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Nagyívű látomás Magyarország és a világ lehetséges jövőjéről
Utópisztikus-parodisztikus politikai-gazdasági „gerillaregény”
 
A történetben szereplő személyek, események a képzelet szüleményei.
A valósággal való mindennemű egyezés kizárólag a véletlen műve lehet.



Előszó
Ez  az  enyhén  szólva  is  globalizációkritikus  regény  2006  és  2008  között  készült,  2009-ben

nyomtatott könyv formájában is megjelent, jelentős terjedelme miatt két kötetben. Tíz év elteltével
éreztem elérkezettnek az időt,  hogy elektronikus könyvként is  a Kedves Olvasó rendelkezésére
bocsássam. (Az e-könyv változat mindkét kötetet, a teljes regényt tartalmazza.) Mivel a regényt
tartalmilag  változatlanul  közlöm,  így  az  a  megírásának  idején  aktuális  gondolataimat  tükrözi,
amelyek azóta  némiképp módosulhattak.  Illetve  a  történet  néhány olyan részletet  is  tartalmaz,
amelyet azóta a valóság meghaladott, ezáltal tévedésnek minősül. Ettől függetlenül bízom benne,
hogy regényemet így is gondolatébresztő és izgalmas olvasmánynak fogja találni minden érdeklődő!

 

De nem rabolom tovább a Kedves Olvasó idejét. Amennyiben bármilyen kérdését, észrevételét,
megjegyzését  sz ívesen  megosztaná  velem,  örömmel  á l lok  rendelkezésére  a
gondolat.regoczi@gmail.com  e-mail  címen.

 

Az eredeti előszó:

„Az  írás  fegyver,  mely  árnyékkirállyá  emel  egy  látszatbirodalomban.  Az  anyagi  javaktól
megfosztottak fegyvere, mely igazolja őket.”1 Tökéletesen igaz rám nézve. Hiába vagyok tisztában
vele, hogy a világ és az emberiség a mai formájában nem tervezhet magának hosszú és gondtalan
jövőt, én mint kisember tehetetlen vagyok. Hiába vélem látni a gazdaság és politika összefonódó
hatalmasságai  által  rafináltan  mozgatott  szálak  egyikét-másikát  –  melyek  alsó  végén  mi,
marionettbábuk rángatózunk görcsösen −, nem érhetek a közelükbe, kezeim meg vannak kötve, mint
mindenki máséi is. De ettől függetlenül vallom, hogy ha valami rosszul működik, azt kritizálni kell!

Megírtam könyvemet, megalkottam látszatbirodalmamat. De ennek bármiféle értelme és haszna
csak akkor lesz, ha megoszthatom másokkal, gondolatokat, kételyeket ébreszthetek, és ezzel talán
tehetek valamit azért, hogy a látszatbirodalom elmozduljon kissé a valóság irányába. Összefogásban
az erő! A régi mondás sosem veszít aktualitásából. Ha elegendően sok ember lenne tisztában a
problémák valódi okával, és egyben kívánnák is a változást, semmi nem állhatna útjukba. Ennek a
remélhető elmozdulásnak szeretnék én apró mozgatórugója lenni… És bár lehet, hogy sosem leszek
híres író, de legalább már híres síró hadd legyek…

Ezt  a  könyvet  szeretettel  ajánlom  mindazon  embertársaimnak,  akik  hozzám  hasonlóan
aggodalommal  követik  nyomon a  világ  és  az  emberiség  sorsát,  akik  nem nézik  jó  szemmel  a
globalizáció  negatív  hatásainak  térnyerését,  akiket  megrémít  az  emberi  értékek  folyamatos
hanyatlása,  és ezzel  párhuzamosan az anyagiasság és a vele együtt  járó rövid távú,  felelőtlen,
egymást és a természetet kizsákmányolni igyekvő szemlélet erősödése.

Hozzáteszem,  a  könyvben  található  gazdasági  fejtegetéseket  bármelyik  főáramú  közgazdász
(értsd olyan, akit hagynak szélesebb nyilvánosság előtt szóhoz jutni, mert a hatalmasságok érdekeit
szolgáló gazdasági elveket népszerűsíti) egyetlen kézlegyintéssel elintézné, lefitymálóan még csak
véleményt  se  lenne hajlandó mondani  róla,  hogy így  is  hangsúlyozza a  vázolt  gazdasági  elvek
nevetségességét. Azért kell így cselekednie, mert ha érvekkel hozakodna elő, akkor a regényben
helyenként szó szerint idézett szakemberek képesek lennének bármikor bebizonyítani, hogy nincs
igaza. Ugyanis a mai világ csupán azért nem humánusabb elvek mentén működik, mert azoknak,
akik  hatalmon  vannak,  nem  érdekük  lemondani  saját  elképesztő  hasznukról,  melyet  a  mai



igazságtalan rendszer hajt nekik.

Apropó, gazdasági fejtegetések… Tisztában vagyok vele, hogy csak egy szűk réteg érdeklődik
elmélyültebben  a  téma  iránt,  így  lehetséges,  hogy  lesznek,  akik  túl  bonyolultnak,  száraznak,
unalmasnak fogják tartani ezeket. Ezért előre is elnézést kérek! De ettől függetlenül természetesen a
kevésbé érdeklődőket is megnyugtatnám, hogy azok a bizonyos szakmai eszmefuttatások a teljes
történet töredékét teszik ki csupán, illetve, aki gondolja, át is ugorhatja azokat, a cselekmény úgy is
élvezhető  marad.  Valamint  a  könnyebb  érthetőség  kedvéért  eleve  csak  a  leglényegesebb
alapgondolatokat illesztettem a regény szerkezetébe, ezekkel ideologizálva, alátámasztva főhőseim
tetteit. Nem törekedtem tudományos alaposságra, ezt már megtették helyettem mások.

Reményeim szerint a cselekmény így is kellő izgalmat, változatosságot, érdekességet kínál. Aki
pedig bővebben is kíváncsi a magánpénzrendszer és a kamatkapitalizmus kritikájára, az feltétlenül
tanulmányozza  Drábik  János:  A  pénz  diktatúrája,  vagy  David  C.  Korten:  Tőkés  társaságok
világuralma című munkáit. Rám életre szóló benyomást tettek ezek az olvasmányok…

Már csak annyit fűznék mindehhez, nagyon merem remélni, tényleg szólásszabadság van kicsiny
hazánkban, mert ugyan olvastam már a magaménál sokkal szabadszájúbb írásokat is, de azért én is
igyekeztem kitalált, eljövendő hatalmasságainkat abban a rossz színben feltüntetni, melyben mi,
kisemberek valójában látni szoktuk országunk vezetőit.  És ez vélhetően nem fogja megnyerni a
tetszésüket. Persze ha látnék érdemi javulást, visszavonnék minden kritikát. Ígérem!

Továbbá, még mielőtt drasztikus nézőpontom miatt meggyanúsítanának, kijelentem, hogy nem
vagyok  se  jobb,  se  baloldali,  nem  vagyok  tagja  semmilyen  politikai  alakulatnak,  nem  állok
kapcsolatban  egyetlen  szélsőséges,  lázadó,  anarchista,  terrorista  szervezettel  sem.  Számomra
egyetlen szempont létezik:  az  Emberiség minden tagjára kiterjedő méltóság,  jólét  és  biztonság
előmozdítása.

 

Köszönöm, hogy megtisztel írásom elolvasásával!

 

Kellemes olvasást, tartalmas, jó szórakozást kívánok!



I. Egy elégedetlen ember… (avagy fejjel a falnak)
I/1.

2017. július

Hasszan, a negyvenes éveihez közelítő, naptól cserzett bőrű, szakállas arab férfi a hőségtől és a
hosszú  ideje  tartó  meneteléstől  egykedvűvé  váltan  lépegetett  a  lábai  alatt  csikorgó  kavicsos
homokon. Szemeit egy távoli hegycsúcsra függesztette, melyet az atlaszokban Kuh-e Malek do Kand
néven  lehetett  volna  megtalálni,  és  amely  2234  méterrel  magasodott  a  tengerszint  fölé.
Természetesen Hasszan, noha Szaúd-Arábiából származott, jól ismerte a környékbeli hegyek-völgyek
neveit, stratégiai jelentőségüket, és azt is tudta, hogy még körülbelül 20 kilométert kell megtennie
embereivel  keleti  irányban  a  kegyetlen  természeti  viszonyairól  hírhedt  Dasht-e  Gowd-e  Zereh
sivatagban, Afganisztán déli határvidékén.

Váratlanul erőre kapott a száraz, forró szél, a talajt borító szikladarabok közötti területet kitöltő
laza homok először fodrozódni kezdett, majd egy része a levegőbe emelkedett, hogy egyik dűnéről a
másikra  vándoroljon.  Távolról  olybá  tűnhetett,  mintha  egy  piszkossárga  tenger  vetne  óriás
hullámokat.

– Homokvihar! – kiáltotta el  magát figyelmeztetőleg a világos színű burnuszba, csuklyás, bő
köpenybe burkolózott arab férfi, kis karavánjának vezetője.

Társai értettek a szóból; a menetelésben vonallá nyúlt formáció szorosan egymás mellé tömörült,
a  férfiak  burnuszaikat  sátorszerűen  magukra  terítve  lehasaltak,  hogy  lehetőség  szerint  minél
kevesebb homokot  kelljen lenyelniük.  Mire elült  az  éppen nem túl  heves vihar,  jó  néhányukat
majdhogynem  be  is  temette  a  homok.  Felálltak,  köpenyeikről  vastag  sugárban  folyt  le  a
finomszemcséjű anyag. Amint leporolták magukat, vezetőjük megszólalt:

– Induljunk tovább, még elkésünk! – sürgette társait Hasszan. – Egy olyan fontos embert, akihez
hivatalosak vagyunk, nem illik megvárakoztatni. Sőt, egyenesen megtiszteltetés, hogy fogad minket!

– Vajon ki lehet az? El nem tudom képzelni, mi végett ez a hatalmas titkolózás! – suttogta egyikük
a mellette állónak.

– Nem tudom, talán…

A vezető azonban éles fülével meghallotta az eszmecserét.

– Felesleges tippelgetni – szakította félbe embereit. – Úgysem fogjátok kitalálni. Úgyhogy inkább
a menetelésre tartogassátok az erőtöket! Még számtalan kilométernyi távolságot kell legyőznünk! –
azzal jó példával elöl járva megindult az úttalan utakon.

Menet közben több hasonló kis csoporttal is találkoztak, hogy aztán együtt törhessenek előre.
Már alkonyodott, amikor elérték céljukat, a sivatag homokjából meredeken a magasba törő, kopár,
sziklás hegyet. Egyetlen szűk ösvény vezetett felfelé, melyet szurdokszerűen öveztek kétoldalt a
sziklafalak.

Meglehetősen  nyomasztó  érzés  volt  felfelé  kaptatni,  talán  nem  is  alaptalanul  volt  olyan
benyomásuk, mintha minden irányból figyelnék őket. De akármerre is kapkodták fejüket, semmiféle
mozgást, emberi jelenlétre utaló momentumot nem tudtak azonosítani. Ösztönösen is erősebben



szorították burnuszaik alatt lapuló Kalasnyikov AK-47-es típusú gépkarabélyaik markolatát.

„Vagy a természet végzett itt mestermunkát, vagy valakik nagyon ügyesen úgy alakították át a
sziklákat, hogy ne tűnjön emberi kéz munkájának, de mégis egy tökéletesen védhető, erődszerű
képződmény jöjjön létre”  –  gondolták többen is,  de  hangot  adni  véleményüknek nem tartották
ildomosnak pillanatnyi helyzetükben.

Egy órányi hegymászás után végre kiszélesedett a szurdok, egy majdnem kör alakú, száz méter
átmérőjű területre értek, amelyet minden irányból magas, meredek sziklafalak határoltak. Csak a
szemközti oldalon tátongott egy sötét üreg.

– Emberek, irány a barlang! – hangzott Hasszan szájából az utasítás.

A csapat tétován a jelzett  irányba indult,  és hamarosan eltűnt a barlang gyomrában. Amint
beértek, elemlámpa fénye villant, a csapatok vezetői világították meg az enyhe ívben lejtő járatot.
Hamarosan azonban lekapcsolták lámpáikat, mivel egy éles kanyarulat után már a falakra erősített
fáklyák imbolygó fényében folytathatták útjukat.

– Elég csöves ez a hely ahhoz képes, hogy állítólag itt egy fontos ember… – fitymálta egyikük a
látottakat, de vezetője szúrós tekintetét észlelve inkább elhallgatott.

Jobban is tette, ugyanis hamarosan felül kellett vizsgálnia nézeteit. A sziklás barlang egyszeriben
betonfalú, neoncsövekkel megvilágított folyosóba ment át, melynek bejárata kívülről sziklatömbnek
volt álcázva.

– Uram, megérkeztek az arab önkéntesek! – jelentette a főtiszt, felpillantva monitorairól, melyek
műhold- és radartérképeket, valamint a külső rejtett kamerák képeit közvetítették. – Pont jókor, az
ellenséges kémműholdak ezekben az órákban más tájakat pásztáznak.

– Terv szerint – nyugtázta elégedetten az idősödő, tekintélyt parancsoló, ősz szakállú férfi. –
Vezettesse őket a Nagyterembe!

– Parancsára! – pillantott mesterére a főtiszt, majd számítógépei felé fordult, hogy mikrofonján
keresztül utasításokat osztogasson.

A megérkezetteket rögvest be is invitálták a Nagyterembe, mely legalább ezer négyzetméteres
volt, fényes elektromos kivilágítása hirtelen elvakította a vendégeket. Amint megszokták az erős
fényt, a falakon díszes keleti motívumokat csodálhattak meg, és mohamedán szokás szerint nem
székek,  hanem  míves  szőnyegek  szolgálták  a  kényelmet.  A  látogatók  illedelmesen  levették
lábbelijeiket, és szőnyeget kerestek maguknak, de zavarban voltak, leülni egyelőre nem mertek.

– Allahra mondom, ez csodálatos! – jelentették ki többen áhítattal. – Vajon ki érdemesített minket
arra, hogy itt lehessünk?

Nem kellett  sokat  várniuk  a  válaszra.  Pár  percen  belül  belépett  egy  hosszú,  ősz  szakállú,
hozzávetőleg  hatvan  évesnek  tűnő  férfi.  Bő,  derekánál  vastag  kendővel  összefogott  nadrágot,
valamint köpenyt viselt, fejét szolid méretű fehér turbán díszítette.

– Szálem alejkum! – üdvözölte az egybegyűlteket. – Nagy öröm számomra… – nem tudta befejezni
gondolatát, a terem felbolydult.

– Csak nem… Oszama Bin Laden?



– Tényleg pont úgy néz ki!

– Lehetetlen, hiszen ő már meghalt! – hallatszott mindenfelől.

Végül megegyeztek, hogy a férfi mégsem lehet más, mint az Al-Kaida nagy tiszteletben álló,
halottnak hitt vezére, így a teljes hallgatóság térdre borult, és földig hajolt ura és parancsolója előtt.

– De hogy lehet ez? – halt el az utolsó hitetlenkedő kérdés is.

A  szónok  türelmesen  kivárta,  amíg  az  emberek  befejezik  a  spekulációt,  valamint  némi
hatásszünetet is tartott, mielőtt folytatta volna beszédét.

– Sose haltam meg. Különben nem lehetnék most itt – mosolyodott el saját, humorosnak vélt
szavain. – Egyszerűen csak annyi történt, hogy céljaim elérése érdekében elhitettem a Nyugattal,
hogy halott  vagyok,  így szabadon mozoghattam,  szervezhettem a küldetéseinket.  Úgy vélem,  a
tervem meglehetősen jól sikerült… – mosolygott továbbra is sokat sejtetően.

– Éljen, éljen a Vezér! – tört elő a tömegből az üdvrivalgás, majd miután kicsit lehiggadtak,
alázatosan, tettre készen megkérdezték. – Mester, mit parancsolsz?

– Nos, köszönöm, hogy ilyen tisztelettel fogadtatok! Örömmel tölt el ez az igazi arab hazafiakhoz
méltó lelkesedés! Rögvest el is mondom, miért hívtalak ide titeket – látva hallgatói feszült figyelmét,
folytatta. – Nagy terveim vannak. Ehhez minden segítségre szükségem van. Mint tapasztalhattátok,
már évek óta nem hajtottunk végre egyetlen igazán nagyszabású, általuk „terrorcselekménynek”
nevezett  bevetést  sem a hitetlen,  kizsákmányoló kapitalisták földjén.  Erre a csendre azért  volt
szükség, hogy azok a férgek azt higgyék, elgyengültünk, jelentéktelenné váltunk, sikerült kiirtaniuk
minket  a  nevetséges  „terror  elleni  háborújukkal”.  Természetesen  ez  is  csak  álca,  azóta
mérhetetlenül megerősödtünk. Most azt javaslom, csináljunk újra egy nagy dobást! 2021-ben, a
huszadik évfordulón…

Mindenki értett a szóból, cinkosan kacsintottak össze.

– Sok elszánt emberre van szükségem – folytatta Bin Laden –, mivel ez most igazán nagyszabású
terv!  Azt  akarom,  hogy  minden  úgynevezett  „demokratikus”,  nyugati,  kapitalista  országba
beszivárogjatok, a hátralévő négy év alatt beilleszkedjetek az ottani életbe, beépüljetek, dolgozzatok,
közben keressetek az akciókhoz megfelelő helyszíneket, térképezzétek fel a fontos létesítményeiket,
kémkedjetek, barátkozzatok az ottaniakkal, szervezzetek be minél több elégedetlenkedő helybelit,
hiszen ha ők is a kivitelezők között lesznek, sokkal kisebbé válik a lebukás veszélye is. Eközben én
összehangolom a mi oldalunkon álló kormányok, cégek, szervezetek, nagyhatalmú magánszemélyek
működését,  meggyőzöm  őket,  hogy  érdemes  minket  támogatni.  Szerzek  pénzt,  fegyvert,
robbanóanyagokat,  mindezeket  aztán  becsempésszük  az  egyes  célországokba,  ott  elrejtjük  a
felszerelést, hatalmas készletet halmozunk fel, mindent előkészítünk, végül a megfelelő pillanatban
lecsapunk, és akkor… – ezt a mondatát Oszama már be sem tudta fejezni, hiszen a tömeg olyan
lelkes ovációáradatban egyesült, amely minden szónál világosabban megmutatta a Vezérnek, hogy
emberei bíznak benne, követik őt, ezáltal könnyedén elérheti céljait.

A sikeres agitációt ünnepi vacsora követte, ahol már részletekbe menő tervezgetés folyt. Hosszú
órák elteltével a késő éjszakába nyúló esemény is csak véget ért, az ügy új katonái a rendelkezésükre
bocsátott szobákban nyugovóra tértek.

Bin Laden bevonult a bunker irányító központjába, ásított egy nagyot, de mielőtt még ledőlt volna
díványára, magához intette helyettesét.



– Holnap elkezdjük a továbbképzésüket. Elvégre mind tapasztalt harcosok, de fel kell készülniük
újfajta feladataikra is. Rád bízom, hogy eközben figyeljétek őket, és aki nem teljes odaadással veti
bele  magát  a  munkába,  akinél  esetleg  felmerül  a  gyanú,  hogy  nem  ezer  százalékosan  a  mi
oldalunkon áll, az természetesen nem hagyhatja el élve ezt a helyet…

– Allah legyen velünk!

 

I/2.
2018. április

Egy 185 centi magas, szőkésbarna hajú, vékony, de szívós testalkatú, hosszúkás arcú, 28 év
körüli  fiatal  férfi  megfeszült  izmokkal,  erős  összpontosításra  utaló  arckifejezéssel,  apait-anyait
beleadva igyekezett kivédeni a folyvást karate ütésekkel és -rúgásokkal nekiugró, nála úgy fél fejjel
alacsonyabb,  karcsú,  törékenynek  tetsző  nő  támadásait.  A  férfi  keze  határozott  mozdulatokkal
elhárított jó pár végzetesnek ígérkező suhintást, folyamatos lábmunkával jobbra-balra, előre-hátra
szökdécselt, megkísérelve a legjobb pozíciók felvételét. Mivel nem akart alulmaradni, a megfelelő
pillanatban támadásra lendítette kezét, már majdnem elérte edzőpartnerét, de akkor ő villámgyorsan
megragadta a közeledő kart, majd sebesen megpördült, és előrehajolva, hátán át a földre dobta a
férfit, aki nagyot nyekkent, néhány pillanatig levegőt sem kapott. Eközben a nő felegyenesedett,
komoly arckifejezése mosolygósra váltott, kivette a lófarkát összefogó gumit hajából, megrázta fejét,
vállig érő hullámos, sötétbarna hajkoronája játékosan szálldosott a levegőben.

– Azt hiszem – szólalt meg –, mára ennyi elég lesz. Egyre jobb vagy, gratulálok!

A legyőzött férfi felnézett a fehér színű, a derekánál fekete övvel összefogott karate öltözékben
fölé magasodó tanárnőjére, magában megállapította, hogy milyen gyönyörű ez a vele körülbelül
egykorú, karcsú, tökéletes alakú, lágy arcvonású, vidám nő, aki mégis erős és kemény, mint a beton.
Ő is feltápászkodott, majd a karate tradícióinak megfelelően meghajolt oktatója előtt,  elfogadva
vereségét.

