lehetségesek. A társadalmi 
összefogás nem lehetséges.

A mesében mindez megtörténhet, de a valóságban nem. A társadalom belőlünk áll, és nem tőlünk 
függetlenül létezik. A társadalom azért olyan, amilyen, mert mi ilyenek vagyunk. És amíg mi ilyenek va-
gyunk, minden marad a régiben. Éppen emiatt a tény miatt ez a könyv nem sürget társadalmi változáso-
kat, mert ha azt tenné, csupán a papírt pocsékolná. Ez a könyv érvek gyűjteménye valami mellett és va-
lamivel szemben, azzal az egyetlen és szent céllal, hogy önben kétségeket ébresszen azt illetően, hogy 
helytálló a világról alkotott véleménye. Ez minden.

Julius Andan Alaszka, 2007. december 7.

*FED (Federal Reserve System): az Amerikai Egyesült Államok egyik magánbankja, amelynek kizárólagos 
joga van pénzt kibocsátani.


