
A BŰNÖZÉS SZEREPE
a tizenkettedik lecke a világról

1. A bűnözés, ma már egyre inkább úgy tűnik, mintha valami teljesen normális dolog lenne, a bűnö-
zők pedig, mintha teljesen normális emberek volnának. A bűnözés egyszerű foglalkozássá vált. Van, aki 
földrajzot tanít egy gimnáziumban, van, aki taxit vezet, van, aki repülőgép pilóta, van, aki nyomozó, van, 
aki festőművész, van, aki postás - és van, aki gyerekeket és nőket erőszakol meg, kocsikat lop el, laká-
sokba és házakba tör be, bankokat rabol ki, embereket gyilkol meg stb. A legfelsőbb kaszt régi törek-
vése, hogy szalonképessé tegye a bűnözést, sohasem volt még annyira sikeres, mint manapság, a 
materializmus korában. A társadalom és az alvilág közötti, egykor éles határvonal kezd elmosódni. A 
média pszichopata bűnözőkből népi hőst csinál. Tehetséges és képzett, valamint teljesen dilettáns ren-
dezők, írók, színészek és zenészek népszerűsítik a bűnöző életformát. Tömegével árasztják el a világot 
a toborzófilmek, toborzókönyvek, toborzólemezek, melyeknek egyetlen üzenetük van: "Emberek, legye-
tek bűnözők!"

2. A materializmus hívei azt vallják, hogy az ember alapvetően rossz, hogy alapvetően vérszomjas 
vadállat, hogy ember embernek farkasa, a gonoszság a vérünkben van, mint faj még gyerekek vagyunk, 
nem vagyunk eléggé érettek ahhoz, hogy ránk lehessen bízni a természetet, hiszen kizsákmányoljuk 
azt, pusztítjuk a bolygót, pusztítjuk az állatvilágot, a növényvilágot, egymást gyilkoljuk le, a terület-
szerzés ösztöne, a gyilkolás ösztöne mélyen bennünk van, a bűnözés, a háborúzás hozzánk tartozik - és 
mindez genetikailag belénk van kódolva. Legalábbis ezt állítják a tekintélyek. De vizsgáljuk meg ezt az 
ideológiát, vallási áhítat nélkül. Az ember alapvetően rossz. Ez így túl általános, legyünk egy kicsit konk-
rétabbak. Ki a rossz? Mindenki az lenne? Ember embernek farkasa? A legtöbb ember sohasem követ el 
semmilyen bűncselekményt. A legtöbb ember soha nem veszi el azt, ami nem az övé. Nem lop mások 
szekrényéből, fiókjából, táskájából vagy zsebéből, nem lopja el mások kocsiját, nem sikkaszt el egyet-
len fillért sem, nem tör be lakásokba, házakba, gyárakba, raktárakba, nem ver össze senkit, nem erő-
szakol meg gyerekeket, sem nőket - és tegyük még hozzá: férfiakat sem -, nem rabol el egyetlen em-
bert sem, nem gyilkol meg senkit, nem dob rozsdás acélhordóba zárt radioaktív hulladékot a tengerbe, 
nem írt ki erdőket, és nem robbant ki háborút. Szóval akkor ki a rossz? Ember embernek farkasa? De 
kicsoda? Ki az, aki ezeket az egyetemes vádakat tényleg meg is teszi? Talán ön? Vagy a szomszédja? A 
barátja? Kire érvényesek ezek a vádak? Csak egy maréknyi emberre. Valójában nagyon kevesen vannak, 
csupán néhány százaléka az emberi fajnak, ám a média olyan nimbuszt szőtt köréjük, mintha ők lenné-
nek a többség. Ott vannak azok az emberek, akik naphosszat másokért küzdenek: az igazi orvosok, 
mentősök, virológusok, bakterológusok, katasztrófaelhárítók, nyomozók, és mások, és ott vannak azok 
az emberek, akik bár nem ilyen látványos módon, de ott állnak a helyükön és működésben tartják a vilá-
got. Nos, velük mi lesz? Ők hol rontják el? Ők is gyilkolnak? Lopnak? Rabolnak? Csalnak? Sikkasztanak? 
Megerőszakolnak másokat? Erdőket gyújtanak fel?

Háborúkat robbantanak ki? Igen? Mikor? Hol? Hogyan? Tisztában vagyok vele, hogy a tekinté-
lyek azt állítják, hogy az ember alapvetően egy gonosz, aljas vadállat, mert én javasoltam, hogy állítsák 
ezt, de ha figyelmen kívül hagyja a tekintélyeket, akkor láthatja, hogy amit kántálnak, az egyszerűn 
alaptalan.