– Köszönöm a dicséretet! – válaszolt. – De akármennyit is javulok, attól még ugyanúgy péppé
versz. A barátaimnak el sem merem mondani, hogy te vagy az edzőm, állandóan cukkolnának, hogy
miféle papucs vagyok, hogy hagyom magam egy nőtől elverni… – jelentette ki viccelődve.

A tanárnő erre elnevette magát, hangja vidáman csilingelt az edzőteremben.

– Ne aggódj, ha még egy-két évig kitartasz, ugyanolyan elszántsággal, mint az utóbbi években,
akkor már tökéletesen egyenrangú ellenfelek leszünk! – biztatta tanítványát.

– Nem azért, mintha valaha is bántani akarnálak, de már nagyon várom azt a pillanatot, melytől
fogva én is profi harcosnak nevezhetem magam!

– El fog érkezni az ideje. És ezek szerint holnap délután is számíthatok rád?

– Természetesen! Itt leszek! – látszott arcán, hogy még mondani akar valamit, de tétovázik. Az
edzőnő elkomolyodva nézett rá.  – De… – vágott bele egy nagy levegővétel után – nem lehetne
hamarabb is találkozni? Úgy szeretnélek jobban megismerni, beszélgetni veled! Hiszen már évek óta
járok hozzád, de még nem tudok szinte semmit erről az elragadó nőről, aki olyan kedvesen, lelkesen
tanít… – elhallgatott, mert úgy érezte, eléggé erőltetettre sikeredett mondandója.



– Te randizni szeretnél? – szegezte a férfinak a kérdést csodálkozva.

– Igen… – vallotta be az. – Baj? – kérdezte elbizonytalanodva.

– Dehogyis!

– Akkor… – sóhajtott fel megkönnyebbülten a tanonc – mit szólnál, ha ma este meghívnálak egy
teára, sütire? Ismerek egy jó helyet.

– Rendben – mosolygott a szépség.

– Köszönöm!

Ezzel a találkát meg is beszélték. Attila, a karate tanonc vidáman, szinte már ujjongva bújt ki
edzőruhájából,  és  vette  fel  utcai  öltözékét.  Hamarosan  már  a  járda  aszfaltját  koptatva  tartott
hazafelé.

„De jó,  hogy végre meg mertem kérdezni! – gondolta. – Már olyan rég szerettem volna, de
annyira tökéletesnek tűnik, hogy nem mertem… Remélem, jól fog sikerülni az este, és nem rontok el
semmit! És akkor legközelebb is randizhatnánk…” – ábrándozott.

Időközben megérkezett a buszmegállóba. Egyből szemet szúrt neki, hogy az aszfalton több ezer
eldobott cigarettacsikk és rengeteg papírfecni hever, noha több – természetesen majdnem üres –
hulladékgyűjtő edény is ki volt helyezve a környéken. Megcsóválta fejét.

„Milyen rendetlenek az emberek! Kíváncsi  vagyok, hogy vajon otthon is a földre dobják-e a
szemetet, és a cigit jól beletapossák-e a szőnyegbe? Nem hiszem! Vajon miért nem érzik az emberek
legalább kicsit is sajátjuknak a közterületeket? Elvégre a nevében is benne van, hogy mindenki közös
tulajdona ez. És sokkal jókedvűbbek volnánk, ha csak annyival szebb lehetne ez a mi Budapestünk,
hogy legalább eldobált szeméttel nem lenne tele…”

A  szél  erőre  kapott,  görgetni  kezdte  az  eldobált  papírgalacsinokat,  műanyagpalackokat,
újságpapírt  sodort.  Az egyik ingyenes napilap néhány oldala Attila  lábszárán akadt el.  A fiatal
felemelte  a  papírokat,  azon volt,  hogy  tüntetőleg  belehelyezi  a  hulladékgyűjtőbe,  de  pillantása
megakadt  az  egyik  szalagcímen:  „Újabb  rekordokat  döntöget  a  lakosság  eladósodottsága.”  Ez
felkeltette Attila érdeklődését, és végigolvasta a cikket.

„Az évek óta folytonos megszorító  intézkedések ellenére is  töretlen a  lakosság hitelfelvételi
kedve. Múlt hónapban összességében 100 milliárd forinttal nőtt a lakosság adósságállománya, mely
elérte a 18000 milliárd forintot, ami 1,8 millió forint/fő a teljes lakosságra vetítve. (Ehhez adódik
még az állam és a vállalati szektor további 47000 milliárd forintnyi adóssága.) Ettől függetlenül a
bankok továbbra is lelkesen elégítik ki a lakosság féktelen költekezési vágyát. Nem csoda, hiszen a
lakossági  hitelezés  páratlan  üzleti  lehetőség,  tavaly  is  a  bankszektor  volt  a  legnyereségesebb
üzletág, 800 milliárd forint adózott eredménnyel. Ez a hatalmas jövedelem természetesen nagyrészt
a lakosság által fizetett kamatokból származott. A bankszektor a lakosságot abba a téves illúzióba
ringatta, hogy bármit megvehetnek, de a hitelben rejlő kockázatokra már nem hívják fel a figyelmet,
noha havonta több száz ingatlant és több ezer gépkocsit foglalnak le a bankok késedelmes törlesztés
vagy fizetésképtelenség folytán, családok százait kilátástalan nyomorba taszítva ezzel.”

Attila nagyon érzékeny volt a szociális problémák iránt, így homlokát ráncolva gondolkodott el az
olvasottakon:

„Figyelmeztetni kellene valahogy a lakosságot, hogy ne vállalják túl magukat hitel tekintetében.



Mert  azt  elismerem,  hogy a  mai  világban,  ahol  az  emberek keveset  keresnek,  viszont  minden
borzalmasan drága, néha muszáj hitelhez nyúlni, de ezt nem szabadna megfontolatlanul tenni. Ha
már  lakást,  kocsit  akarok  hitelre,  bele  kell  kalkulálnom,  hogy  a  jövedelmem  törlesztés  után
megmaradó része biztosít-e kellő tartalékot vészhelyzet esetére. Nem szabad azt csinálni, amit mégis
számosan megtesznek, hogy ha már a bank úgyis ad hitelt, akkor sokkal nagyobb házat, sokkal
drágább kocsit veszek, mint amire valójában szükségem, lehetőségem van. Nem szabad túlvállalni
magunkat! … Úgy tűnik, miután kiheverték a veszteségeket, az emberek és a bankok egyaránt
elfelejtették már a 2008-ban globálissá duzzadt pénzügyi és gazdasági válságot. Minden visszatért a
régi kerékvágásba…”

Töprengését félbeszakította egy papírtömböt a kezében tartó idősödő hölgy.

– Elnézést! Amíg várakozik, feltehetnék önnek néhány kérdést? – szólította meg.

– Hát, jól van, tessék! – egyezett bele Attila. – Mivel kapcsolatos kérdések?

– Egy közvélemény-kutató irodának dolgozom, rendszeres időközönként szondázzuk a lakosság
politikai  hozzáállását,  pártpreferenciáit,  véleményüket  a  gazdaság,  társadalom  állapotával
kapcsolatban.

A fiatal férfi bólintott.

– Rendben.

– Nos, tehát melyik pártra szavazna, ha ma lennének a választások?

– Megmondom őszintén, a jelenlegiek közül egyikre sem – szögezte le határozottan.

– Értem… – bizonytalanodott el kissé a kérdezőbiztos, hiszen így kérdőíve több pontja is értelmét
veszítette. – Hát, van itt egy olyan rubrika is, hogy néhány szóban foglalja össze javaslatait, melyeket
megosztana országunk vezetőivel. Esetleg ide írhatok valamit?

– Komolyan elmondhatom?

– Persze, csak nyugodtan! – a hölgy már készítette is tollát.

–  Lássuk  csak…  Először  is  legyenek  a  képviselők  felelősek  választási  ígéreteikért,  azaz
visszahívhatóak,  lemondathatóak.  Így  nem  történhetnének  olyan  visszaélések,  mint  a  korábbi
kampányok során. Aztán javasolnám, hogy a szavazások alkalmával a pártok, jelöltek nevein kívül
legyen egy külön rubrika is „egyik sem” lehetőséggel. Így azok is tudnának szavazni, véleményt
nyilvánítani,  akik  idáig  el  sem mentek,  mert  hozzám hasonlóan  nem volt  számukra  megfelelő
alternatíva. És természetesen, ha az „egyik sem”-párt elérne egy bizonyos szavazatarányt, akkor ki
kellene írni egy következő fordulót, és ezen maradékszavazatokért folyó küzdelemben csak olyan
szervezetek indulhatnának,  melyek az előző fordulóban nem vettek részt  –  sorolta  Attila,  majd
elgondolkodott, mit is mondhatna még.

– Ejha! Elnézést, hogy ezt mondom, de nem is gondoltam volna, hogy egy fiatalember, mint maga,
ennyire érdeklődik a politikai kérdések iránt, és ilyen markáns véleménye van… – használta ki a
pillanatnyi szünetet a közvélemény-kutató. – Van még valami?

– Hát éppenséggel volna… Például az egész gazdasági rendszer, finoman szólva, úgy ahogy van,
rossz – hatásszünetet tartott. – Akik tudják, miről beszélek, érteni fogják, ha azt mondom, hogy
helyre kell állítani az állam monetáris szuverenitását, hogy ne csak drága kamatokkal megvásárolt



kölcsönpénzre, például államkötvényekre alapozva adhassunk ki forintot, hanem az állam maga is
kibocsáthasson kamatmentes pénzt, amiből új beruházásokat finanszírozhat, elkerülve az inflációt is,
hiszen fedezet lenne az új létesítmény képében előálló többletérték. Ez lenne a közpénzrendszer,
erre  alapozva  majdnem  teljes  foglalkoztatottságot  is  elérhetnénk,  és  sokkal  könnyebben
felszámolhatnánk az adósságcsapdánkat,  amelyben vergődünk, csak a mai rendszerben mindezt
valakik nagyon ellenezhetik… – elhallgatott, mert észrevette, hogy a nő már nem ír egy ideje, és
értetlenül ráncolja homlokát. – Elnézést, mi a gond?

– Nos, betelt a hely – hazudott valamit a hölgy kínosan mosolyogva. – De, őszintén szólva, nem
igazán  értem,  hogy  mit  is  kíván  mondani.  Azért  köszönöm,  hogy  szánt  némi  időt  rám  és  a
kérdéseimre! – azzal továbbállt, a lehető legtávolabb várakozó járókelőt megszólítva.

– Szívesen! – szólt utána Attila, majd ismét gondolataiba mélyült. – „Nem érti… Akkor minek
kérdez ilyesmit? Persze attól, hogy nekem ez a véleményem, és ilyen könyveket olvasok, másoknak
még lehet ez a téma olyan távoli  is,  mint a szomszéd galaxis… Pedig jó lett  volna,  ha hagyja
végigmondani… Érdemes lenne megpróbálni tömören és emészthetően leírni pár oldalban, mi is ez
az egész, illetve hosszú magyarázat nélkül megértetni az emberekkel, hogy milyen világban is élnek
valójában!”

Eközben megérkezett  a  busz,  egy  régi  Ikarus  típus,  sötét  füstöt  eregetve  kipufogójából,  és
gyanúsan csörögve-nyikorogva.

„Milyen jók voltak ezek a buszok még tíz-tizenöt évvel ezelőtt is… – váltott témát gondolatban. –
De hát, ha nincs pénz karbantartásra, akkor már az is nagy szó, hogy egyáltalán van még ilyen sűrűn
szőtt  tömegközlekedési  hálónk,  hogy  szinte  bárhol  talál  az  ember  legalább  egy  járatnak
megállóját…” – elmélkedett tovább Attila, miközben felszállt a járműre.

A busz bezárta ajtóit, majd hangosan zörögve, bőgő motorral elindult. A férfi egy ideig csak
bámulta  a  tájat,  a  házakat,  az  utcán  sétáló  embereket,  mígnem egy  különös  interakcióra  lett
figyelmes.

Egy meglehetősen ittasnak tűnő, támolygó járású, borostás férfi rácsapott egy fiatal, telt idomú,
szőke lány fenekére, majd megjegyezte:

– Jó a segged, megdugnálak!

– Na, de kérem?! – háborodott fel a lány, de nem mert semmit tenni a szavakon kívül, mivel a
mellette álló egyént nem találta túl bizalomgerjesztőnek.

A  férfit  ez  az  erőtlen  ellenállás  nem tántorította  el  különösebben,  kéjesen  vigyorogva  újra
megmarkolta a szőkeség hátsó felét.

– Mit kéreted magad, te kurva?!

A lány immár sokkal erélyesebben lökte el a bizalmaskodó kezet. A csávó úgy fél percig nyugton
maradt, de addig is méregette a csajt, aztán újra odanyúlt.

Az utasok, el akarván kerülni az összetűzést, hátrébb húzódtak, elfordultak, mintha észre se
akarnák venni, mi történik, inkább erőltetetten másra figyeltek.

„Nem hiszem, mennyi züllött, alkoholista állat mászkál szabadon a városban! – háborodott fel
Attila is. – Ugyan tény, hogy jelentős részben az itt dívó vadkapitalizmus tehet erről a sok lecsúszott
emberről  is,  hiszen sokan munkanélküliek lettek,  nem kaptak semmiféle lehetőséget  a  hasznos



társadalmi  beilleszkedésre,  és  kilátástalanságukban az  alkohol  rabjaivá  váltak,  de ez  még nem
indokolná azt, hogy minden emberi tartásukat, méltóságukat el kelljen veszíteniük…”

Amíg mindezt végiggondolta, megszületett benne az elhatározás is,  hogy nem hagyja tovább
zaklatni  a  lányt.  Hiszen  régebben  már  többször  látott  hasonlót,  akkor  is  felbőszítette,  amit  a
megfélemlített nőkkel műveltek, de sose mert tenni semmit, mivel tisztában volt vele, hogy gyenge,
járatlan a közelharcban, és legjobb esetben is csak annyit érne el, hogy fasírttá veretné magát.
Többek között ezért is iratkozott be karatézni, mert el akart jutni arra a szintre, hogy meg tudja
védeni magát, és azt, akit szeret. Persze, akkor még nem gondolta volna, hogy a titkos szerelme pont
a karate oktatója lesz,  aki  saját  magát is  kiválóan meg tudja védeni!  Ez azonban nem okozott
különösebb lelki problémát Attilának.

Épp egy megállóba értek, amikor a részeg férfi újra lekurvázta a szőkeséget, és a hátsójába
markolt. Ekkor Attila egy határozott mozdulattal megrántotta a macsójelöltet, majd az egyensúlyát
vesztett férfit lelökte a lépcsőn, ki az ajtón, egy jól irányzott rúgással is nyomatékosítva szándékát,
anélkül,  hogy  komolyabb  sérülést  kívánt  volna  okozni  neki.  Mindez  néhány  másodperc  alatt
játszódott le.

–  Inkább  kapaszkodni  kellene,  nem védtelen  ifjú  hölgyeket  molesztálni,  haver!  –  kiáltott  a
flaszteren fetrengő csávó után, aki rosszul érkezett a talajra, így betört az orra, vérzett. – Akkor nem
veszítenéd el ilyen könnyen az egyensúlyod… – fűzte hozzá.

Közben az ajtó becsukódott,  a busz elindult.  Az utazóközönség elégedetten és megnyugodva
szemlélte az incidens végkifejletét.

– Köszönöm! – hálálkodott a szőke lány is.

– Szívesen, de igazán nincs mit! – nyugtázta Attila. – Ez egy állat volt…

–  Az!  És  te  megmentettél!  Nem  sokan  tették  volna  meg  a  helyedben  –  azzal  tüntetőleg
körbepillantott, utastársai nem mertek a szemébe nézni, szégyellték magukat.

A fiatal férfi vállat vont, hogy erről nem tehet, majd hozzáfűzte:

– Reméljük, ez nem mindig lesz így! – mondta, ezt követően újra a táj tanulmányozásába mélyedt.

Nap mint nap, amikor a városban járt-kelt, szemet szúrtak neki a választási kampány hevében
kihelyezett óriásplakátok. Ahogy minden utcasarkon és házfalon elsuhant mellette egy-egy szlogen,
lassan  már  zsongott  a  feje  a  sok  szép,  a  világot  rózsaszínben  láttató,  de  szerinte  alaptalan,
teljesíthetetlen  ígérettől,  valamint  az  egymás  lejáratását  célzó,  leleplezésnek  szánt  adattól,
pocskondiázástól.

„Gusztustalan – sommázta véleményét. – Az ígéretek csak arra jók, hogy az urnák elé csalják a
választókat, teljesíteni úgyse fogják őket, nem szokás… Az győz, aki hihetőbben tud szépet hazudni,
és meggyőzőbben vádolja a másikat. Az ígéreteket eleve nem is veszem komolyan. Egyetlen dolog
van,  amit  elhiszek  egy  kampányból.  Méghozzá  mindazt  a  rosszat,  amit  a  pártok,  politikusok
egymásról állítanak. Ez teljesen hihető, és az ország helyzetét látva, megalapozottnak tűnik. Ebből az
következik, hogy minden résztvevő korrupt, a nép érdekét figyelmen kívül hagyó, velejéig rothadt,
züllött politikai erő. Ezért egyikükre sem érdemes szavazni. Nem is fogok! Miért nincs „egyik sem”
rubrika?”

Megcsóválta fejét, majd a megfelelő megállóban elhagyta a járművet.



Attila otthona egy lakótelepi panelépületben volt. Ahogy a lépcsőházához ért, látta, hogy valaki
vagy valakik ismét betörték a drótüveget a kapun, úgyhogy nem kellett azzal fáradnia, hogy kinyissa
a  fémkeretes  ajtót,  elég  volt  bebújnia  a  sötéten  tátongó  üregen.  Lemondóan  sóhajtott,  aztán
kesernyésen elmosolyodott, mert eszébe jutott, hogy mostanában szinte bárhová néz a városban, a
sok pusztítást, rongálást, szemetelést látva első gondolata mindig az, hogy „Állatok!”.

„Nem az én gondolataim lettek egysíkúak, hanem a világ lett az…” – fogalmazta meg.

Beszállt a liftbe, melynek belső burkolatát szintén leszaggatták, vagy összefirkálták már jó páran
az évek folyamán.

Benyomta a 8. emelet gombját.  Amint felért,  kinyitotta a kis lakását védő erős vasrácsot és
hevederzárat, majd belépett, és bezárkózott, a „fő a biztonság” elvét követve. Szétnézett a lakásban,
mindent rendben talált. A berendezés nem volt túl fényűző, inkább – mondhatni – funkcionális. A
nappalijában mindössze néhány ruhásszekrény, polc és egy kanapé foglalta a teret, az összképet
egypár sejtelmes-földöntúli motívumokkal operáló poszter dobta fel; a konyha említést sem érdemlő
rendszerváltás előtti hagyaték; a kisszoba pedig dolgozónak volt berendezve, íróasztal, számítógép
és  a  falakon  körbe  könyvespolcok  kaptak  benne  helyet,  ez  utóbbiak  telis-tele  zsúfolva  a
kapitalizmusról,  globalizációról,  összeesküvés-elméletekről,  multinacionális  cégek  túlkapásairól,
valamint alternatív gazdasági rendszerekről írott könyvekkel. Attila már-már meghitt hangulatba
kerülve végigsimította néhány könyve gerincét, majd az ablakhoz lépett. Amikor lakását vette, az
fogta meg leginkább benne, hogy szélső panelházban volt, azaz nem építettek ablakával szembe
másikat,  így  hihetetlenül  messzire  ellátott  a  magasból,  kis  erdőcskében  és  kertvárosi  házak
panorámájában gyönyörködhetett.

Jókedvű, boldog volt, hogy sikerült egy randit kiharcolnia, de egyben izgult is, nehogy elrontson
valamit, így előre elkezdte rendezgetni gondolatait, hogy miről kérdezgesse szíve hölgyét, és ő maga
miről  meséljen,  hogy kellően érdekesnek tüntethesse  fel  magát.  Így  egész  délután ábrándozva
mászkált fel-alá a szobában, mígnem beesteledett.

 

I/3.
Egy közeli panellakásban

Az éjszaka a beköszöntő tavasz ellenére még meglehetősen hűvös volt. Apu hiába dugdosott
törölközőket és egyéb rongyokat az ablakok réseibe,  a lakást átjárta a hideg.  A szerencsésebb
családok otthonaiban még volt  fűtés,  itt  nem.  A Főtáv  leválasztotta  a  radiátorokat,  mivel  már
megelőző év ősze óta képtelenek voltak kifizetni a fűtésszámlát. Csak a függőleges fővezetékek
maradtak a lakásban, melyek némi meleget szolgáltattak. Anyu és a két gyermek a cső közelébe
húzódtak, hogy ne fázzanak annyira, ráadásként még néhány pokrócot is maguk köré csavartak. Apu
télikabátban sétált föl s alá a sötét szobában, didergő családjára nézett, a kintről beszűrődő halvány
fény épphogy csak derengésbe vonta őket, ajka lebiggyedt.

„Se fűtés, se áram… Borzasztó érzés látnom, hogy akiket szeretek, szenvednek. Amikor elfogyott
a pénzünk, először az áramot kapcsolták ki, azt egyszerűbben meg tudták tenni. A gyerekek eleinte
panaszkodtak, hogy unatkoznak, nem tudják nézni a tévét. Aztán kikapcsolták a fűtést is… Azóta már
senkinek sem hiányzik a tévé.  Isteni  ajándék egy napsütéses délután,  mely felmelegíti  kicsit  a
szobát… Akármennyire is bizonygatják így választások idején a politikusok, hogy ilyen meg olyan jó a
helyzet, hogy ezt meg azt megvalósítják – csökkentik a munkanélküliséget, növelik a béreket stb. −,
nagy  kamu az  egész.  Csak  pofáznak,  aztán  semmit  sem csinálnak!  Maximum megtömik  saját



zsebeiket. Meg egymást pocskondiázzák. Bár… Miért csak most jöttem rá?! Ami rosszat a politikusok
egymásról és egymás terveiről állítanak, az mind igaz – ami jót ígérnek, az mind üres fecsegés. Tehát
tök mindegy, hogy elmegyek-e szavazni, és ha igen, akkor kire, mert úgyis csak és kizárólag olyan
törvényeket hoznak, melyek kikészítik a magamfajta átlagembereket – töprengett magában, nem is
sejtve, hogy gondolataival mennyire nem áll egyedül. – Folyamatosan emelkednek az energiaárak, az
adók, ez minden egyebet magával húz,  lassan már kajára sem fogja futni,  száz forint lesz egy
zsömle… Az asszonyt sem vették vissza a munkahelyére, miután lejárt a gyes. Nem mondták, de
tudom, hogy a gyerekes szülőket megbízhatatlan munkaerőnek tartják, akiknek nem a meló az első,
a mindenek feletti… Hát így akarják megállítani a népességfogyást?! Az is csak pofázás… Az én
kevéske keresetemből pedig nem jövünk ki. Miközben a fizetést alig emelik, minden más rohamosan
drágul!  Alkalmazottként  reálbér-növekedést  személy  szerint  én  már  évtizedek  óta  nem
tapasztaltam…  Mi  lesz  így  velünk?”  –  szomorúan  és  beletörődően  csóválta  meg  fejét.

 

I/4.
Attila észbe kapott, hogy későre jár, így sietve felöltötte randizós ruháját, kabátot vett rá, és

útnak indult a belváros felé. Mivel saját kocsival nem rendelkezett, ezért ismét kénytelen volt a
tömegközlekedést választani; felszállt a buszra.

Már folytatta volna az ábrándozást,  amikor egy ismerősre lett  figyelmes.  Egy meglehetősen
ittasnak tűnő, bepólyált orrú, borostás férfi rácsapott egy fiatal, jó alakú, vörös lány fenekére, majd
megjegyezte:

– Jó a segged, megdugnálak!

– Mit képzel maga?! – hördült fel a lány, de nem mert semmit tenni a szavakon túl, mivel az őt
inzultáló egyént egyáltalán nem találta bizalomgerjesztőnek.

A férfit ez nem különösebben tántorította el, kéjesen vigyorogva újra megmarkolta volna a lány
hátsóját. De ekkor lehervadt a torz mosoly pofájáról.

– Kitalálhatnál már valami romantikusabb udvarlási formulát is, Hurka Gyurka! – ajánlotta a
fenyegetően mellé toppanó Attila.

– Há’ mi a faszt szó’sz bele, hogy mitet mondok a luvnyának, he?! – kísérelt meg visszavágni a
korhely.

– Hmm, ilyen hamar rendbe jött  az orrod? – váltott  témát Atti,  miközben kaján vigyorral  a
kérdéses szervet szemlélte.

Az alkesznak ekkor ugorhatott be, hogy kivel is áll szemben, mivel arcizmai meglehetősen rémült
rángatózásba fogtak, miközben a fazon hátrálni kezdett.

– Há’ te mindenhó’ ott vagy? – kérdezte ijedten, majd amint a busz a megállóba ért, gyorsan le
akart szállni, de megbotlott a lépcsőfokban, és kizuhant a flaszterre. Hangosat üvöltött, amint törött
orra újra alaktalanná deformálódott.

– Igyekszem – felelte a karatés férfi, és hozzáfűzte. – Remélem, tanultál a mai esetekből…

Ezzel  a  témát  lezártnak  tekintette,  visszaült  helyére,  nem  törődve  utastársai  értetlenkedő
pillantásaival, miszerint hozzá sem ért a részegeshez, de az mégis úgy menekült előle, mintha maga



a sátán üldözte volna.

A  két  fiatal  a  Deák  téren  futott  össze,  mint  ahogyan  sokan  mások  is  ide  szoktak  találkát
megbeszélni.

– Szia, Eszter! – üdvözölte a férfi álmai netovábbját.

– Szia, Atti!

– Nagyon csinos vagy ma este! – jelentette ki a hódoló, ahogy végigsiklott tekintete a karcsú,
formás ifjú hölgyön, aki csábos, testhezálló nadrágot és vastag, de szintén szorosan testhez simuló
pulcsit viselt, mely sejteni engedte az alatta megbúvó értékeket. – Még sose láttalak másban, mint
karate ruhában…

– Köszönöm! Te is jól nézel ki! Merre megyünk? – nézett körbe tétován.

– Gyere, mutatom az utat! – azzal Attila elindult a házak között húzódó kis utcák labirintusa felé.

Útközben  rengeteg  érdekes  benyomás  érte  őket.  Elsétáltak  az  egyik  luxusszálló
gázhősugárzókkal fűtött teraszétterme előtt, látták a sok drága limuzint az utcán parkolni, a sofőrök
türelmesen várakoztak a rájuk bízott járművek körül téblábolva, míg uraik és úrnőik az elegánsan
megterített,  gyertyafényes asztaloknál,  a „ki tudja mire való” rengeteg csillogó ezüst evőeszköz
társaságában  pezsgőztek,  boroztak,  falták  a  kaviárt,  rákot,  tengeri  herkentyűket,  lazacot,
különlegességeket a világ minden tájáról. A vendégeken csak úgy csillogott a sok arany, szikráztak a
briliánsok;  konfekcióöltözéket  még  a  pincéreken  sem  lehetett  látni.  Mindenből  csak  a
legmárkásabbat, legexkluzívabbat fogyasztották. A kihelyezett étlapon a legalacsonyabb árú tétel is
öt számjegyű volt. Erre a kirívó jólétre és feltűnősködésre csak rátett egy lapáttal egy kutyafodrász-
törzsvendég  házi  kedvence,  mely  saját,  aranyozott  porcelántányérjából  tízezer  forintos  kosztot
falatozott jóízűen. Ehhez képest feltűnő kontrasztot nyújtott rögtön a szomszéd utca képe, ahol nem
volt elegáns étterem, így a közbiztonságra és köztisztaságra se adtak annyira. Az utcát elborította a
sok elhajigált cigarettacsikk, papírzacskó, kólás palack, a kukákból orrfacsaró bűz kíséretében folyt
ki a szemét. A kapualjakban, beugrókban rongyos paplanokba, pokrócokba bugyolált hajléktalanok
kucorogtak fázósan, percenként kellett a rosszarcú koldulókat elküldeni melegebb éghajlatra, de
akik mégis tudtak szerezni valakitől egy kis pénzmagot, egyből rohantak az apró éjjel-nappali ABC-
be, ahonnan elégedett vigyorral, egy-egy féldecis üveg tömény társaságában tértek vissza. Néhány
huligán épp felgyújtott egy kukát, hogy amellett melegedjenek, majd szórakozásból betörték egy
telefonfülke  üvegét,  jót  röhögtek  a  millió  szilánkra  robbanó  üveg  szétszóródásának  zenei
aláfestésével. Attila és Eszter annak ellenére is különösen nyomasztónak találták a helyet, hogy
mindketten képesek voltak megvédeni magukat.

– Borzongató ez a hely! – suttogta Eszti. – Mikor érünk már oda?

– Már csak pár perc, szerencsére. Tényleg szörnyű! – helyeselt Atti. – És ahogy múlnak az évek,
csak egyre rosszabb lesz a helyzet. Valamit ki kellene már találni, hogy egy kicsit egyenletesebben
legyenek szétosztva a javak a Földön!

– Én is erre gondoltam, amikor láttam azt a puccos éttermet, aztán ezt a lepratelepet…

Végre megérkeztek a teaházba. Egy pincehelyiségbe kellett lemenni; nagyon kellemes látvány
tárult szemeik elé. Fából faragott egyszerű bútorokat világított meg a mécsesekből áradó pislákoló
fény;  füstölők,  távol-keleti  zene,  és  ugyanonnan  származó  dísztárgyak  varázsoltak  egzotikus
hangulatot a terembe. Elfoglaltak egy szimpatikus sarokasztalt, ahol nyugodtan lehet beszélgetni,
majd rendeltek teát, süteményt, valamint a vendéglátóhelyen felszolgált finom melegszendvicsekből



is kértek.

Mielőtt Attila feltette volna első eltervezett kérdését, még egyszer megcsodálta a vele szemben
ülő  fiatal  nőt.  Ápolt,  selymes,  hullámos  haja  játékosan  omlott  vállára,  a  néhány  szolid
kristálydíszítésű hajcsat szikrázott a gyertyák fényében; mindez jól illett csillogó sötétbarna, nagy
őzikeszemeihez és gyöngysormosolyához. Az ifjú hölgy is észrevette természetesen, hogy nagyon
bámulják, így köhintett egyet. A férfi észbe kapott.

–  Bocsi,  csak…  olyan  megkapó  látvány…  olyan  vagy,  mint  a  hercegkisasszonyok  a  régi
festményeken… – bókolt.

– Köszi, de ne dicsérj már ennyit, mert még elbízom magam! – pirult el a nő.

– Jól van, akkor beszéljünk másról. Például… én mindössze annyit tudok rólad, hogy karatét
tanítasz  –  azt  nem  tette  hozzá:  „és  hogy  gyönyörű  vagy”.  –  De  mit  csinálsz,  mondjuk  a
szabadidődben?

– Igazából nekem a keleti kultúrák a hobbim, a karatét is már legalább tizenöt éve űzöm. De ezen
kívül jógát is oktatok, tehát mondhatni, a munkám a kedvtelésem is egyben. Szeretek filozófiát
olvasni, meditálni, akár úgy is, hogy egy szép napsütéses délelőttön kisétálok a hegyekbe, az erdőbe,
és ott elmélkedem.

– Hű, akkor te nagyon mély érzésű, filozófiai magaslatokba emelkedett és művelt lehetsz! Persze
ezt eddig is sejthettem, hiszen mindig olyan magabiztos, higgadt és nyugodt vagy, minden szavad
arany!  –  Atti  abbahagyta,  mert  Eszter  már  nevetett  a  túl  sok  bókon,  dicséreten.  –  Egyszer
elmehetnénk együtt is kirándulni! – javasolta végül.

– Rendben, ebben benne vagyok! – egyezett bele a lány azonnal, majd elgondolkodott. – Mit is
mondhatnék még magamról? Nagyon fontos az életemben a családom, a szüleim, a barátaim és a
kutyusom.  Az  emberi  érzelmek,  a  szeretet,  a  barátság,  az  őszinteség,  az  élet  tisztelete  a
leglényegesebbek.  Csak amennyiben ezek alapján élünk,  van esélyünk elégedetten itt  hagyni  a
világot, ha eljön az ideje.

– Ezt gyönyörűen megfogalmaztad! És igazad is van, csak az a baj, hogy nem mindenki osztja
ezeket a nézeteket…

– Ez tény…

– Szóval, kutyád is van? – tért vissza néhány másodperc hallgatás után a beszélgetés egy másik
szálára Attila. – Hogy hívják? Biztos nagyon okos lehet, ha ilyen okos gazdija van! – mosolygott a
férfi.

–  Tényleg  okos,  sokat  tanítottam.  Kronosznak,  röviden  Kroninak  hívom,  a  görög  mitológia
időistene után neveztem el, abban a reményben, hogy hosszú évekig egymás hűséges társai, barátai
leszünk. Ez be is jött, hiszen mindig velem tart csatangolni, sokat kalandozunk együtt, séta közben
elmondom neki a gondolataimat, aztán jól megvitatjuk. Majd egyszer bemutatom neked! De most
már  te  is  árulj  el  magadról  többet,  hiszen  eddig  én  is  csak  annyit  tudtam,  hogy  te  vagy  a
legelszántabb karate tanonc, akit valaha láttam. De nem tudom, miért. Neked mik a kedvteléseid,
céljaid? – kérdezett rá Eszti.

– Ez már nem is kevés kérdés. De nézzük sorjában, nem titkolok semmit! – bizonygatta Attila. –
Azt hiszem, a három kérdésed eléggé összefügg egymással. Azért kezdtem karatézni, mert látom a
sok erőszakot az utcán, a világ züllését,  a szegénységet a vele szemben kiáltó ellentétben álló



mérhetetlen gazdagsággal,  az  ezzel  járó bűnözést,  és  féltem,  hogy ha nem tudnám megvédeni
magam, akkor egyrészt lassan már az utcára sem mernék kimenni, másrészt ez a harcművészet
nemcsak erőt ad, hanem ezzel együtt önbecsülést, önfegyelmet és nyugalmat, higgadtságot is. Sokat
segített, hogy én is alaposabban kidolgozhassam a saját elveimet, elméleteimet. Lehet, hogy nem
fogod elhinni, de mindezek miatt én is elkezdtem jógázni egy pár éve, de vélhetőleg ezen a téren sem
érhetek a nyomodba… – a nőre pillantott,  látta,  hogy érdeklődve figyel,  így folytatta.  – Nekem
egyelőre sajnos nem esnek egybe céljaim és kedvteléseim a munkámmal, mivel a mostani melómat
csak egyszerű szükséges rosszként foghatom fel.  Attól hogy a plázában dolgozom, ez még nem
jelenti azt, hogy szeretem az ott felvonuló életmódot, egyszerűen csak nem találtam jobb melót. Sőt,
amit ott megfigyelhetek, hogy az emberek bamba bűvöletben, a látott eszméletlen mennyiségű,
szebbnél szebb fogyasztási cikktől megbabonázva naponta korzóznak a fényárban úszó folyosókon,
és nem ritkán még akár arra is  képesek,  hogy hitelre  vegyenek luxuscikkeket,  nehezen bírom
elviselni. Nem tetszik ez az életmód! Van egy egészséges határa a tárgyak felhalmozásának. Ha
valaki létszükségletre költ, netán erre kényszerül hitelt felvenni, az rendben van, de az már durva,
hogy  csak  azért  vegyünk  meg  valamit,  amire  nincs  szükségünk,  hogy  lehessen  vele  felvágni,
dicsekedni, főleg ha ezzel még el is adósítjuk magunkat. Szerintem több oka is van, hogy ez így
alakult. Egyrészt, hogy a mai gazdasági berendezkedés a fogyasztói társadalomra épül, mely csak
akkor működik, ha az emberek rengeteget vásárolnak, akár hitelből is, akár olyat is, amire igazából
nincs szükségük, így a gazdasági vezetők mindent megtesznek, hogy az embereket erre ösztönözzék.
Másrészt,  hogy  hatalmasra  mélyült  a  pénzügyi  szakadék  a  szegények  és  gazdagok  között,  a
gazdagok túl gazdagok, a szegények túl szegények lettek, és így természetes egy nincstelen részéről,
aki látja a hihetetlen jólétet, hogy ő is vágyni kezd rá, és ezt vagy túlköltekezésből, vagy ha ez nem
megy, bűnözésből próbálja fedezni. Láttuk kint az elegáns éttermet és a csövesek utcáját, körülbelül
erről van szó. Már biztos te is hallottad azt az adatot, hogy kábé tizenöt éve az emberiség húsz
százaléka rendelkezett  a Földön létező vagyon nyolcvan százalékával,  ma pedig már mindössze
tízszázaléknyi ember birtokol kilencvenszázaléknyi vagyont… Így nem csoda, ha több milliárd ember
szegénységben él, rosszabb esetben még éhezik, komolyan nélkülöz is… Nem unod még? – kérdezett
rá.

– Nem, egyáltalán nem! Nagyon érdekes, amiről beszélsz! – bátorította Eszter, miközben kortyolt
egyet kellemesen fanyar zöld teájából.

–  Ennek  örülök!  Most  érkeztem  oda,  hogy  mik  a  kedvteléseim,  céljaim.  Ugyanis  én  nem
meggazdagodni akarok, felemelkedni abba a bűvös tíz-húsz százalékba, hanem azt szeretném, ha
kiegyenlítődnének ezek a viszonyok. Mondjuk, hogy a felső húsz százalék ne birtokoljon többet
négytized résznyi vagyonnál. Az már egész elfogadható volna, sokkal kisebb lenne a szegénység.
Csak  azt  nem  tudom,  hogyan  érhetném  el  ezt  a  célt.  Hiszen  tulajdonképpen  az  egész  világ
megváltoztatásáról van szó. Elég merész…

– Aki úgy érzi, hogy a világ nagy dolgaihoz, folyamataihoz mérten egy kis porszem, akit könnyen
elsodor az ár, annak egyrészt tökéletesen igaza van, másrészt ez mégse elégséges kifogás arra
nézve,  hogy  ennek  ellenére  ne  próbáljon  meg  jobbítani  környezetén  –  vetett  közbe  egy  nagy
bölcsességet Eszter.

–  Igazad van!  Még én is  gondolkozom,  hogy mit  kéne csinálni,  de  annyi  már  biztos,  hogy
elkezdtem az előtanulmányokat, rengeteg könyvet elolvastam a témában. Mondhatni, ez a legfőbb
hobbim. Szerintem a következő lépés az lenne, hogy valamilyen módon meggyőzzek embereket arról,
hogy ez egy értelmes, jó cél, és segítsenek elérni… – egyszerre kifogyott a szuszból; eddig még sose
fogalmazta meg magának ilyen világosan és tömören, hogy mit is gondol az életcéljáról, inkább csak
homályos  érzései,  sejtelmei  voltak  ezzel  kapcsolatosan,  és  most  hirtelen nem tudta,  hogyan is
folytassa tovább.



– Nos… – vett mély lélegzetet a csinos nő, közben ábrándosan az egyik mécses remegő lángjába
bámult. – Ezek nagyon szép és magasztos célok. Remélem, hogy sikerül megvalósítanod őket! Már
csak azért is, mert akkor mindannyiunknak, többek között nekem is, jobb lenne. Ha már tudod, mit
kell tenni, szólj, és én is segítek! – ígérte őszintén, mélyen a férfi szemébe nézve.

– Előre is köszönöm! – mosolyodott el Attila. – Hatalmas öröm lesz Veled együtt dolgozni! –
mondta, nem minden hátsó szándék nélkül.

–  Szívesen!  Elvégre  nekem  is  az  az  életcélom,  hogy  segítsek  az  embereknek  megtalálni
önmagukat; a meditáció és a jóga ennek kiváló eszköze, de én még sose mertem arra gondolni, hogy
valaha is képes lennék az egész világ sorsát befolyásolni. Úgy döntöttem, hogy kicsiben segítek, és
végül a sok kicsi talán sokra megy.

– Ez bizonyosan így is lesz! Amúgy pedig én is megrémülök, ha megpróbálom komolyan beleélni
magam  abba  a  szituációba,  amit  oly  könnyedén  felvázoltam…  A  rengeteg  feladat,  a  várható
nehézségek, ellenállás leküzdése tutira nem lesz egyszerű! Ha egyáltalán sikerül… De egyre inkább
úgy gondolom,  hogy bele  kell  vágni,  aztán a  folytatás  úgyis  adja  magát!  Legrosszabb esetben
elmondhatom, hogy nem futamodtam meg, még ha kudarcot vallottam is…

– Ez majdnem helyes hozzáállás. Az szép, hogy nem futamodsz meg, de ne úgy fogj hozzá, hogy
kudarcot vallasz, mert az lerontja a motivációdat! Ha bízol a sikerben, sokkal könnyebb elérni!

– Köszi a lelkesítést! Majd igyekszem! – mosolygott Atti még szélesebben titkos szerelmére.

Miután ezt a komoly eszmefuttatást lezárták, vidámabb témák is szóba kerültek; az este hátralévő
részén  vicces,  érdekes  történeteket  meséltek  egymásnak  gyerekkorukról,  régi  barátokról,  a
családjukról, helyekről, eseményekről, melyek örök emlékként itatódtak elméjükbe. Úgy eltelt az idő,
hogy észre sem vették, máris este 11 lett, a teaház zárni készült.

– Csodás est volt! Csak kár, hogy túl hamar véget ért! – fájlalta Attila, már az utcán sétálva.

– Én is nagyon élveztem! – vallotta be Eszter. – Nagyon örülök, hogy jobban megismerhettelek,
rengeteg érdekeset tudtam meg rólad!

– Ez kölcsönös! – vágta rá tétovázás nélkül a férfi. – Találkozhatunk máskor is így?

– Igen, megbeszéljük majd! – villantotta rá mosolyát a nő.