3. Természetesen szűklátókörűség lenne azt állítani, hogy akit börtönbe zárnak, az biztosan bű-
nöző, és akit nem, az biztosan jó ember. Azt sem jelenthetem ki felelősséggel, hogy a büntetőtörvény-
könyvek minden bűncselekményt büntetnek, vagy hogy a legnagyobb bűnök helyet kapnak benne, mert 
ez nem volna igaz. Kétségtelen, hogy minden út feleslegesen és önkényesen meg van nehezítve. Tény, 
hogy ha valaki el akar érni valamit, önkényes akadályok tucatjaiba vagy százaiba vagy ezreibe ütközik 
bele. Önkényes akadályokba, vagyis olyan akadályokba, melyeket emberek azért találtak ki, hogy az 
utakat nehezen járhatóvá vagy egyenesen járhatatlanná tegyék. Ez a jelenség a bűnözés felé orientálja 
az embereket. Tény, hogy az élet nehéz, és hogy azért az, mert azzá tették. Ám a végeredmény szem-
pontjából teljesen lényegtelen, hogy mennyire nehéz a helyes úton maradni. A materializmus igehirde-
tői már régen kijelentették, hogy a bűnözést nem lehet legyőzni. De milyen alapon jelentették ezt ki? 
Hogy eddig még nem győzték le? Eddig még egyetlen ember sem járt a Plútón, de azért még lehetsé-
ges, nem? Tehát milyen tudáson alapszik az a kijelentés, hogy a bűnözés ellen semmit sem lehet tenni? 
Edison több ezer kísérletet végzett el, mire rájött, hogy hogyan kell elektromos izzót csinálni. A bűnö-
zés megállítására hány módszert próbáltak ki és hogyan? Hogyan tudtak néhány évtized alatt minden 
elképzelhető módszert érdemi módon kipróbálni? Nyilvánvalóan sehogy. Mit kellene látnia egy mikro-
szkópban, vagy egy kémcsőben, vagy milyen tesztet kellene elvégeznie, hogy láthassa: a bűnözést nem 
lehet megszüntetni? És ki volna az, aki a bűnözés megszüntetésén fáradozna? Melyik szervezet? Me-
lyik minisztérium? Tud olyan tervről, vagy eseményről, vagy mozgalomról az emberiség történelmében, 
amelynek a bűnözés megszüntetése volt a célja? Tud bármi efféléről? Az az igazság, hogy soha nem ké-
szült semmiféle terv a bűnözés megszüntetésére, soha nem tettek semmilyen lépést annak érdekében, 
hogy a bűnözést megszüntessék. A bűnözés legyőzhetetlensége csak egy mítosz. Csak egy óriási tekin-
téllyel kijelentett hazugság, melyet semmi sem támaszt alá.

4. A bűnözés kolonc a nyakunkon. Mesterségesen hozták létre és mesterségesen tartják fenn. 
Alapja az általánosítás: az, hogy MINDENKI bűnös, MINDENKI bűnöző. Ez egy nagy hazugság. A bűnö-
zés eszköz a legfelsőbb kaszt számára. Három funkció ellátására használják:

1. hogy fizikailag kontroll alatt tartsák általa az embereket,
2. hogy a rá való hivatkozással embereket tüntethessenek el,
3. hogy a rá való hivatkozással egyre több és egyre erőteljesebb megszorítást vezethes-

senek be.
 A bűnözés tehát csak eszköz, csupán csak ürügy. A bűnüldözés olyan, mint egy paródia. A krimi-

nalisztika körülbelül olyan messze áll attól, hogy tudomány legyen, mint a pedagógia. Az úgynevezett 
bűnüldöző rendszer körülbelül annyira hatékony, mint az oktatási rendszer. Működése csupán álműkö-
dés. Sikerei hihetetlenül ritkák. Sikerei egyes egyedül azoknak a rendőröknek, nyomozóknak és techni-
kusoknak köszönhető, akik ellenére a mesterségesen rájuk nehezedő rettenetes nyomásnak, ellenére 
azoknak a szabályoknak, melyek szinte teljesen működésképtelenné teszik a rendőri munkát, ellenére 
eszközeik elképesztő silányságának, személyes képességeiknek és elkötelezettségüknek köszönhetően 
elvégzik a munkájukat. Az igazi kriminalisztika egyike a titkos tudományoknak. A kriminalisztika, mind 
filozófiai hátterét, mind módszertanát, mind technikai eszközeit tekintve, igencsak kezdetleges stádi-
umban van. Minden jelentősebb felfedezést ebben a tárgyban, elsüllyesztettek. Egy olyan tudomány, 
amely a nyomozással, a jelek felismerésével és visszakövetésével, a források, az okok, az elkövetők 
azonosításával és előkerítésével foglalkozik, életveszélyes egy olyan hatalom számára, amely az árnyék-
ban működik. A rendőri munka átmeneti sikereket hozhat, de hosszútávon teljesen kilátástalan. A 
rendőrségnek nincs eszköze a bűnözéssel szemben. Voltak már olyan tárgyaláson, ahol mindenki tudta, 
hogy a bűnöző elkövette a bűncselekményt, ő sem tagadta, és mégis ejtették ellene a vádat valamilyen 
„eljárási hiba miatt”? Tudják, mi az az „eljárási hiba”? Például, ha a detektív átkutat egy szemetesku-
kát, úgy, hogy nem volt hozzá megfelelő engedélye... Az úgynevezett „eljárási hiba” egy beépített kis-
kapu a rendszerbe. Az a funkciója, hogy a kaszt valamilyen ürüggyel ki tudja hozni a börtönből azokat, 
akikre valamiért szüksége van. A büntetés soha nem hozott enyhülést. Ha mostantól kezdve minden bű-
nözőt élve felboncolnának, akkor is lennének bűnözők. Egy ember nem azért követ el egy bűncselek-
ményt, mert nincs felboncolva. Ha mostantól minden tolvajnak levágnák a karját, az nem vezetne a lopá-
sok megszűnéséhez, mert egy ember nem azért lop, mert van karja. Nem azért rabol, mert nincs bör-
tönben. És nem azért gyilkol, mert nem végezték még ki. A büntetésnek nincs köze a bűn okához. Az 
oknak a közelében sem jár. És soha nem működött.