Nemsokára elbúcsúztak,  ki-ki  saját  otthona felé  indult.  Attila  roppantul  boldog volt,  hogy a
reméltnél is sokkal jobban sikerült a randi, és – noha még csak 5 perce vált el Esztitől – már most
mérhetetlenül epekedett a következő után. Annyira feldobott volt,  hogy még azt is  elhatározta,
rögtön  másnap  belefog  céljának,  az  emberiség  jobbá  tételének  megvalósításába,  hogy  titkos
szerelme is büszke lehessen rá.

Ilyen magasztos  gondolatokkal  tömött  fejjel  szállt  le  a  buszról  lakása  környékén.  Már  késő
éjszaka volt, elmúlt fél 12 is, senki nem volt rajta kívül az utcán. Szerette ezt a fajta nagy kihaltságot,
mivel úgy vélte, hogy egy városon belül kizárólag más emberek lehetnek veszélyesek, így ha egyedül
volt, biztonságban érezte magát.

Amikor egy fáktól árnyékolt, sötét, parkos részen vágott keresztül, furcsa zajra lett figyelmes. A
sziszegés-sivítás irányába fordult. Annyit látott csupán, hogy egy lezárt terepjáró terpeszkedik a park
füvén, és az Attilával átellenes, bal hátsó része pár centit lesüllyed. Nyugalmát enyhe feszültség
váltotta fel. Közelebb ment. Amint átért a kocsi túloldalára, egy hosszú hajú fazont látott bütykölni



valamit a járművön. De az, amint észrevette, hogy leleplezték, szó nélkül felugrott, és elrohant a
házak sötétje közé. Attila egy gyors körbepillantással felmérte a helyzetet, látta, hogy a menekülő
srác csupán leengedte az autó kerekét,  és a nagy sietségben ottfelejtette a szerszámot ehhez.
Felvette  a  földről  a  kis,  csavarhúzóra  emlékeztető  szerkentyűt,  és  –  maga  sem tudta,  milyen
megfontolásból – a fickó után kiáltott:

– Hé, öcsi, ezt itt felejtetted! – emelte fel a szeleptű-kicsavarót.

A menekülő megtorpant, visszafordult. Látta, hogy leleplezője egyáltalán nem tűnik mérgesnek,
vagy olyannak, aki be akarná köpni. Tétován visszasomfordált, és átvette a szerszámot.

– Köszi! … Amúgy meg miért voltál ilyen rendes, hogy nem dobtál fel?

– Csak kíváncsi voltam, hogy mit és milyen megfontolásból csinálsz itt ilyenkor késő este.

– Ennyi? Érdekes… Tudod mit, elmondom, de húzzunk már innét, még mielőtt a gazdája ki talál
szúrni minket! – bökött a kocsi felé a szintén huszonéves, de Attilától talán egy-két évvel fiatalabb,
magas srác, akinek legfeltűnőbb jellegzetessége hosszú, hullámos szőke rockerfrizurája volt. Miután
átsétáltak egy szomszédos utcába, folytatta. – Nem tudom, láttad-e, hogy az a fostalicska a füvön állt.

– Láttam.

– És azt is, hogy a tegnapi esőtől felázott talajt hogy széttrancsírozta? Tizenöt centi mély árkokat
vágott a fű helyére!

– Valóban.

– Nos, én már évek óta figyelem, hogy tele van köcsög, igénytelen faszkalapokkal a város, és
elegem volt  belőle,  hogy csak veszik  az  új  kocsikat,  de  arra  nem gondolnak,  hogy nincs  elég
parkolóhely mindannyiuknak, és hogy ez egyáltalán nem jogosítja fel őket, hogy tönkretegyék a
természet városon belül megmaradt, igencsak apró foltjait!

– És ezért ereszted le a kerekeiket?

– Ja. Ez a büntetés. Általában kettőt szoktam leengedni, hogy ne legyen elég a pótkerék se ahhoz,
hogy elmehessenek, hanem szerezniük kelljen pumpát. De mivel legtöbbjüknek fingjuk sincs, hogy
miként működik a szelep a keréken, ezzel se mennek semmire. Hehe… Sőt, ha lett volna időm, és
nem buktatsz le, azt is ráírtam volna a szélvédőre alkoholos filccel a kocsi nevében, hogy „köcsög a
gazdám”.

– Érdekes! – mosolyodott el Attila. – Tulajdonképpen engem is bosszantanak ezek a visszásságok,
de eddig nem gondoltam ilyesfajta tettlegességre.

– És ha tudnád, hogy mennyi ilyen dolog van még, aminek zavarnia kellene minden jó ízlésű
embert!

– Hidd el, tudom…

– Az kafa! Örülök, hogy összefutottunk, de most már mennem kell „dolgozni”.

– Akkor jó melózást! – Attila már búcsúzott volna el, amikor eszébe jutott, hogy ez az immár
férfikorú,  de  fiatalossága  folytán  inkább  srácnak  titulálható  fazon  talán  megértő  lenne  az  ő
világmegváltó terveivel kapcsolatban, és mivel minden segítség jól jöhet, nem ártana beszervezni. –



Ja, még annyi, hogy tetszik, amit csinálsz! Nem tudom, hogyha egy kis beszélgetéshez lenne kedvem,
hol találhatnálak meg?

– A címem egyelőre nem mondhatom meg – válaszolt  a parkvédő némi bizalmatlansággal a
hangjában;  nem  a  barátkozós  járókelőkhöz  szokott  hozzá  eddig.  –  De  ha  keresel,  esténként
megtalálsz itt lent az utcákon.

– Köszi! Még találkozunk. Amúgy Attila vagyok – nyújtott kezet.

– Tamás, alias Magányos Farkas – viszonozta a srác, majd már valóban eltűnt a sötétben. Csak az
egymást követő, egyre távolodó sziszegő zajfoszlányok adták hírül, hogy lankadatlanul „dolgozik” a
rendbontó polgárok megleckéztetésén.

Attila bemászott lépcsőházába, felment lakásába, egy pár percig még új, érdekes ismerősén, a
Magányos Farkason töprengett, aztán felidézte esti romantikus élményeit. Ettől fogva már másra
nem is tudott gondolni. Amint lefeküdt aludni, és elnyomta az álom, abban is Esztivel volt együtt,
kézen fogva andalogtak egy gyönyörű erdei sétányon. Ilyen jót már évek óta nem álmodott…

 

I/5.
 

Attila másnap reggel jókedvűen, energikusan, tettre készen ébredt. Mivel épp szabadnapos volt,
úgy tervezte, hogy a délutáni karate edzése előtt elkezdi megvalósítani nagy tervét.

Már  korábban  is  sokat  töprengett,  hogy  ezt  milyen  formában  is  tegye,  végül  arra  a
következtetésre jutott, hogy a mai modern világban az internet a legolcsóbb és leghatékonyabb
módja  az  „igehirdetésnek”.  Ezért  elhatározta,  hogy  honlapot  fog  készíteni,  melyen  esszék
formájában  közzéteszi  elképzeléseit,  és  mivel  egyáltalán  nem  gondolta  magát  mindentudónak,
létrehoz egy vendégkönyvet is, hogy oldalának látogatói szintén megírhassák véleményüket, további
javaslataikat. Szándékai szerint hetente egy-két témát fejtene ki, melyeknek nem feltétlenül kellene
szorosan kapcsolódniuk egymáshoz, csupán annyiban, hogy mindegyiknek a világ kisebb-nagyobb,
megoldásra váró problémáira kellene a figyelmet felhívniuk, javaslatokat kínálniuk a velük való
megbirkózásra.

A férfi alig bírt magával, épphogy csak megreggelizett, máris leült a számítógép elé, regisztrált
egy webcímet egy ingyenes szolgáltatónál, majd egy erre alkalmas program segítségével elkészítette
a honlap szerkezetét, amit már csak tartalommal kellett feltöltenie. Itt érkezett el a napi feladat
legnehezebb részéhez. Sokat töprengett, mielőtt billentyűzetet ragadott volna. Tisztában volt vele,
hogy az emberek nagy része egyáltalán nem mozog otthonosan a gazdaság, a pénzügyek és a
politika  területén,  legjobb  esetben  is  csupán  a  szándékosan  eltorzított,  megszépített  hivatalos
álláspontot ismerik. Így arra gondolt, hogy minden témakört részletesen, több szempontból körbe
kell  járnia,  és  a  lehető  legegyszerűbb  módon  kell  elkezdenie  a  magyarázatokat,  majd  onnan
építkeznie a bonyolultabb összefüggések irányába. Ahogy fejben átfutotta első témáját, rájött arra is,
hogy ez egyáltalán nem lesz könnyű…

Miután mindezt végiggondolta, megfontoltan gépelni kezdett.

 

„A  Bank  az  új  világvallás  katedrálisa,  melynek  díszes  csarnokaiba  nap  mint  nap



betérnek hódolni új istenüknek a földi halandók.”  2

Ez lett a mottója az esszének, melyet a bankrendszer, hitelezés és adósság témakörének kívánt
szentelni. Nemsokára bepötyögte a bővebb kifejtést is.

•  A  fenti  idézet  teljességgel  helytálló,  ha  összehasonlítjuk  más  vallásokkal,  kialakulásuk,
fejlődésük mikéntjével.  Eleinte ugyebár voltak a pogánynak csúfolt  természeti  vallások,  ahol az
emberek a természet különböző megnyilvánulásait  ruházták fel  isteni  hatalommal.  A pénzvallás
esetében  ezek  olyan  ritka  tárgyak  lettek,  mint  mondjuk  a  só  vagy  a  nemesfémek,  melyeket
viszonylag könnyű volt magukkal hordaniuk, és a szükséges árucikkekre becserélniük.

Később kialakult a többistenhit, ahol sok képzeletbeli isten felelt az élet különböző területeinek
jó-rossz működéséért. A pénzvallásban ennek a  pénzverés feltalálása jelentette az alapját. A sok
különféle  pénz  a  különböző  uralkodók  hatalmának  kiterjesztését  szolgálta.  A  többpénzhitnek  a
fejlődése egészen napjainkig megfigyelhető a papírpénz, majd a számlapénz, végül az elektronikusan
nyilvántartott  pénz  és  a  hitelkártyák  feltalálásáig.  Ezekkel  párhuzamosan  egyre  erősödött  az
emberek függése eme vallás jelképeitől, hiszen manapság már jóformán semmit sem lehet elintézni
valamiféle pénzmozgás nélkül.

A  következő  fokozat  a  hagyományos  vallásokban  már  igen  korán  bekövetkezett,  amikor  is
bizonyos  személyeknek  érdekükben  állt  megszüntetni  a  vallásban  a  sok  isten  miatt  jelenlévő
kavalkádot,  ellentmondásokat,  és  feltalálni  az  egyistenhitet,  mely  sokkal  koncentráltabb
hatalomgyakorlást tett lehetővé, hiszen az egy isten egyértelmű parancsokkal irányíthatta nyáját,
nem úgy, mint korábban az egymással vetélkedő istenek idejében, amikor egy cselekedetet több
nézőpontból  is  meg  lehetett  indokolni.  A  pénzvallás  esetében  manapság  kezd  kialakulni  az
egypénzhit, melynek jelei a dollár világpénz szerepre való törekvése, vagy az euró esetén az európai
világrégió  pénzrendszereinek  egységesítése.  Ez  nem  mást  jelent,  mint  hogy  a  pénz  által
gyakorolható hatalom egyetlen hatalmas kézben fog összpontosulni.  Lassan kialakul  egy totális
pénzmonopólium,  melynek  feje  milliók  életének  bármely  vonatkozásáról  dönthet.  Hiszen,  mint
tudjuk, a pénz képes bármilyen folyamatot mozgásba lendíteni, megolajozni, hiánya pedig bármit
megakasztani… Még nem láthatjuk, mikor fog bekövetkezni, és mit fog hozni a totális egypénzhit; ez
attól függ, hogy milyen szemléletű irányítók kezébe kerül majd. A mai tendenciák alapján azonban
nem sok jóra számíthatunk. Erre még vissza fogok térni.

• A pénzvallásról még annyit, hogy ha szétnézünk, beláthatjuk, hogy nap mint nap hódolunk neki.
Amikor shoppingolni megyünk, amikor gürizünk az ehhez való pénzért, de főleg akkor nyilvánvaló
ez, amikor magába a Bank-katedrálisba térünk be, ahol alázatosan és istenfélő módon könyörgünk,
imádkozunk különféle hitelekért Pénz-isten földi helytartóihoz, a hatalmas bankárokhoz…

Pedig micsoda szemfényvesztés ez! Egy kérés: Mielőtt tovább olvasnának, gondolkodjanak el, mi
is  vajon  a  pénz,  és  miért  úgy  működik,  ahogy!  Mindennapi  életünkbe  már  mélyen  beivódott
megszokás, hogy a pénz önmagában is hatalmas értéket hordozó kincs. Ahogy az is rendjén való
sajátosságnak tűnhet, miszerint az emberek legalább négyötöde akármennyit dolgozik, erőlködik is,
soha semmi esélye se lehet annyi pénzt keresni, melyből nélkülözésmentes, teljes, egészséges életet
élhet – kibontakoztatva lénye legmélyén lakozó alkotó hajlamait is. Miért normális dolog számunkra
a céljaink megvalósítására nagy nehezen kikuncsorgott bankhitel esetében a gazdaság növekedési
üteménél jelentősen magasabb kamatot is magunkra vállalni? Ha az ember nem teszi fel ezeket a
kérdéseket – és ugyebár nem sokan teszik fel –, már-már azt hiheti, hogy a jelenlegi pénzrendszer,
közgazdaság öröktől fogva adott természeti törvényekre épül, melyek megváltoztathatatlanok, így
belenyugszik,  hogy  sanyarú  sorsra  született,  vagy  ha  a  kevés  szerencsés  egyike,  elégedetten
tudomásul  veszi  ezt.  Pedig  semmiféle  természeti  törvényről  nincs  itten  szó!  A  pénzvilág  és  a
hivatalos közgazdaság törvényei is emberi alkotások, olyan emberek alkotásai, akik kellő időben



kellő hatalommal rendelkeztek, hogy ezt hosszú távon is bebiztosíthassák maguknak.

Ez azonban így nem igazságos, tenni kell ellene, hiszen ezek a törvények megváltoztathatók!
Csupán elegendő számú ember kell hozzá, akik tudják ennek a módját és mikéntjét, valamint kellő
elszántsággal rendelkeznek. De erről majd egy másik alkalommal…

 

Attila elégedetten olvasta át első, még kevés konkrétumot tartalmazó, bevezető fogalmazását,
eztán feltöltötte a netre, kikapcsolta a számítógépet, és elkezdett készülődni hamarosan elkövetkező
karate órájára.

Most incidensek nélkül eljutott az edzésre, majd két órán át erősítő feladatokat végeztek, illetve
gyakorolták Eszterrel a különböző ütéseket, rúgásokat, és egymással a közelharcot. Természetesen a
férfi  menetrend szerint  padlóra került  a végén.  Néhány pillanatig fekve maradt,  kifújta magát,
eléggé szaporán szedte a levegőt, ezért különösen csodálkozott tanárnőjén, aki cseppet sem látszott
fáradtnak, kimerültnek. Felállt, meghajolt.

– Köszönöm, hogy általad győzethettem le… – viccelődött vidáman Attila, majd hozzáfűzte. – Csak
tudnám,  hogyan  csinálod,  hogy  két  óra  intenzív  mozgás  után  nyoma  sem  látszik  rajtad
fáradtságnak?!

– Csak a sok edzésen, jó erőnléten és a koncentráción múlik – jelentette ki a fiatal nő magától
értetődően.

– Hmm, hát én ezt a kemény hármast nem „csak”-kal vezetném be… De azért köszi a tanácsot!
Amúgy képzeld, feltettem a „világmegváltó írások” első részét a netre, kíváncsi vagyok, mi lesz az
eredménye! Amikor csak tudom, bővíteni tervezem. Ha téged is érdekel, kövesd nyomon! – ajánlotta,
majd a honlap címét is megadta.

– Hát ez szuper! Még ma este megnézem! – gratulált az edzőnő.

Ezek után elmentek letusolni a kemény sportot követően, de Attila ahelyett, hogy haza indult
volna, az öltözőben magához vett egy kis csomagot a táskájából, és megkereste Esztit. Kezeit a háta
mögött tartva közelített szíve hölgyéhez, akinek egyből feltűnt a turpisság.

– Hát te meg miben sántikálsz?

– Csak… hoztam neked egy kis ajándékot! – azzal átadta a díszes papírba burkolt csomagot.

Eszter kibontotta, és egy doboz finom bonbont talált benne. A csodálkozástól elkerekedett a
szeme.

– Köszönöm! De ezt miért kaptam?

– Csak mert  nagyon hálás  vagyok,  hogy te  vagy a  tanárom,  és  hogy tegnap eljöttél  velem
beszélgetni, meg ilyesmi… – kertelt Atti, majd kibökte. – Nagyon jól érzem magam veled!

– Ennek igazán örülök! De tényleg nem kellett volna, hiszen ez kölcsönös, én is jól éreztem
magam veled,  és  én  is  örülök,  hogy  a  tanítványom vagy,  mert  te  vagy  a  legszorgalmasabb –
mosolygott.

– Köszönöm, hogy ezt mondod! Már most nagyon várom, hogy legközelebb is jöhessek!



Még csevegtek kicsit, majd elbúcsúztak egymástól, aztán Attila hazament. Már esteledett, de még
nem volt teljesen sötét, így amikor már a háza környékén járt, észrevette Tamást. Messziről intett
neki, aztán odament hozzá.

– Szevasz, Magányos Farkas! – üdvözölte viccelődve.

– Csaó, haver! Jó, hogy látlak! Nincs kedved segíteni egy kicsit?

– Miért, megint meg akarsz büntetni valakit?

– Naná! Ez csak természetes – vigyorgott.

– Hát, ha nem túl durva a dolog, akkor benne vagyok!

– Semmi extra. Ma reggel a buszmegállóban kolbászoltam, amikor felfigyeltem egy csókára, aki a
buszra várva tíz perc alatt legalább három szál cigit szívott el, és mindháromnak a csikkét a földre
hajítva taposta el, noha a kuka ott volt az orra előtt. Véletlenül kiszúrtam, amikor hazafelé jött, és
kilestem, melyik házban, melyik postaládát nyitotta ki. Azt találtam ki, hogy szedjünk össze egy jó
szatyornyi csikket, és tömjük be a postaládájába. Írtam hozzá egy kis levélkét is.

– Nem semmi ötleteid vannak! – vigyorodott el Atti is. – De tetszenek, én is utálom az eldobált
csikkeket! Segítek. Amúgy mit írtál neki?

– Csak annyit, hogy: „Tisztelt Uram! Ezeket elveszítette a minap, így bátorkodtam visszahozni
önnek! Üdv: Magányos Farkas”

– Lényegre törő. Pont jó – állapította meg Attila, majd bele is fogtak a melóba.

Egy fél óra alatt össze is gyűlt a megfelelő mennyiségű „anyag”, amit darabonként beletuszkoltak
a postaládába, épp csak annyira megtöltve azt, hogy kívülről, felületesen szemlélve ne lehessen
észrevenni a turpisságot. Behelyezték a levélkét is, végül a csínyen jót röhögve távoztak.

– Szívesen megnézném a fazon pofáját, amikor kinyitja a postaládát! – vihogott Tamás.

– Én is – nevetett őszintén Attila. – Ha lesz valaha videokamerám, majd felvesszük…

– Az kafa lesz! És kösz a segítséget!

– Nincs mit, de most már nyomulnom kell haza. Még találkozunk! – búcsúzott Atti.

– Vödör szén! – fordította ki a német Wiedersehen elköszönési formulát Tomi.

Attila ismét jót mulatott új barátja poénján, majd felment a lakásába, megvacsorázott,  aztán
bekapcsolta  számítógépét.  Felkereste  saját  honlapját,  és  megnézte  a  rajta  elhelyezett  számláló
állását. 3-at mutatott.

„Ezek szerint fél nap alatt az én két látogatásomon kívül egyetlen ember tévedt ide. Az is biztos
Eszti volt. Ez nem sok. Ki kell találnom valami módszert, hogy többen nézzék meg az oldalt…” –
morfondírozott, de mivel már későre járt, nem nyúlt hozzá, hanem elment aludni.

 



I/6.
Attilának  másnap  dolgoznia  kellett  ugyan,  de  mégis  egész  napja  álomszerűen  telt,  mivel

folyamatosan  azt  várta,  hogy  végre  hazamehessen,  és  feltehesse  honlapjára  újabb  gondolatait,
melyeken egész nap töprengett. Így szinte transzban szolgálta ki a vásárlókat is az üzletben, ahol
dolgozott,  közben elmélkedett,  kombinált,  tervezgetett.  Szerencséjére eljött  a délután is,  sietett
haza, majd egyből a számítógép elé vetette magát. Először megnézte a honlapját, a számláló 4-et
mutatott. Megcsóválta fejét, de már kitalálta a megoldást is, előbb azonban mindenképp fel kívánt
tenni egy újabb fogalmazványt. Sokat gondolkodott, mert bonyolult téma került sorra. De végül
hozzákezdett.

 

A bankrendszer elszállt, mint egy héliummal töltött, elszabadult léggömb. Ha eléri a
kritikus magasságot, és a külső nyomás kellően lecsökken, egyszerűen szétdurran – talált ki
egy mottót.

Ne aggódjanak, meg fogom magyarázni, mit értek ezen a hasonlaton. De úgy érzem, ezzel a
témával nagyon nagy fába vágtam a fejszém, ezért megfontoltan kell fogalmaznom, hogy logikus,
világos, következetes, tömör és ütős legyen. Nehogy kedves olvasóim esetleg megunják, és még a
gondolataikból is száműzzék honlapomat.

Azt is előre kell bocsátanom, hogy magamtól nem tudnék ennyi mindenre rájönni, amiről most
írni  fogok!  Ennyire  azért  nem vagyok  okos… A  lentebb  megfogalmazottaknak  csak  egy  része
úgymond „saját találmány”, a többi olvasmányélményeim összegzése, úgyhogy előre is köszönetet
mondok ama honfitársaimnak, akiknek nem akarom a nevüket leírni, nehogy miattam kerüljenek
kellemetlen  helyzetbe,  de  pontosan  ezért  vagyok  nagy  tisztelőjük,  és  remélem,  nem  fognak
megharagudni, ha idézetek és összefoglalások formájában kölcsönveszem és terjesztem nagyszerű
eszméiket, gondolataikat! Köszönet nekik!

Szóval  most  is  a  bankrendszerről,  a  pénzről,  a  kamatról,  a  hitelről,  az  inflációról  és  az
eladósodásról lesz szó, mint szorosan összefüggő témákról, de más megközelítésben, mint legutóbb.

• Először is nézzük az egész rendszer alapját. Mi is a pénz? A pénzt az az igény hozta létre, hogy
a gazdasági szereplők, azaz az árukat és szolgáltatásokat előállító személyek ne csak közvetlenül
azokkal  cserélhessék  ki  termékeiket  és  szolgáltatásaikat,  akik  éppen  rendelkeznek  a  kívánt
csereáruval. Egy példa: Ha nem létezik pénz, de én képes vagyok, mondjuk búzát termelni, viszont
szükségem lenne egy új ekevasra, de a kovácsnak nem kell búza, hanem csak kész kenyér, akkor
először el kell mennem a molnárhoz, ahol a búzám becserélem az ő munkájának értékével arányosan
kevesebb lisztre,  majd  a  pékhez,  ahol  elcserélem a  búzámat  kenyérre,  és  csak utána tudok a
kovácshoz  menni  az  ekevasért.  Ez  természetesen sokkal  bonyolultabb rendszerré  is  válhat,  ha
növekszik a termékek és szolgáltatások száma. A pénz nagyszerűsége abban rejlik, hogy kiküszöböli
ezeket a kerülőutakat. Tehát ha létezik pénz, akkor – az előbbi példánál maradva – eladom a búzámat
az első embernek, aki megadja érte a kívánt árat készpénzben, utána elmegyek a kovácshoz, és
megveszem az ekevasat pénzért, aki szintén azt vesz belőle, amit akar. Így több lépcsőt is át lehet
ugrani egy lépéssel. Aki bármi hasznosat előállít, vagy szolgáltat, az ezért pénzt kap, melyet már
közvetlenül becserélhet bármely számára szükséges más termékre vagy szolgáltatásra.

Így jelentősen leegyszerűsödik, könnyebbé, gyorsabbá válik a kereskedelem, sok fáradság és idő
takarítható meg. Viszont ha – mondjuk valami katasztrófa következtében – hirtelen eltűnik az összes
termelő, termék az adott közösségből, akkor hiába maradt meg az összes pénz, azért nyilvánvalóan
már semmit sem fog tudni beszerezni annak tulajdonosa. „Ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a pénz



önmagában, a hozzá kapcsolódó munka hiányában értéktelen szimbólum, üres jel. Egyszóval a pénz
csak akkor ér valamit is, ha van fedezete.”3

Abból, hogy a pénz szerepe nem más, mint az áruk cseréjének megkönnyítése, logikusan az
következne,  hogy a pénzt egyszerűen az állam állítja  elő,  és törvényi  hatalmával  élve az adott
országban működő termelők és fogyasztók közötti csere egységes eszközeként forgalomba hozza.
Minden termelő, szolgáltató és  munkaerejét  rendelkezésre bocsátó személy kapna kezdetben az
államtól  munkája  értékével  arányos mennyiségű pénzt,  mely  utána a  gazdasági  tevékenységek,
kereskedelem,  bérek,  fogyasztás  körforgásában  már  beavatkozás  nélkül  segítené  a  gazdaság
olajozott  működését,  és nem fordulhatna elő,  hogy bárkinél  is  elfogy a pénz,  ha bármi értéket
előállít, tehát dolgozik. Optimális esetben a pénz nem vagyontárgy, pusztán a tényleges érték mérője
és közvetítője.

Sajnos a  valóság nem ilyen egyszerű és  logikus.  Ugyanis  valamikor régen néhány igencsak
agyafúrt, kereskedelemből vagy pénzváltásból meggazdagodott ember kitalálta a mai bankok elődjét.
Ezek a bankok azzal foglalkoztak, hogy összegyűjtötték a pénzt, majd kölcsönadták kamatért cserébe
olyanoknak,  akik  valamilyen  okból  meg  voltak  szorulva,  vagy  pénzügyi  erejüket  meghaladó
vállalkozásba kívántak fogni. Az adós törlesztette a kamatot és az eredeti kölcsön összegét is, vagy
ha ezt nem tudta rendben teljesíteni, akkor valamely értéktárgyát, mely a kölcsön fedezete volt – ez
lehetett ingatlan, föld, vállalkozás, régebbi korokban maga az adós személye is, rabszolgaként −
elkobozták.

A bankárok ezen bevételekből az idők folyamán olyan hatalmas vagyonokat halmoztak fel, hogy
képessé váltak egész országok sorsát befolyásolni, például úgy, hogy csak annak az uralkodónak
adtak kölcsönt, mondjuk egy háborúhoz, mely ellenszolgáltatásként komoly előjogokkal ruházta fel a
bankárokat, a bankrendszert. Ilyen előjog például egy adott ország pénzrendszerének működtetése.
Ezeket  az  előjogokat  a  bankárok  mindmáig  birtokolják.  Ma  az  egész  világon  közvetve
magánbankárok joga kamat ellenében kibocsátani az egyes országok pénzeit. Sikerült elérniük, hogy
a pénz puszta jelből értéktárggyá váljék, melyet fel  lehet halmozni,  és amely így már nemcsak
vagyont, hanem hatalmat is jelent egyben, mellyel korrupció formájában politikusokat, számukra
kedvező  törvényeket  is  lehet  venni.  Azzal  pedig,  hogy  folyamatosan kivonják  a  pénzt  a  valódi
gazdaságból a hiteleik után szedett kamat által, folyamatosan eladósítják azokat, akiknek nincs joguk
pénzt forgalomba hozni, csupáncsak dolgozni tudnak…

„Pedig  mind  a  keresztény,  mind  a  zsidó,  mind  pedig  a  mohamedán  vallások  szent  írásai
tartalmazzák  nem egyszer  azt  a  rendelkezést,  mely  megtiltja  a  kamatszedés  gyakorlatát.”4  „A
kamatszedés ugyanis tényleges munkavégzés nélkül von ki pénzt a gazdaságból, ezáltal pénzhiányt
okoz a munkaerejüket áruba bocsátók körében, és pénzfelesleget hoz létre a pénzüket „dolgoztatók”
körében. Az egyik oldal pénzhiányát hitelfelvétellel pótolják, de a  kamatterhek  miatt ez további
vagyonátcsoportosításhoz vezet. Ez idővel a társadalom vagyon menti szétszakadását okozza, mint
ahogy az ma is látható.”5 Ha nem lehetne kamatra kölcsönt nyújtani, ma nem lenne eladósodva a
világ  minden  országa,  minden  vállalata  és  legtöbb  magánszemélye.  Ekkor  a  pénztulajdonosok
kénytelenek lennének termelő tevékenységbe fektetni a pénzüket ahhoz, hogy az gyarapodjon, s
ezzel már munkahelyeket teremtenének, értéket állítanának elő, tehát össztársadalmilag hasznossá
válnának – mai szerepükkel ellentétben.

•  Nézzük  ezek  után,  hogy  miként  is  kerül,  mondjuk,  a  forint  Magyarországon  forgalomba.
Természetesen  –  a  világ  országainak  döntő  többségéhez  hasonlóan  –  Magyarországon  sem  a
demokratikusan  megválasztott  közhatalom,  azaz  az  állam  irányítja  a  pénzügyeket,  hanem  a
bankrendszer, mely magánkézben van. A Nemzeti Bank ugyan jogilag a Magyar Állam tulajdona, de
a nemzetközi  bankrendszer nyomására az állam lemondott  az irányítás jogáról,  és szavatolta a
Nemzeti Bank önállóságát. (Erről sokat lehet hallani a hírekben, de arról nem, hogy kinek és miért is



jó  ez…)  Mivel  a  bankrendszer  nem  konkrét  országokhoz  köthető,  hanem  nemzetközi  hatalmi
koncentráció, így a pénzrendszer működése is túlnyúlik a határokon. „A forint úgy keletkezik, hogy a
Nemzeti Bank a Magyar Állam nevében hitelt vesz fel külföldről, melyek után kamatot fizet, ezt a
kamattörlesztést természetesen a mi adónkból fedezik. (Ez jelenleg évente jóval több, mint 1500
milliárd forintunkba kerül…) Majd a külföldi hitelt fedezetként használva forintot nyomtattat, és hoz
forgalomba.  Ebből  látszik,  hogy  a  forint  nem más,  mint  álruhába  bújtatott,  külföldre  irányuló
tartozás.”6

•  Ezzel  azonban  még  nincs  vége  a  huncutságoknak.  Hiszen  az  országban  működnek
magánkézben  lévő  kereskedelmi  bankok  is,  melyek  meglehetősen  hatékonyan  részt  vesznek  a
forgalomban lévő pénz kezelésében, szaporításában. Magyarországon a törvény 5%-os tartalékolási
kötelezettséget  (tartalékrátát)  ír  elő  a  kereskedelmi  bankoknak.  Mit  jelent  ez?  Ha gyűjtenek a
betétesektől, mondjuk, 1 milliárdot (azt most csak zárójelben jegyzem meg, hogy a betétes ezért
cserébe  jóval  kevesebb  kamatot  kap,  mint  amennyit  attól  az  ügyféltől  elkérnek,  aki  hitelként
felveszi…), akkor annak 5%-át,  azaz 50 milliót letétbe tesznek a Nemzeti  Banknál tartalékként.
Azért, hogy ebből biztosítsák folyamatos fizetőképességüket (arra az esetre, ha a betétesek egy része
mégis fel akarja venni pénzét), aztán a maradék 950 milliót hitelként kölcsönadják, vagy befektetik,
például  üzleti  vállalkozásokban  résztulajdont  szereznek.  Ez  utóbbit  kevésbé  kedvelik,  mert
kockázatosabb, és kevesebb hasznot hajt, mint a hitelezés. „Tegyük fel, hogy a bank nyújtott 950
millió hitelt. A mai világban, amikor az elektronikus kereskedelmi rendszerek egyre inkább teret
hódítanak  maguknak,  a  hitelfelvevőknek  ezt  az  összeget  bankszámláikra  írják  jóvá,  amit
bankkártyájukkal költhetnek el, készpénzként csak töredékét fogják felvenni. Viszont amint ez az új
hitelösszeg megjelent a kölcsönt felvevők bankszámláin, onnantól kezdve a bank ezt új betétként
fogja kezelni. Tehát a 950 milliónak az 5%-át ismét továbbítja a Nemzeti Bankhoz tartalékként, a
fennmaradó 902,5 milliót pedig ismét kihelyezi hitelként, az összeg rákerül bizonyos bankszámlákra,
a növekmény 5%-át elküldik a Nemzeti Bankhoz, a maradékot pedig újfent hitelként kihelyezik. És ez
így megy tovább, míg apránként az egész eredeti 1 milliárd a Nemzeti Bankhoz nem kerül. De
eközben a kereskedelmi bankoknak a kiinduló 1 milliárd lehetővé tette, hogy létrehozzanak további
19 milliárd forintnyi új betétet, ami egyben 19 milliárd forintnyi összegű új tartozás, ami után busás
kamatokat is szednek.”7

Másként megfogalmazva: „A jelenlegi magyar pénzügyi rendszerben egy kereskedelmi bank az
általa a betétesektől összegyűjtött pénzt tartaléknak minősítheti. Ha tehát összegyűjt a betétesektől
egymilliárd  forintot,  akkor  ezt  az  1  milliárdot  5%  „tartaléknak”  tekinti,  és  saját  kibocsátású
hitelpénzzel, amellyel valójában nem rendelkezik, kiegészítheti 100%-ra, azaz a példánkban szereplő
egymilliárd forintot húszmilliárdra növelheti.”8 A bankrendszer tehát új pénzt teremt a semmiből
anélkül, hogy egyetlen értékkel bíró dolgot is előállítana. És a kereskedelmi bankok rendszere teljes
mértékben magánkézben van,  az ügylet  haszna magánszemélyek zsebébe vándorol!  Így a bank
meghúszszorozza  azt  a  pénzt,  amivel  valójában  rendelkezett.  És  természetesen  a  húszszoros
hitelkihelyezés után szed húszszoros kamatot, ráadásként még ingatlan- vagy egyéb fedezettel is
bebiztosítja magát… „Ezt a pénzhamisítás legalizált változatának is tekinthetjük.”9 Hiszen mindez
törvényes, mindössze etikátlan a jól jövedelmező rendszerből kirekesztett egyszerű állampolgárokkal
szemben…

Itt jelenik meg az egyik inflációs hatás is. Hiszen a valódi, fizikailag létező, értéket képviselő
termékeket és szolgáltatásokat előállító termelőgazdaság nem képes meghúszszorozni termelését –
jó, ha évi 3-4%-al növekszik. A pénzmennyiség ennél sokkal gyorsabban nő, hiszen a bankrendszer a
hitelezés útján fedezetlenül (azaz úgy, hogy nincs mögötte valódi gazdasági növekedés) állítja elő, és
hozza  forgalomba.  A  pénz  értéke  pedig  csupán  attól  függ,  hogy  mennyi  hasznos  termék  és
szolgáltatás áll szemben egy bizonyos pénzmennyiséggel. Az infláció fő oka pedig nem más, mint ha
a ténylegesen létező termékek és szolgáltatások mennyiségénél gyorsabban nő a pénz mennyisége.



Erről a mai banki tartalékrendszer és hitelezési gyakorlat tehet.  Egyszerűen: a pénz annyit ér,
amennyi  terméket megvásárolhatunk belőle.  Hiába van kétszer,  ötször,  húszszor  több pénz,  ha
termékből nem lesz több, akkor csak az árak fognak megtöbbszöröződni, infláció keletkezik.

Természetesen, ha a pénz mennyisége éppen változatlan, de valamiért a gazdaság hanyatlik, és
kevesebb terméket állítanak elő, az is áremelkedésekhez, inflációhoz fog vezetni. Matematikailag: Ár
= Pénzmennyiség / Termékmennyiség.

A rendszerbe be van építve még egy érdekesség is: „a bankok hitelt adnak ugyan, de azt a pénzt,
ami a kamatok fizetéséhez szükséges, nem pumpálják a gazdaságba, tehát magyarul, nem létezik
annyi pénz, amennyit vissza akarnak kérni.”10 Mindez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy ha év
elején a bankok kiadnak, mondjuk 1 milliárd forintot hitelbe, és ez az összes létező pénz, viszont az
év végén 5% kamattal számolva 1 milliárd 50 milliót kérnek vissza. Világos, hogy lehetetlen kifizetni
újabb kölcsön felvétele nélkül.  Az pedig, hogy a hitelkamat rendre magasabb, mint a gazdaság
növekedési üteme, csak tetézi ezt a hatást. Hiszen, ha 3%-al képes nőni a gazdaság – ez a sokat
hangoztatott GDP, melyből lehet következtetni arra is, hogy egy átlagos üzletág átlagos cége szintén
3%-os növekedést képes évente elérni −, ami kizárólag hitelből működik, ahogy ezt a korábbiakban
már bemutattam, akkor még egy alacsonynak számító 5%-os kamat mellett is létrejön 2% mínusz.
Ezt csak újabb hitelfelvétellel  lehet fedezni,  így tovább fokozódik az eladósodottság, beindul az
adósságspirál, amelynek ismét csak a lakosság életszínvonala látja kárát.

• „A felvett hitelekért az állam kamatokat fizet, de miután bevételei nem elégségesek a hitelek és
kamatok  egyidejű  törlesztésére,  ezért  a  fizetendő  kamatokra  további  hiteleket  kell  felvennie  –
természetesen  a  bankrendszertől  –,  és  ezzel  beindul  az  adósságspirál,  amelynek  kamatterheit
mindaddig viselni kell, amíg ez a rendszer fennáll.”11 Mindennek további következményei is vannak.
„Az állami és vállalati adósságok természetszerűleg csökkentik a lakosság életszínvonalát, hiszen az
állam az adósságait csak adókból tudja törleszteni, így minél nagyobb az államadósság, annál több
adót kell fizetnünk; ez csökkenti reáljövedelmünket. A vállalatok pedig csak úgy tudják törleszteni
adósságaikat, ha a kamatot beépítik a termelési költségbe, magyarán, drágábban adják ugyanazt a
terméket, melyet még eladósodásuk előtt nem terhelt kamatkötelezettség, így olcsóbb volt. Vagy egy
másik  mód,  ha  a  munkabéreket  csökkentik,  és  ebből  igyekszenek  kigazdálkodni  a
kamattörlesztést.”12  Természetesen a két  mód kombinálható is,  de bármelyiket  alkalmazzák is,
mindenképp csökkenti a lakosság vásárlóerejét. Magyarul, a bankrendszer kiszívja a pénzt az állam,
a cégek és az emberek zsebéből is…

• És végezetül, hogy miként értettem a lufis mottót? Hát úgy, hogy ha a bankok már minden
pénzt kiszívtak a fentebb bemutatott módokon a termelőgazdaság vérkeringéséből – ez jelentené az
elszállást, fel a magasba, ahol egyre nagyobbra duzzad a lufi, és hosszú ideig büszkén lenézheti az
alant  maradtakat  −,  akkor  a  gazdaság  pénzhiánya  megbénítja  a  termelést,  a  kereskedelmet.
Összeomlik  a  rendszer,  csődök,  munkanélküliség  köszönt  be  (ez  jelentené  a  külső  nyomás
lecsökkenését, az egyensúly megbomlását), ez aztán magát a bankrendszert is tönkreteszi, mert a
pénz termékfedezet híján elveszíti értékét (szétdurran…).

Nos,  volt  szó  a  bankrendszerről,  a  pénzről,  a  kamatról,  a  hitelről,  az  inflációról  és  az
eladósodásról, ahogy ígértem. Természetesen ez még korántsem minden, csupán gyors ízelítő, de
egyszerre talán elég lesz ennyit is megemészteni. Hiszen látható, hogy a mai rendszer azon alapul,
hogy akinek már eleve sok pénze van, és ezt kölcsönadja, az munka nélkül is tovább gazdagszik, míg
mindenki más csak vergődik. De ahogy már említettem, nem kell elkeseredni, nem törvényszerű,
hogy mindez így legyen, megváltoztathatjuk, ha akarjuk! A későbbiekben még számtalan adalékkal
szeretnék szolgálni ehhez a témakörhöz, beleértve a változtatás lehetséges módjait is.

 



Attila  roppantul  elégedetten  töltötte  fel  az  internetre  újabb  fogalmazását,  bár  közben
elgondolkodott, hogy vajon mennyire fogják mindezt megérteni a laikusok. Elolvasta még egyszer az
egészet,  számára  pofonegyszerűnek  és  világosnak  tűnt  az  egész,  de  gyanakodni  kezdett,  hogy
másnak talán nem lesz az. Csak remélni tudta, hogy aki véletlenül honlapjára téved, és veszi a
fáradságot, hogy végigolvassa, az átböngészi majd kétszer is, ha elsőre nem érti meg. Hiszen ez nem
egy  szórakoztató  regény,  amit  elég  gyorsan  átfutni,  ezt  ízlelgetni,  boncolgatni,  érlelni  kell,
töprengeni rajta.

„Ha nem jön be a dolog, legfeljebb később változtatok rajta” – döntötte el, végül fáradtan, de
elégedetten aludni tért.

 

I/7.
Pali arra ébredt, hogy fázik. Kinyitotta szemeit, a park sötétjét néhány utcai lámpa derengése

szorította vissza a bokrok közé. Felült a padon, eközben rájött, hogy eleredt az eső, és átáztatta
ruháját,  ezért  didereg.  Már  több  éve  hajléktalan  volt,  beletörődött  ebbe  az  életformába,  de
megszokni  nem tudta.  Eleinte  küzdött,  igyekezett  munkát  találni,  de  a  kedvezőtlen  gazdasági
helyzetben ez nem sikerült, egyre lejjebb csúszott, ezzel együtt még minimális esélyei is elpárologtak
a társadalomba való visszailleszkedésre. Míg mindezt átgondolta, zsíros hajáról homlokára csurgott
néhány  esőcsepp.  Kabátja  ujjával  letörölte,  aztán  felállt,  és  az  éhségtől  gyengén,  bizonytalan
léptekkel elindult fedett szállást keresni. A közelben volt egy lakótelep, arrafelé vette az irányt.
Szerencséje volt,  mert valaki épp sietősen hazafelé igyekezett,  kinyitotta a lépcsőházajtót,  majd
berohant. Pali utánaeredt, és megfogta az ajtót, mielőtt még becsukódhatott volna. Miután a lakó
eltűnt  a  liftben,  ő  is  beosont.  Gyalog,  feltűnésmentesen  felmászott  a  legfelső  emeleti
lépcsőfordulóba,  ahol  leheveredett  úgy,  hogy  minél  kevésbé  legyen  szem  előtt.  Gyorsan  elaludt.

Azt  álmodta,  hogy  saját  lakásában  ebédet  főz,  az  ínycsiklandozó  illatoktól  beindul
nyálelválasztása, épp szájához emeli a gőzölgő ételt, amikor megmozdul alatta a talaj, remegni kezd
minden, mintha földrengés volna. Pali felriadt. Egy mogorva, nagydarab férfi rázta.

–  Elnézést,  de  itt  nem aludhat!  A  lakók panaszkodtak –  jelentette  ki  a  gondnok,  miközben
ruhájánál fogva igyekezett talpra ráncigálni a sovány hajléktalant.

Az  nem akart  balhét,  melyben  amúgy  is  ő  húzta  volna  a  rövidebbet,  így  önként  távozott.
Időközben reggel lett, elállt az eső, sütött a nap, kellemes meleg volt. Pali kitúrt a kukából egy kis
száraz kenyeret, azt majszolgatva visszament a parkba, és lefeküdt a padra. Elkezdődött egy újabb
nap, hasonló a megelőző több százhoz…

 

I/8.
1 hét múlva

– Uram! – lépett egy hivatalnok külsejű férfi alázatosan az irodába.

Egy nagy antik íróasztal mögött, hanyagul az asztal lapjára vetett lábakkal szivarozott a fontos
ember  benyomását  keltő  öltönyös,  bajuszos,  erősen  őszülő,  oldalra  fésült  hajú,  komoly  és
kérlelhetetlen arckifejezésű uraság.



– Elnézést! – próbálta felkelteni főnöke figyelmét a titkár.

– Mi van? – vetette oda foghegyről amaz.

– Találtunk valamit az interneten. Tudja, a program, ami a világhálón keres olyan tartalmakat,
melyek az átlagosnál több lázító kifejezést használnak, jelzett.

– Micsoda? – erre már az öltönyös is jobban odafigyelt.

– Indult egy új honlap múlt héten, melyen túlontúl gyakran fordulnak elő a „bank”, „kamat”,
„hitel”,  „adósság”,  „pénz”,  „infláció”  és  hasonló kifejezések,  számunkra egyáltalán nem hízelgő
módon…

–  És  mitől  olyan  különleges  ez  a  honlap?  Majdnem  minden  nap  próbálkozik  valaki,  hogy
leleplezzen  minket,  de  az  emberek  egyszerűen  meg  sem  találják  ezeket  az  oldalakat,  mert
létrehozóik pénz híján nem tudnak kellő nyilvánosságot teremteni honlapjaiknak, így azok gyorsan
elhalnak.

– Éppen ez az! Egy hét alatt több ezer látogató tekintette meg!

– Hogy lehetséges ez? – először emelte meg hangerejét a felettes.

– A telekommunikációs szakemberünkkel utánanézettem a dolognak, a kérdéses honlapot sehol
sem hirdetik nyilvánosan, kereskedelmi módon.

– Akkor? – vonta fel szemöldökét az öltönyös.

– A létrehozója trükkös volt, mert különböző álneveken rengeteg olvasói fórumba regisztráltatta
magát  a  nagy  portálokon,  ahol  a  saját  weblapját  népszerűsítette  olyasfajta  szövegekkel,  hogy,
idézem: „Találtam egy nagyon érdekes honlapot, ahol valaki arról ír, hogy hogyan szedik ki a pénzt a
zsebünkből a bankárok. Érdemes elolvasni!” Ezt a sémát variálta, és úgy tűnik, sikerült érdeklődést
keltenie.

A szivaros visszafojtott egy káromkodást, majd utasította beosztottját:

– Hozza ide a számítógépemet, és mutassa!

Pár pillanaton belül kezébe kapta a laptopot. A férfi gondterhelt arckifejezéssel tanulmányozta a
honlapot,  többször  is  elolvasta  tartalmát,  majd  elgondolkodott,  eközben  irodája  berendezésére
révedt tekintete. A hatalmas helyiséget antik polcokkal könyvtárnak rendeztette be, a falakon körbe
ritka és drága művek sorakoztak, az összes bútor évszázados műkincs volt, egyenként is vagyont
értek, nem is beszélve a híres alkotók festményeiről és a drága szobrokról, szőnyegekről. Asztalának
szélén, arany táblán tündökölt saját neve: Dr. Csákányi Henrik. A toll, amivel játszadozott, színarany,
gyémántokkal  kirakott  egyedi  termék  volt;  szivarja  egyenesen  Kubából  érkezett.  Ahogy
számbavételezte státuszszimbólumait, kicsit megnyugodott, elégedettség szállta meg, végigsimította
az asztala sarkán álló emberi koponyát, újra felülkerekedett higgadtsága; ehhez mérten adta ki
parancsát.

– Rendben. Régóta nem volt  már szükséges intézkedést foganatosítani.  Hiszen az internetes
próbálkozások erőtlenek voltak, ha pedig valakinek sikerült támogatást találnia egy-egy kritikus
témájú  könyv  kiadásához,  az  sem  különösebben  izgatott  minket.  Elvégre  az  emberek  egyre
kevesebbet olvasnak, és akkor is főként ponyvairodalmat. Nem adnak ki olyan könyvre pénzt, és nem
áldoznak időt az áttanulmányozására, amihez nem értenek, és túlzott elmélyülés szükségeltetne



ennek megváltoztatásához. Azok pedig, akik mégis tudomást szereztek ezekről az adatokról, olyan
kevesen voltak, olyan szűk érdeklődő réteget képviseltek, hogy fényévekre álltak a kritikus tömeg
elérésétől, a robbanásveszélytől – foglalta össze fennhangon gondolatait. – De ez más. Egy hét alatt
több ezer látogató… Ez ellen már tenni kell valamit! Mr. Nonkonform… – ízlelgette a bosszantó
honlap szerzőjének álnevét. – Nos, indítsuk útjára a „három meg…” jól bevált stratégiáját.

– Megvesztegetés, meggyőzés, megsemmisítés… – sorolta a három lépcsőfokot az alkalmazott,
majd kisietett főnöke irodájából.

 

I/9.
Másnap

Attila szabadnapja reggelén korán kelt, mert a fizetéséből hosszú hónapokon át spórolt pénze
végre elég lett arra, hogy egyik régi tervét megvalósítsa. Elment egy nagy elektronikai szaküzletbe,
sokáig nézelődött  a  hordozható számítógépek között,  mire végre megtalálta  azt,  amely minden
szempontból megfelelt igényeinek. Két célja volt az új géppel. Egyrészt az adatbiztonság, hiszen az
internetes  vírusok korában nem árt,  ha  legalább két  helyen megvannak ugyanazok az  adatok.
Másrészt,  így  bárhová  magával  viheti  a  gépet,  hogy  dolgozhasson  új  honlapján.  Elsőként
hazajuttatta, és nagy izgalommal látott neki a szükséges programok és adatok feltelepítéséhez.

Pár óra alatt elkészült mindezzel, kicsit próbálgatta az új laptopot, végül elégedetten eltette
hordozótáskájába. Ezt követően asztali gépével felcsatlakozott a netre, és megnézte saját honlapját.
Roppant  büszkén  vette  szemügyre  a  számláló  állását,  mely  már  majdnem  elérte  a  tízezres
nagyságrendet.

Ezután megnézte e-mail postafiókját, ahová több rajongó és kritizáló levél is érkezett, az egyiken
különösen sokat töprengett, mert érezte, hogy arra mindenképpen válaszolnia kell, de hosszú ideig
nem tudta eldönteni, hogy pozitív vagy negatív hangvételű legyen-e ez a reakció. Végül írt egy gyors
választ, amelyet honlapján is közszemlére tett.

De már nem maradt túl sok ideje megvárni a hozzászólásokat, ugyanis sietve készülődnie kellett,
nehogy lekésse délutáni  karate óráját.  Lent a kapunál  már látta,  hogy közeledik a busz,  így a
megállóig  még  rohant  is,  nehogy  elmenjen  az  orra  előtt  a  jármű,  és  így  10  perc  járulékos
időveszteség érje. 16:55-re esett be az edzőterem ajtaján, négy perc alatt ledobálta ruháit, magára
rántotta karate öltözékét – majdnem olyan gyorsan átöltözött, mint a The Sims számítógépes játék
régebbi verzióinak szereplői,  akiknek mindössze annyiból állt  ez a művelet,  hogy megpördültek
tengelyük körül, és máris az új ruha volt rajtuk… Attila kamasz korában sokat játszott ezekkel a
játékokkal, ezért is jutott eszébe ez a hasonlat.

Végül pontban ötkor már Eszti előtt hajolhatott meg, és kezdődhetett az oktatás. Másfél óra
kőkemény kiképzés vette kezdetét, bár ez főként Attilának volt izzasztó, tanárnőjének szinte meg se
kottyant. Végiggyakorolták az eddig tanult összes ütést, rúgást, cselt, és néhány újat is vettek hozzá.

A végére maradt a szokásos szabad harcmodor-választásos küzdelem, melyben Atti a legjobban
bizonyíthatta előrehaladását a karate lépcsőfokain. A férfi igyekezett rendületlenül támadni, de Eszti
ellen  alig  volt  esélye;  az  edzőnő  képes  volt  elugrani  rúgásai  elől,  vagy  kezével  villámgyorsan
eltéríteni ütéseit. Egyszer azonban a nő egy cseles ugrása után megcsúszott a vastag szőnyegen,
melyen  gyakoroltak.  Egy  pillanatra  elvesztette  egyensúlyát,  de  még  így  is  képes  lett  volna  a
másodperc törtrésze alatt korrigálni a hibát. Viszont a férfi is gyorsan reagált, kihasználta a csöppnyi



előnyt,  és lábának köríves mozdulatával  a  földre gáncsolta tanárnőjét,  majd támadópózba állva
megdermedt, ezzel jelezve, hogy egy esetleges ellenséges utcai küzdelemben itt még kimért volna
egy-két megsemmisítő csapást,  de most a harcot befejezettnek tekintette.  Mosolyogva nyújtotta
kezét edzőnőjének, és felsegítette, közben sportszerűen megköszönve a küzdelmet.

– Nagyon ügyes voltál ma! – dicsérte meg Eszter. – Sikerült legyőznöd. Gratulálok! – mosolygott.

– Köszi! De igazából én csak galád és alávaló módon kihasználtam egy olyan helyzetet, ami nem is
a te hibád volt, úgyhogy ez nem is számít igazi győzelemnek… – szerénykedett Atti.

– Ne mondd ezt, elvégre az is egy nagyon fontos része a küzdősportoknak, hogy képesek legyünk
felismerni, és villámgyorsan előnyünkre fordítani az ellenfél tévedéseit.

– Ez tény. Na, jó, akkor egyezzünk ki egy döntetlenben! – alkudozott a férfi.

– Rendben! – nevetett Eszti gyönyörűen csilingelő hangján.

Ettől Attila egyből katartikus állapotba került, egy pár másodpercig csak nézte a titkon vágyott
nő hófehér fogait, csillogó szemeit, jókedvű mosolyát, aztán – nehogy túl feltűnővé váljon, ahogy
bámul – kierőltetett magából egy mondatot.

– Akkor az üzlet létrejött – nyújtotta kezét tanárnőjének, aki értve a viccet, megrázta. – És, azt is
remélem, nem gondoltad meg magad…

– Mivel kapcsolatban?

– Hát, hogy ma este is eljössz velem teázni és sütizni!

– Dehogy gondoltam! Szaladjunk letusolni, aztán indulhatunk is! – azzal sietve be is vonult a női
öltözőbe.

Negyed óra múlva már az utcán sétáltak, beszélgettek.

– Hogy te milyen gyönyörű vagy civilben is! – Atti nem bírta kihagyni szokásos bókját, ahogy
végigsiklott pillantása titkos szerelmén, aki a hirtelen jött meleg tavaszi időben térdig érő feszes
szoknyát és csipkés blúzt viselt; mindkettő erősen kihangsúlyozta kecses alakját, nyakát finom szemű
aranylánc és medál díszítette, mely szikrázott az alkonyati napsütésben.

– Köszi, kedves vagy! – nyugtázta Eszti mosolyogva, már csupán enyhén elpirulva, hiszen kezdett
hozzászokni a rengeteg bókhoz, de azért természetesen nagyon örült nekik, és hízelgőnek találta
őket.

– Semmiség, hiszen ez csak a puszta igazság! – vigyorgott boldogan Atti, majd témát váltott. – És
milyen napod volt, történt veled valami érdekesség? – érdeklődött. – Az edzés előtt már nem volt
időm megkérdezni…

– Köszi, egész jó napom volt, szabad délelőttel, így elmentem vásárolgatni, találtam néhány csini
ruhát, és vettem pár filozofikus könyvet is. Miután hazaértem, bekapcsoltam a tévét. Nem tudom, te
hallottad, mi történt?

– Nem, ma nem volt időm ilyesmire, tudod, elfoglalt a honlapom. Miért?

–  Képzeld,  felrobbantottak  több,  kukába rejtett  bombát  másodpercre  egy  időben a  Nyugati
aluljáróban! Legalább húszan megsebesültek! Még szerencse, hogy csak gyenge töltetek voltak, és



senki sem halt meg!

– Ez borzasztó! És szinte hihetetlen! Hogy lehet ez? – értetlenkedett Atti. – Hiszen akármilyen
szörnyű  is,  de  már  megszokott,  hogy  a  nyugati  gazdag  országokban,  vagy  Izraelben,  Irakban
majdnem mindennaposak a robbantgatások, ott van politikai-gazdasági okuk ezeknek a dolgoknak,
de itt?!  Egy csöves,  porszem ország vagyunk… Itt  vajon kik akarják kiknek és mire felhívni  a
figyelmüket? – gabalyodott bele a mondatba.

– Még nem tudják. Azt mondták, hogy egyelőre senki sem vállalta a robbantást. A rendőrség a
nyomozásra való tekintettel nem adhat ki információt. Tudod, a szokásos hablaty. Remélem, elkapják
őket, mert megijesztett a dolog! Hiába tudok karatézni, ez nem véd meg a robbanástól! – vallotta be
Eszti.

– Én is örülök, hogy nem jártál arrafelé! – jelentette ki a férfi a lehető legőszintébben. – És bízom
benne,  hogy  nem terjed  át  Magyarországra  is  a  terrorizmus,  mert  ez  már  annak  számít!  Az
egyáltalán nem lenne jó! Eleve elítélem a terrorizmusnak ezt a formáját.

– Mire gondolsz ezzel?

– Csak arra, hogy ugyan világos: a terroristák célja a civilek megölésével az, hogy a vezetőinkből,
a  hatalmat  birtoklókból  bizonyos  engedményeket  csikarjanak  ki  a  nép  növekvő  félelme,
bizonytalansága  hatására.  Ezt  időnként  sikerül  is  elérniük.  De  szerintem  ezzel  a  húzással  a
terroristák igencsak megutáltatják magukat, és a néha még támogathatónak is nevezhető céljaikat
az adott ország lakosságával. Tehát csak félelmet keltenek, de nem tudnak létrehozni egy támogatói
bázist maguk körül.

–  Ebben  igazad  van!  Nekem  sem  szimpatikus  cseppet  sem  a  gondolat,  hogy  bármikor
meghalhatok. Erőszakos halállal…

– Így van! Ha én terrorista lennék, igyekeznék olyan akciókat szervezni,  hogy közvetlenül a
hatalmon lévőket szorongassam meg, így a nép még meg is kedvelhetne, hiszen általában nem
különösebben csípik a politikusaikat és újgazdagjaikat…

–  Hmm,  érdekes  gondolat,  de  én  még  jobban  szeretném,  ha  egyáltalán  nem  is  lennének
terroristák! – szögezte le a nő.

– Ezzel egyetértek. Jó lenne!

Időközben meg is érkeztek ugyanabba a teaházba, ahol az elmúlt héten első randevújukat is
tartották. Lementek a pincehelyiségbe. A keleti zenének, a hunyorgó mécseseknek és a füstölők
illatának mással össze nem téveszthető hangulata egyből magával ragadta a fiatalokat. Kerestek egy
üres asztalt, megrendeltek egy-egy kanna teát és egy-egy süteményt, majd folytatták a beszélgetést.

– És te mivel töltötted a délelőttöt? – tudakolta Eszter is.

–  Képzeld,  én  is  voltam  vásárolni,  vettem  egy  laptopot  –  tette  az  asztalra  a  hordozható
számítógépet rejtő táskát. – Már fél éve gyűjtök erre a masinára, régóta szerettem volna egyet –
elővette, és bekapcsolta a szerkezetet.

– Jól néz ki! – dicsérte meg a szép hölgy. – Biztosan nagyon klassz is!

– Tényleg az! Ma már fel is telepítettem rá a szükséges programokat, nagyon gyors, szépen
működik rajta minden! Elégedett vagyok vele.



– Ennek örülök! – udvariaskodott Eszter. – Erről jut eszembe, tegnap este elolvastam az eddigi
írásaidat a honlapodon.

– És hogy tetszettek?

– Hát, érdekes volt, bár kicsit bonyolult. Elvégre én csak laikus vagyok a témában. Többször is
alaposan  el  kellett  olvasnom,  mire  kezdtem jobban felfogni  a  lényeget.  Gondolom,  minél  több
mindent felteszel majd, annál jobban megértem én is, és a többi olvasód is. Mert láttam ám, hogy
egész sokan vannak, kedves Mr. Nonkonform… – mosolyodott el az ifjú hölgy. – Amúgy, hogy találtad
ki ezt a nevet?

– Ezt tényleg nem tudnám megmondani… Egyszer, amikor épp töprengtem, hogy mit is kéne
írnom a világ bajairól, beugrott ez a szó, melynek jelentése: „a fennálló renddel szemben álló”. Ez
tökéletesen kifejezi az én hozzáállásomat is.

– Értem. Valóban találó név! – biccentett Eszti.

– Köszi! Én is remélem, hogy az emberek egyre jobban meg fogják érteni, amit magyarázok! De
van ám újdonság is! Képzeld, amikor ma átfutottam az e-mailjeimet, valami nagyon furcsát találtam.
Elolvasod?

– Hát, ha megengeded!

– Neked bármit…

A nőt ismét sikerült kicsit zavarba hozni ezzel az egyszerű, de sokatmondó kijelentéssel, de azért
elkezdte olvasni az ominózus levelet.

 

„Tisztelt Mr. Nonkonform!

Érdeklődéssel  olvastuk  nagyszerű  honlapját.  Azt  viszont  sajnálattal  vettük  tudomásul,  hogy
hatalmas tudását a bank- és pénzrendszert illetően nem a megfelelő helyen kívánja kamatoztatni.

Volna egy ajánlatunk. Ön felhagy honlapjának bővítésével és a bankrendszer meddő kritikájával –
mi pedig cserébe felajánlunk egy állást,  az Ön kvalitásainak megfelelőt,  természetesen. Tetszés
szerint bármelyik magyar kereskedelmi banknál igazgatóhelyettes válhat Önből, havi nettó 1 milliós
fizetéssel, plusz a természetbeni juttatások. A munkája a bankrendszer és a banki hitelkonstrukciók
népszerűsítése  lenne.  Ha  elfogadja  ajánlatunkat,  tisztelettel  üdvözöljük  Önt  dinamikus
csapatunkban.  Válaszát  várja:  Mr.  Hatalom”

 

– Mit szólsz ehhez? – kérdezte Attila.

– Ez nyílt megvesztegetés – jelentette ki Eszti. – És csak egyet jelenthet. Hogy amit írsz, az igaz…

– Én is így gondolom.

– És mihez fogsz kezdeni?

– Bevallom őszintén,  amikor elolvastam ezt a levelet,  egy kicsit  megingott  az elszántságom.
Hiszen én is, mint minden magamfajta szegény ember, sokat álmodoztam róla, hogy milyen jó volna



gazdagnak lenni. Sokszor elképzeltem, hogy mennyire király lenne, ha nem kellene kényszerből
dolgoznom, ha azt csinálhatnám, amit szeretek,  írhatnék regényeket,  hódolhatnék a zenének, a
művészeteknek, járhatnék utazgatni, kirándulni, sose kellene sietnem sehová, bármit megvehetnék a
szeretteimnek, lehetne szép, nagy családi házam hatalmas kerttel, ahol a gyerekeimmel játszhatnék,
és nyugodtan élvezhetném a naplementéket a kerti lugasban. Ilyesmik jutottak eszembe. Ilyesmik,
amikre egy földi halandónak az életben nincs esélye…

– Elfogadtad az ajánlatot?

– Nem. Nagy volt a kísértés, de sikerült ellenállnom. Így utólag örülök neki. Megmutatom, mit
válaszoltam. Természetesen nyilvánosságra hoztam az ő levelüket is. Feltettem a netre, hadd olvassa
el mindenki, hogy micsoda korrupció is folyik a háttérben – majd a nő felé fordította a számítógépet.

 

„Az ember társas lény. Aki csak magával, a saját hasznával törődik, az nem méltó az
ember névre. Mindenkinek szüksége van a valahová tartozás és a hasznosság érzésére. Ezt
a mai politikai-gazdasági rendszer nem képes biztosítani. Ezért le kell cserélni!” – így szólt
az elmaradhatatlan mottó, saját szerzeménye.

„Tisztelt  olvasóim!  Íme,  fentebb  láthatták,  hogy  miféle  megvesztegetési  kísérletnek  lettem
célpontja. De az, hogy mindezt leírom, bevallom, közzéteszem, nem mást jelent, mint hogy sikerült
ellenállnom a csábításnak, mely – valljuk be – nem volt jelentéktelen.

Hiszen elképzeltem, hogy milyen jó is volna gazdagnak lenni, anyagi gondoktól mentesen élni
életemet. Nem vagyok szent. Egy pillanatig hajlottam a bűnös csábítás elfogadásának irányába. De
aztán bevillant, hogy ez milyen álnok dolog lenne. Hiszen nekem magasztos céljaim vannak, segíteni
akarok az emberiség figyelmét felhívni arra, hogy lehetne sokkal kisebb is a szegénység, ha bizonyos
körök nem szívnák el a vagyonunkat különböző rejtett és kevésbé rejtett módokon. Mindenkinek
lehetne jól fizető állása, hasznosnak érezhetné magát a társadalom szempontjából, több ideje lenne a
lelki életére, a családjára, ha a vagyon igazságosabban lenne elosztva. Szóval – ahogy a mottó is
szólt −, ha elfogadtam volna ezt az ajánlatot, az egyúttal azt jelentette volna, hogy csak magammal
törődöm, nem vagyok méltó az ember névre, eladom a lelkem a pénz ördögének. Egész életemben
gazdag lehettem volna, de csak folytonos lelkiismeret-furdalás árán: azzal a tudattal, hogy elárultam
az emberiséget, önös érdekből.

Ezt nem vállalhattam! Összefoglalva: Mindig is szerettem volna gazdag lenni (ez nem szégyen),
de nem ilyen áron! Ezért kijelentem, és üzenem tisztelt Mr. Hatalom úrnak, hogy nem adom fel az
elveimet, folytatom a honlapom készítését, és majd ha kiharcoljuk, hogy egy normális, igazságos
elosztásra  épülő  társadalomban  élhessünk,  akkor  mindenki  számára  optimális  jólétet  fogunk
teremteni – nem úgy, mint ma, amikor csak egy szűk kisebbség dőzsölhet a javakban. Nem mások
kárára akarok gazdag lenni, mert a jelenlegi rendszerben csak úgy lehet…”

 

– Tetszik, hogy ragaszkodtál az elveidhez! Büszke vagyok rád! – jelentette ki Eszter.

– Köszönöm! Én is büszke vagyok magamra. Nem tudtam, hogy képes vagyok ekkora kísértésnek
is ellenállni, és bevallom, nem is számítottam ilyen ajánlatra.

– Én is nagyon meglepődtem! És, szerinted, ki vagy kik küldték ezt a levelet?

–  Nem  tudom.  De  gondolom,  hogy  létezhet  valamiféle  bankszövetség  a  háttérben,  hiszen



felajánlották, hogy bármelyik bankba felvennének. Ezek szerint hatalmas befolyása lehet ennek a
Mr. Hatalomnak… Kicsit be is paráztam, nem számítottam ilyen hamar efféle reakcióra…

Attila nem folytatta, mert a teaház tulajdonosa fennhangon felszólalt:

– Kedves vendégeink! Kollégáimmal elgondolkodtunk azon, hogy miként tudnánk minél inkább
hangulatossá,  kellemessé,  vonzóvá  varázsolni  ezt  a  helyet,  és  kitaláltuk,  hogy  időnként
rendezhetnénk élőzenés estet, különböző témákhoz kötve. Úgy gondoltam, érdemes lehet kipróbálni,
úgyhogy ma, elsőként, romantikus estet tartunk, a jelenlevő szerelmespárok tiszteletére és kedvéért!
Bízom benne, hogy új kezdeményezésünk sikeres lesz! De ha úgy gondolják, hogy jobb ötletük van,
kérem, írják fel véleményüket a vendégkönyvbe, hiszen számunkra mindig önök az elsők! Köszönöm!

A tulaj visszament a pult mögé, a keleti zene elhalkult, majd megszűnt, miközben az öt fiatalból
és  középkorúból  álló  amatőrzenekar  bevonult,  és  összeállította  felszerelését,  hangszereket,
mikrofonokat, erősítőket, kottaállványokat. Hamarosan a húrok közé csaptak, és a hely szelleméhez
méltó mérsékelt  hangerővel játszani kezdték a legszebb szerelmes dalokat a múlt század 70-es
éveitől kezdve a jelenkorig. Attila és Eszter meglepve követték az eseményeket.

– Te tudtad, hogy ma ilyen műsor lesz itt? – kérdezte a fiatal nő enyhén gyanakvó tekintettel.

– Fogalmam sem volt – vallotta be a férfi. – De… megmondom őszintén, nem bánom…

Eszti kitalálta, hogy mire akar ezzel utalni beszélgetőpartnere, de egyelőre nem reagált.

– Ahhoz képest, hogy amatőrök, nagyon jól játszanak! – váltott témát. – Amúgy is szeretem ezeket
a régi slágereket, olyan dallamosak, kellemesek, érzelmesek, nem úgy, mint némely mai, zenének
csúfolt műfaj.

– Egyetértek! De bocsáss meg, gyorsan ki kell  szaladnom a mosdóba… – nézett Atti  kérdőn
partnernőjére.

– Persze, menj csak!

A férfi felállt, és eltűnt titkos szerelme szeme elől. Miközben úti célja felé tartott, gondolatainak
malmai szélsebesen őröltek:

„Lehet, hogy meg fog haragudni rám, mert még nem jött el az ideje egy vallomásnak, hiszen ez
még csak a második igazi randink, de ilyen remek alkalom talán soha többé nem fog adódni… Muszáj
megtennem! Lesz, ami lesz!” – határozta el.

Eszter még mindig egymagában ült az asztalnál, amikor egy dal végeztével a tulajdonos újra
feltűnt a rögtönzött színpadon.

– Elnézést, hogy megszakítom a műsort, de egyik kedves vendégünk szokatlan kéréssel fordult
hozzám. Szeretne előadni egy dalt. Hát halljuk, ez egy ilyen este, bármit szabad! – konferálta fel a
jövevényt.

Attila elkérte az egyik zenésztől a gitárját, sugdosott valamit a többieknek, aztán a mikrofonhoz
lépett. Megpendítette a megfelelő akkordokat kölcsönhangszerén, a zenekar kísérte, majd a pár
másodperces bevezető után éneklésbe fogott:

 



„Put your head on my shoulder

Hold me in your arms, baby

Squeeze me oh so tight

Show me that you love me too.

 

Put your lips next to mine, dear

Won’t you kiss me once, baby

Just a kiss goodnight, may be

You and I will fall in love.”

 

Miközben énekelt, igyekezett hiányos angoltudásával lefordítani magának Paul Anka nagyszerű
dalát, hogy biztos legyen benne, nem hülyeséget kürtöl világgá.

 

„Hajtsd fejed vállamra,

Tarts karjaidban, édes,

Ölelj át szorosan,

Mutasd, hogy te is szeretsz!

 

Érintsd ajkad enyémhez, drága!

Nem csókolnál meg csak egyszer, babám?

Csak egy jóéjt puszi, s talán

Te és én egymásba szeretünk!”

 

„Nem egy műfordítás, eredetiben azért szebb” – gondolta, majd – már nem is annyira titkos –
szerelmére nézett, akin látszott, hogy alig tud úrrá lenni meglepetésén és zavarán.

Időközben néhány fiatal pár elhatározta, hogy táncolnak egy lassút, így elfoglalták a kis teret a
zenészek  előtt,  hogy  összebújva  keringőzhessenek  egy  kicsit.  Hamarosan  sor  került  az  utolsó
strófára is.

 

„Put your head on my shoulder



Whisper in my ear, baby

Words I want to hear, baby

Put your head on my shoulder.”

 

Végezetül  Attila  még  elpengetett  egy  félpercnyi  érzelmes  gitárszólót,  azután  visszaadta  a
hangszert tulajdonosának. Hatalmas tapsvihar tört ki, Attila nem is számított erre, úgyhogy kicsit
zavartan meghajolt, és megköszönte, majd lejött a színpadról. Újra az eredeti zenekar folytatta a
játékot,  Atti  pedig visszaült  Eszti  mellé.  Az ifjú hölgy fülig vörös volt  zavarában, nem is a dal
mondanivalóját hozta szóba.

– Nem is tudtam, hogy ilyen jól gitározol és énekelsz! Gratulálok! Mikor, miért tanultál meg? –
kérdezte.

– Igazából kisebb koromban zenész és énekes szerettem volna lenni, mert úgy éreztem, hogy a
művészet az emberi lét igazi kiteljesedése. De sajnos nem jött össze a muzsikusság, úgyhogy csak
hobbiszinten gyakorlom.

– Ez nem is hobbiszint, jobb voltál, mint az eredeti! – bókolt most Eszter.

– Köszi, de ezt azért nem hiszem…

A fiatalok tovább beszélgettek, élvezték a zenét és egymás társaságát, nagyon jól szórakoztak, de
villámgyorsan repült az idő, hamarosan elérkezett a záróra ideje.

–  Köszönöm  a  randit!  Csodásan  éreztem  magam  veled!  Remélem,  hamarosan  ismét
találkozhatunk így, civilben… Jó éjt és szép álmokat! – búcsúzott Attila a Deák téri metrólejáratnál.

– Neked is jó éjt! Én is örülök, hogy ilyen jól telt ez az este! Nagyon érdekes, kedves, szimpatikus
vagy! Szívesen találkozom veled máskor is! – vallotta be Eszter, majd búcsúképp egy puszit nyomott
a férfi arcára, aztán rálépett a lefelé vivő mozgólépcsőre, hátrafordult, és integetett, miközben egyre
távolodott, végül eltűnt a föld mélyén.

 

I/10.
Eközben néhány épülettömbbel arrébb

Egy elegáns öltözékű, bajuszos, erőteljesen őszülő, oldalra fésült hajú, köpcös férfi állt egy óriási,
antik  bútorokkal  pompásan  berendezett,  aranyozott  stukkókkal,  nehéz,  oldalt  kikötözött
bársonyfüggönyökkel,  értékes festményekkel díszített,  káprázatosan kivilágított konferenciaterem
pódiumán.

Mielőtt  belefogott  volna beszédébe,  végigfuttatta  pillantását  az  egybegyűlteken.  Nem voltak
sokan,  maximum  félszázan.  Hozzá  hasonlóan  mind  elegáns,  középkorú  vagy  idősödő  férfiak,
mindannyiukon látszott – vagyont érő öltönyeikből, drága karóráikból, ékszereikből −, hogy a lehető
legjobban  megy  a  soruk,  semmiben  sem  szenvednek  hiányt.  Ez  elégedettséggel  töltötte  el  a
szónokot. A konferenciatermet sem hagyományos ülésrend szerint rendezték be, a trónszékeknek
beillő  fotelszerű  ülőalkalmatosságok  nem  hosszú,  egyenes  sorokban,  hanem  asztalok  körül



csoportosultak,  melyek  roskadoztak  az  exkluzív  kül-  és  belhonból  származó  finomságoktól,  a
résztvevők a  legjobb minőségű pezsgőkkel  teletöltött  kristálypoharakkal  koccintottak,  miközben
kedélyesen beszélgettek.

–  Uraim,  köszönöm,  hogy  eljöttek!  –  üdvözölte  társait  Csákányi.  –  Ezennel  megnyitom  a
Nemzetközi  Informális  Bankárszövetség  magyarországi,  éves  regionális  értekezletének
huszonnyolcadik  üléssorozatát  –  jelentette  be  patetikusan.

Ekkor már minden meghívott a szónokra, a NIB magyarországi elnökére figyelt, aki belekezdett
mondókájába:

– Nagy örömmel tölt el, hogy minden, magát Magyarországon képviseltető bank igazgatója jelen
lehet! Mindannyiukat személyes jó barátomként köszönthetem! Tárgyalássorozatunk megnyitásaként
hadd  bocsátkozzam  egy  kis  történeti  áttekintésbe.  Huszonnyolc  évvel  ezelőtt,  nem  sokkal  a
rendszerváltás  után,  még  épphogy  csak  igyekeztünk  tapasztalt  nyugati  kollégáink  segítségével
felépíteni az igazi kapitalista bankrendszert a kommunista Magyarország romjain. Természetesen
voltak akadályok: néhány politikus, aki azt hitte, hogy egy rendszerváltás esélyt adhat arra, hogy a
diktatórikus állam által a néptől elvett összes vagyont újra közel egyenlően szét lehessen osztani
azok közt az emberek között, akik azt negyven év alatt megtermelték. Néhányan azt hitték, hogy a
privatizációs bevételek a nép jólétét fogják szolgálni, hogy a magyar gazdaság a magyarokért fog
működni.  Ma  már  csak  mosolyoghatunk  ezeken  a  naiv  feltételezéseken.  Külföldi  testvéreink
segítettek elhárítani ezeknek a rémképeknek a megvalósulását. Hiszen ők előre sejtették, hogy el fog
jönni a rendszerváltás, sőt elő is segítették ennek mielőbbi bekövetkeztét, így fel is készültek rá. Jó
előre  eladósították  Magyarországot.  Könnyen  mérték  a  magas  kamattal  terhelt  hitelt,  nem
ellenőrizték, hogy országunk vezetői mire költik azt, és hogy vissza tudják-e majd fizetni. Mire eljött
nyolcvankilenc,  már  sokszorosan  kifizette  az  ország  az  eredeti  hiteleket,  de  a  kamatok
felhalmozódásának köszönhetően még mindig maradt húszmilliárd dollár adóssága. Erre alapozva
külföldi testvéreink elérték – miként is fogalmazzak, nem szeretem a korrupció szót – az állam
vezetőinek  „meggyőzésével”,  hogy  ha  nem  akar  az  ország  szankciók  elé  nézni,  akkor  az
adósságtörlesztést helyezze minden más érdek elé, ne pedig a nép jólétét. Aki együttműködött, mint
jómagam és önök is, komoly szerephez jutott az új magyar gazdasági életben. Az előprivatizáció
jegyében töredékáron szerezhettük meg a papíron, mesterségesen elértéktelenített, de valójában
igencsak értékes gyárakat, bankokat, földeket, ingatlanokat, így a privatizáció nem hozhatott érdemi
eredményt – úgymond, a nép szempontjából. Ha reális értéken adják el a nemzeti vagyont, ki lehetett
volna fizetni az összes adósságot, és tényleg szabad országgá vált volna Magyarország. A NIB ezt
természetesen ellenezte. Így elérte, hogy a privatizációs bevétel ne legyen elegendő a tartozások
rendezésére. Sőt, a vezetők további „meggyőzésével” azt is kiharcoltuk, hogy az ország elfogadja,
szüksége van rengeteg autópályára,  nyugati  importra stb.  –  s  ezáltal  újabb hitelek felvételére.
Megalakultak  a  kereskedelmi  bankok  is,  melyek  megkezdték  a  lakosság  hitelezését,  ma  már
jóformán minden lakás, autó hitelből kerül a lakossághoz, így a függésük tőlünk mérhetetlen. Ha
például azt javasolnám – és önök elfogadnák −, hogy emeljük tízszeresére a hitelkamatokat, néhány
hónap alatt elkobozhatnánk az ország ingatlan- és gépjárművagyonának kilencven százalékát, mivel
az emberek képtelenek lennének kifizetni a magas kamatot. Természetesen ilyet nem teszünk, mert
jobban megéri évtizedeken, évszázadokon át biztos kamatjövedelmekből élni, mint a megszerzett
vagyontárgyakat  kezelni,  eladogatni.  Egyszerűen  csak  azt  próbáltam  megvilágítani,  hogy  ma
Magyarországon miénk az igazi hatalom. Csak szólni kell, hogy mit akarunk, és a Parlamentben
megszavazzák, miután a látszat kedvéért vitáztak róla egy kicsit. Jó munkát végeztünk. Az állam és a
lakosság  is  a  markunkban  van,  csakis  a  mi  hiteleinktől  függenek.  Méghozzá  egyre  inkább.  A
rendszerváltás 20 milliárdjából 2003-ra 50 milliárd dollár lett, 2005-re már 110 milliárdnyi adósság
terhelte a magyar nemzetgazdaság egészét, 2008-ra csupán az államadósság elérte a 16 000 milliárd
forintot, a közel 90 milliárd dollárt. 2006-ban csak az állam részéről 835 milliárd forint, 2007-ben



már  1110  milliárd  forint  ment  adósságszolgálatra,  kamatfizetésre,  idén  pedig  várhatóan  1600
milliárdot fogunk kasszírozni ezen a jogcímen. Ezekből az összegekből rendbe tehették volna a
nyugdíjrendszert, az egészségügyet, oktatást, ha hagytuk volna… – mosolyodott el kajánul. – Mert
ugye nekünk nagyobb szükségünk van a pénzre, mint az aljanépnek! Manapság napi 4 milliárd
forinttal adósodik el az állam és a lakosság irányunkban, külföldi testvéreink irányában 9 milliárddal.
Mára, 2018 tavaszára a magyar nemzetgazdaság egészét terhelő adósságállomány elérte a 360
milliárd dollárt, azaz a 65 000 milliárd forintot, az adósság szinte exponenciálisan nő, még akkor is,
ha az inflációval korrigáljuk az összegeket. Mivel az évek óta szinte stagnáló GDP immár jóval
kevesebb,  mint  az  adósságteher  –  ugyanis  kedvenc  politikusaink  ismét  választási  költségvetést
készítettek tavaly −, így a magyarok soha nem lesznek képesek visszavásárolni egykori országukat,
az örökké a miénk, a Nemzetközi Bankárszövetség nagyszerű tagjaié marad, akárhol éljünk is a
világban! Igyunk csodálatos eredményeinkre!

A beszédet hatalmas éljenzés, gratulációk sora és örömujjongás kísérte, melyet a pezsgőspoharak
koccanásai zártak. Miután a mosolygós társaság figyelme ismét a pódium felé kezdett fordulni,
Csákányi újra átvette a szót.

– Az elkövetkező héten értekezletünk keretei között megvitatjuk a következő évre vonatkozó
üzleti terveinket, a kamat-, hitel- és árfolyampolitikát, valamint egyéb teendőinket. Hiszen tudják,
üzletágunk akkor hozza a legnagyobb hasznot, ha bankjaink összedolgoznak. Minek versenyeznénk
egymással olcsóbb hitelekkel, szolgáltatásokkal, amikor magas áron is igénybe veszik mindezt, ha
nem csinálunk hülyeséget…

– Úgy van! Helyes! – értettek egyet többen is.

– Következő napirendi pontunk az ország politikai életének jövőbeni alakulása – folytatta a taps
elültével  a  főbankár.  –  Írásban  már  mindnyájukat  értesítettem róla,  hogy  idén  kormányváltást
tervezek. Mivel már a kampányidőszak finisében járunk, időszerű, hogy személyesen is bemutassam
önöknek az új miniszterelnök-jelöltet.  Hiszen bizonyára emlékeznek, megállapodtunk arról,  hogy
ugyanazon miniszterelnököt maximum két ciklus erejéig hagyjuk hatalmon, a gyakori váltásokkal
hitetve el a néppel, hogy a következő kormánytól esélyt kaphatnak a jobb életre. Természetesen ez
utóbbiról  szó  sem  lehet,  nem  fogjuk  megengedni  ezt  a  felháborító  pazarlást  egyetlen
miniszterelnöknek sem! Az ország mindenkori formális, de nem valódi irányítójának ugyanis az a
legfőbb  feladata,  hogy  nekünk,  a  bankároknak  és  a  legnagyobb  iparvállalatok  tulajdonosainak
teremtsen kedvező gazdasági-politikai környezetet – foglalta össze az alapelveket. – Szóval, az utóbbi
években  az  ország  adósságterhei  jelentősen  növekedtek,  ennek  kamatai  hajtanak  nekünk  évi
ezermilliárdos  hasznot.  Utasításaink  alapján  az  adóterhek  emelése  és  nagyszerű  reformok
bevezetése mellett a szociális kiadások csökkentése is megtörtént, eközben a lakosságot is képesek
voltunk kordában tartani.  Ezen intézkedések összessége további  évi  százmilliárdokat csúsztat  a
zsebeinkbe. Leköszönő miniszterelnökünk tehát kiváló munkát végzett.

A  milliárdos  bankárok  lelkesen  megtapsolták  a  nagyszerű  eredményeket,  néhányan  még
éljeneztek  is.  Miután  a  hallgatóság  elcsendesedett,  Csákányi  Henrik  maga  mellé  szólította  az
Országház leendő urait.

– Szeretném bemutatni Gyurmássy Péter Györgyöt – fordult mosolyogva az ötvenes éveit taposó,
kerek fejű,  középen erősen kopaszodó,  szemüveges,  fekete  öltönyét  vörös  nyakkendővel  viselő,
átlagos magasságú és testalkatú férfi felé, akinek sűrű, sötét szemöldöke szöges ellentétben állt
maradék hajának ezüstös őszségével.  – Ő pedig a helyettese, Kókadt Kálmán – fordult a másik
irányba, a valamivel fiatalabb, középhosszú, rendezetlen szőkésbarna hajú, körszakállas,  szintén
szemüveges férfi felé, aki maga is öltönyt viselt, karján drága óra csillogott. – Bizonyára ismert önök
előtt is, hogy Gyurmássy úr egy újonnan alapított politikai tömörülés, az EGO Párt, teljes nevén



Egységesen Globalizált Országot elnöke. A párt az ultraliberális eszmék elkötelezett híve, tehát pont
megfelel  elvárásainknak.  Célja  az  országot  még  jobban  a  világgazdaság  befolyása  alá  terelni.
Természetesen  ezen  célokat  az  általunk  finanszírozott  több  tízmilliárdos  kampány  során  úgy
kommunikáltuk, hogy a lakosság szempontjából várható nyilvánvaló hátrányait erős előnyökként
tüntettük fel.  A közvélemény-kutatások szerint meglehetős sikerrel.  Az EGO várhatóan legalább
negyven százalékot fog elérni. De még jobb lenne valami ötven százalék fölötti eredmény, hogy ne
kényszerüljön  koalícióba.  Ezen  még  dolgozunk  a  választások  hajrájában.  Hatalmas
tömegrendezvényeket  szervezünk  az  EGO  nevében,  ahol  ingyen  mérjük  az  ételt,  italt,  ismert
együtteseket szerződtetünk satöbbi, satöbbi. Ha az EGO fog győzni – és ez nem kétséges −, még a
korábbiaknál is nagyobb bevételre tehetünk szert. Gyurmássy urat szeretnénk miniszterelnökként
látni, Kókadt urat pedig gazdasági miniszterként! Mivel korábban még egyikük sem vett részt a
politikai  életben, így a lakosság szemében még nem kompromittálódtak, könnyen a bizalmukba
tudnak férkőzni. Igyunk az EGO sikerére!

A főbankár felemelte pezsgőspoharát, összes vendége is azonosan cselekedett, belekortyoltak a
legmárkásabb, fantasztikus zamatú francia pezsgőbe. Amint a kristálypoharak újra az asztalokon
csendültek, minden szempár a miniszterelnök-jelöltre meredt. Néhány szót tőle is vártak volna. Ezt
Gyurmássy Péter György is észlelte, s rövid gondolkodás után megszólalt:

–  Köszönöm, hogy ránk esett  választásuk,  hatalmas urak!  –  hízelgett.  –  Országunk útágel…
útelgázaz… út… elágazáshoz érkezett! … Nehéz szó… De ha az önök segítségével tényleg hatalomra
jutunk, mindent meg fogunk tenni, hogy országunk végre az önök elképzelései szerinti lehető legjobb
útirányba forduljon, erőteljes léptekkel haladjon, arccal a dicső kapitalizmus felé!

A bankárok gyülekezete megtapsolta a beszédet, bár mosolyukon nehezen tudtak úrrá lenni.
Elképzelni sem tudták, főnökük honnan szedhette elő ezt a pojácát, de biztosak voltak benne, hogy
ha mégis őrá esett választása, akkor ez a tökéletes választás.

Miután a leendő miniszterelnök és a gazdasági miniszter végzett bemutatkozó látogatásával, és
elhagyták a helyiséget, további bankártervek kerültek terítékre.

– Már csupán egyetlen témát bocsátanék előre – szólalt föl ismét Csákányi Henrik NIB-elnök. – Ez
természetesen  nem  más,  mint  a  terveinket  ellenzők  elleni  fellépés.  Az  elmúlt  évben  nem
tapasztaltunk számottevő aktivitást, vagy ha mégis, a nagyszájúakat sikerült némi pénzösszeggel
jobb belátásra bírni. Egy ideje azonban feltűnt egy új ellenfél: még nem tudjuk pontosan, miért
csinálja mindezt, de az internet segítségével roppant hatékonyan terjeszti bankellenes eszméit. Önök
is  elolvashatják írásait  a  mellékelt  jegyzetekben.  Visszautasította  kedvező állásajánlatunkat,  így
meggyőzőbb eszközökhöz kellett folyamodnunk. Meglátjuk, hogyan reagál… Ha kell, természetesen
nem riadunk vissza a még keményebb módszerektől sem. De nem akarom elvenni étvágyukat ilyen
gusztustalanságokkal, mint ez a féreg! Hiszen semmi esélye ellenünk, eltapossuk, és úgy töröljük le
cipőnk sarkáról, mint a legutolsó szemetet. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, érezzék továbbra is jól
magukat! – azzal elhagyta a pulpitust, és maga is helyet foglalt az egyik asztalnál; jóízű falatozás,
vidám eszmecsere vette kezdetét.

Magától  értetődően  az  eseményre  a  legnagyobb  titokban,  a  sajtó  és  a  nyilvánosság  teljes
kizárásával került sor.

 

I/11.
Eközben egy panelház előtt



– Jó estét, szomszédasszony! – üdvözölte egyik idős néni a másikat.

– Jó estét! Mi járatban? – érdeklődött a másik.

– Á, semmi különös, csak megyek, meglátogatom az unokákat itt a szomszéd utcában.

– Az szép dolog, a kis aranyos lurkók! Akkor további minden jót! – köszönt el a második hölgy,
majd belépett a lépcsőházba.

Az első nagyot sóhajtott, közel járt a lebukáshoz. Eztán egy kendőt terített fejére, hogy minél
kevesebben ismerhessék fel, hiszen szégyellte, hogy olyasmire kényszerül, amit épp tenni tervez.
Odacsoszogott  a  ház szemetes-konténereihez,  és  mélyen tartalmukba túrt.  Sikerült  találnia  egy
egész jó állapotú, csak néhol lyukas kabátot, egy szatyorba csomagolt kenyérdarabot, melyen még
alig egy-két penészpötty zöldellt csupán, valamint néhány zöldséget, melyek csak enyhén voltak
puhák,  fonnyadtak.  Boldogan szatyrába tömködte szerzeményeit,  eltávolodott  a  kukáktól,  utána
körülnézett. Látta, hogy a szomszéd lépcsőházból épp az imént kiguberált szeméttartály felé indul
egy  hozzá  hasonlóan  szerencsétlen  nő,  beletúr,  aztán  csalódottan  továbbáll.  A  fejkendős  néni
diadalittasan elvigyorodott, hogy ő volt a gyorsabb, majd miután ismét meggyőződött róla, hogy
egyetlen  ismerőse  sincs  látótávolságban,  levette  kendőjét,  végül  sietősen  beslisszolt  a  házba,
bezárkózott lakásába. Gyújtott egy szál gyertyát, villanyra nem volt pénze, aztán leült a konyhába, és
nekiállt  falatozni  imént  guberált  vacsorájából.  Korábbi,  pillanatnyi  jókedve  elpárolgott,  szeme
könnybe lábadt.

„Istenem, hogy süllyedhettem idáig, hogy szemétből kell ennem?! De hát mit is tehetnék; öreg
vagyok, munkát találni képtelenség ebben a korban, a nyugdíjam nagyon kevés, a rezsi meg a
gyógyszerek után nem is marad már semmi belőle. Nem gondoltam volna még tíz évvel ezelőtt sem,
hogy egyre rosszabb lesz a világ, hogy létezhet ekkora nyomor, hogy ilyen szégyenteljesen kell majd
tengetnem napjaimat, hogy csövesként fogok megdögleni…”

 

I/12.
Attila hazafelé tartva szinte lebegett a föld felett, olyan boldog volt, hogy jól sikerült a randi. Úgy

érezte,  hogy nem rontott  el  semmit,  a dallal  vállalt  kockázat sem volt  hiábavaló,  mert sikerült
lenyűgöznie szerelmét. Már a következő randevúról ábrándozott, noha az előző is alig ért még véget.
Menet  közben ügyet  sem vetett  a  koszos  buszmegállókra,  részeg csövesekre,  folyton a  találka
kellemes emléke tört tudatának előterébe, és ez minden mást elnyomott.

 

„Put your head on my shoulder

Whisper in my ear, baby

Words I want to hear, baby

Put your head on my shoulder.”

 

„Hajtsd fejed a vállamra,



Suttogd fülembe, édes,

A szót, mit hallani szeretnék…

Hajtsd fejed a vállamra…”

 

Felidézve az elénekelt dal utolsó strófáját, remélte, hogy hamarosan erre is sor kerülhet.

A dallamot fütyörészve szállt be lépcsőháza liftjébe, és nyomta meg a 8. emelet gombját. Felért,
kinyitotta a hevederzárral és külső vasráccsal védett, sok ponton záródó ajtaját, bement, vékony
kabátját  ledobta  a  ruhafogasra,  kezet  mosott,  majd  a  konyhában  összeütött  magának  vacsora
gyanánt  egy  egyszerű  szendvicset,  amit  jóízűen  magába  tömött.  Végül  elhatározta,  hogy  még
megnézi, mit válaszoltak délutáni honlap-kiegészítésére.

Kinyitotta a kisszoba ajtaját, és felkapcsolta a villanyt. Ekkor földbe gyökerezett a lába. Első
pillantása könyvespolcára vetült, ahol a pénzrendszerről, bankügyekről, multinacionális cégekről,
globalizációról szóló könyveit, tekintélyes gyűjteményét tartotta. A polc üres volt. Attilát kiverte a
víz.  Gyorsan  megpördült,  hogy  nincs-e  senki  mögötte,  majd  felkapott  egy  kést  a  konyhából,
felkapcsolta a lakás minden lámpáját, és alaposan szétnézett, bekukkantott az összes szekrénybe, a
függönyök  mögé,  a  legkisebb  zugba  is,  ahol  egy  ember  elférhetett.  Nem talált  senkit.  Ekkor
visszament a kisszobába, és gondosabban is körülnézett. A könyveken kívül eltűnt a számítógépes
adathordozó  lemezek  tárolására  szolgáló  polcának  teljes  tartalma,  valamint  a  számítógépe  a
monitorral egyetemben. A lecsupaszított íróasztal mögötti fehér falfelületre piros festékszóróval a
következő egyértelmű mondatokat mázolták: Így jár, aki nem fogadja el nagylelkű ajánlatainkat. Ez
volt az első és utolsó figyelmeztetés. Még egy ilyen húzás, és neked annyi!

– Azok a mocskos köcsögök! – ordította el magát Attila.

Meglehetősen ideges lett,  remegett a keze, szaporán lélegzett.  Erőt vett magán, megpróbált
gondolkodni, hogy mit is tegyen. Első sugallata az volt, hogy hívja a rendőrséget, addig a polcok és
az asztal környékére sem megy, hogy a rendőrök rögzíthessék az elkövetők nyomait. Már tárcsázott
volna, de meggondolta magát.

„Először jobban szétnézek, hogy mi minden tűnt el egyáltalán.”

Módszeresen  végigment  az  összes  szekrényen,  polcon,  azután  összegezte  az  eredményt.  A
konyhából, fürdőszobából semmi sem hiányzott, bár ott nem is tartott különösebb értéket képviselő
berendezéseket.  A nappalit  is  végigböngészte,  a  szekrényekbe nem nyúltak,  megvolt  az  összes
ruhája, a tévéjét és hifitornyát is meghagyták, sőt az összes olyan könyvét is, mely nem a pénzzel
összefüggő  kényes  témákról  szólt.  A  dolgozóként  használt  kisszobában  is  úgy  találta,  hogy  a
beépített szekrényében őrzött lomokhoz hozzá se nyúltak, csak a számítógéppel kapcsolatos összes
perifériát, adathordozót, valamint a gazdasági könyveket hiányolta.

„Nagyon ügyes! Értem a célzást. Fejezzem be leleplező tevékenységemet… Csak azt tudnám,
hogy a monitort miért vitték el, azon nincsenek is adatok?! – morgolódott. – Persze így most már
biztosan tudom, hogy jó úton járok. Nem adhatom fel a küzdelmet! – gondolta, majd az előszobai
fogas alá állított laptop-hordozó táskájára esett pillantása; ettől megnyugodott kissé. – Nem veszett
el minden adat!”

Erről még valami eszébe jutott. Beépített szekrényében beletúrt a „jó lesz még valamire” elve
alapján elraktározott rengeteg kacatba, a kupac alján megtalálta, amit keresett. Nagyjából egy tucat



könyvre bukkant egy szatyorba szépen elcsomagolva.

„Mindenki  hülyének  tartott,  mert  a  legjobb  könyvekből  két  példányt  vettem,  hogy  legyen
tartalékba is. Most milyen jól jön! – nézett elégedetten az elsőként a kezébe akadt könyvre, David C.
Korten:  Tőkés  társaságok  világuralma  című  alapművére.  –  Minden  adat,  ami  az  ellopott
számítógépen volt, megvan a laptopon is, a könyvek is rendelkezésre állnak. De ezekre már jobban
kell  vigyáznom,  ezek  a  mocskok  biztos  lenyomozták,  hogy  honnan  töltöttem  fel  a  netre  a
kompromittáló adatokat. Ki kell találnom valami jobb módszert!”

Ennek jegyében félrehúzta az egyik szekrényt, alatta egy kijáró parkettaléc alól elővett némi
készpénzt, összepakolta hátizsákjába a legfontosabb dolgokat, a pénzt, a könyveket, fogkefét, váltás
ruhát,  majd a hátizsákot  a laptoppal  együtt  a  lehető legcsendesebben levitte néhány emelettel
lejjebb, ahol csomagjait eldugta a villanyórákat rejtő folyosói szekrénybe. Ez ugyan sosem szokott
bezárva lenni, de volt ráhegesztve lakathoz való fül, így ideiglenesen lezárta saját lakatjával.

„Nem hiszem, hogy pont éjfélkor turkálnának az emberek a villanyórák között, de azért sosem árt
a biztonság. Reggelig a lakatot sem valószínű, hogy észrevennék. Így lesz a legjobb, nehogy a
rendőrök véletlenül lezárják a lakást, amíg nyomoznak, és akkor mindent elvesztek” – mászott vissza,
szervezkedésével elégedetten, saját emeletére. Aztán már valóban a rendőrség számát tárcsázta.

Nemsokára meg is érkeztek az egyenruhások. Attila beengedte őket, és megmutatta a kisszobát.
Eközben  elmesélte,  hogy  pontosan  mit  is  csinált,  és  észlelt,  miután  hazajött,  persze  bizonyos
részleteket kihagyva:

– Szóval, a bejárati ajtón nem vettem észre semmi furcsát, minden zár be volt csukva úgy, ahogy
hagytam. Mivel először vacsoráztam, nem is tűnt fel, hogy mi történt. Csak utána jöttem be ebbe a
szobába. Eléggé megijedtem, úgyhogy szétnéztem a lakásban, de nem láttam ezen kívül semmi
furcsát.  Nem nyúltam semmihez  az  asztal  és  a  polcok  környékén.  Miközben magukat  vártam,
benéztem a szekrényekbe is, és úgy tűnt, ott vagy nem is nézelődtek a betörők, vagy nem találtak
olyasmit, ami érdekelte volna őket, mert nem vittek el semmit – foglalta össze Attila.

– És mivel foglalkozott ön a számítógépén, illetve milyen témájú könyveket vittek el? Mi lehetett
az elkövetők indítéka? – kérdezte a vezető nyomozó.

– Igazából csak a bankrendszerről írtam cikkeket. A könyvek is főleg erről szóltak.

– Értem – mondta a rendőr, de gondolatban hozzátette. – „Ez hülyeség! Hiszen azt mindenki
tudja, hogy a bankrendszer sok hasznot termel, de ezen kívül mi újat lehetne írni róla? Főleg olyat,
ami okot szolgáltatna egy ilyen összeesküvés-elmélet jellegű betörésre? Hiszen normális betörő nem
visz el könyvet, és ha már eltulajdonít egy számítógépet, akkor a hifit, digitális fényképezőt, és egyéb
ketyerét  sem  hagyja  ott”  –  morfondírozott,  de  még  nem  mondott  semmit,  megvárta,  amíg  a
nyomrögzítők elvégzik dolgukat.

Nemsokára  oda  is  jött  egyikük,  miután  mindent  lefényképeztek,  majd  bepamacsoltak  az
ujjlenyomatok  láthatóvá  tételéhez  szükséges  porral,  valamint  átvizsgálták  a  helyiséget  idegen
anyagok, mint például haj-,  szőr- vagy szövetszálak után. Egy kis mobil labor segítségével el is
végezték az ujjlenyomatok és minták gyors elsődleges elemzését.

– Uram, nem találtunk semmit! – jelentette ki a nyomrögzítő. – Az összes ujjlenyomat megegyezik
a tulajdonos úréval,  a  szövet-  és hajminták úgyszintén.  A bejárati  ajtón nem látható erőszakos
behatolás nyoma, az ablakokon úgyszintén nem. Akik itt jártak, vagy nagyon profik voltak, vagy… –
nem tudta befejezni mondandóját, mivel az ajtón belépett egy másik rendőr, aki gumikesztyűben egy



festéksprayes dobozt hozott.

– Ezt lent találtam a kukában! – jelentette ki diadalmasan.

A  dobozt  egyből  alávetették  ujjlenyomat-vizsgálatnak,  össze  is  súgtak,  amint  az  eredmény
elkészült. Végül a vezető nyomozó magához intette Attilát.

– Nos, uram, mit tud hozzáfűzni ahhoz, hogy az elsődleges elemzés szerint ebből a palackból
fújták a festéket a falra, és mindemellett csak az ön ujjlenyomata található rajta?

Attila a hirtelen döbbenettől meg sem tudott szólalni. Pár másodperc eltelt, mire valamelyest
összeszedte gondolatait.

– Biztos rám akarták terelni a gyanút. Elvileg itt bármiről levehették az ujjlenyomatomat, és
valahogy rámásolhatták arra a flakonra. Meg amúgy is, ha én csináltam volna, gondolják, hogy nem
húzok legalább egy kesztyűt, vagy viszem messzebbre a sprayt kidobni?! Ennyit azért már bárki
megtanulhat, ha megnézi akár a legzsengébb tévés krimit! – háborodott fel.

– Valóban ellentmondásos kicsit a dolog – nyugtatta meg a nyomozó. – Mindenesetre az eddigi
bizonyítékok maga ellen szólnak. Úgy néz ki, mint egy önbetörés… – célozgatott, de látva a civil
összevont szemöldökét, még hozzátette. – Természetesen valóban logikátlan a festékesdoboz ügye,
és még hátra vannak az alaposabb laborvizsgálatok, de pár hét alatt kiderítjük, hogy mi történt.
Addig, kérjük, ne hagyja el a várost! – szögezte le, végül a rendőrök távoztak a lakásból.

Attila letörten zárta be az ajtót utánuk. Aztán rögvest felfortyant.

– Hát ez pazar! Mi az, hogy önbetörés?! Nehogy már kiraboljanak, és a végén még az egészet rám
fogják, és lecsukjanak a hatóság félrevezetéséért… Basszák meg! Ezek az ismeretlen pénzügyisek
nagyon hatalmasak! Úgy tudnak betörni, hogy nem hagynak nyomot még a záron sem, ráadásul a
gyanút  is  rám  terelik…  –  mérgelődött,  majd  a  szobában  körbe  járkálva  fennhangon  tovább
gondolkodott. – Mit csináljak? Az biztos, hogy minden, amit írok, igaz, különben nem foglalkoznának
velem. Nem hagyhatom abba az emberek felrázását! Meg kell szüntetni azt a fásultságot, amelybe a
mai  rohanó  világ  kényszeríti  őket,  és  akkor  lesz  segítségem  szembeszállni  a  pénzeszsákok
túlhatalmával! – döntötte el. – Viszont itt nem maradhatok, ki tudja, mit csináltak volna velem, ha
épp itthon találnak… Mostantól sokkal óvatosabbnak kell lennem!

A férfi ezek után már nem tudott volna nyugodtan aludni saját lakásában, így szépen rendet
rakott, lekapcsolta az összes világítást, becsukta az ablakokat, majd elhagyta otthonát. Alaposan
becsukta az összes zárat, és még a szemetet is levitte kidobni, hogyha sokáig nem tudna visszajönni,
nehogy megrohadjon a kuka tartalma. Magához vette a folyosón elrejtett hátizsákját és laptopját, ezt
követően gyalogosan, óvatosan leosont a földszintre, és csak alapos körülkémlelés után lépett ki az
utcára.

Igyekezett úgy közlekedni, ahogy Magányos Farkastól látta, nem a nyílt utcán, hanem a fákkal
benőtt  parkok,  játszóterek  sötét  árnyékait  kihasználva.  Gyakran  megállt,  leguggolt  a  bokrok
takarásába,  és  körülnézett,  figyelt,  hogy  nincs-e  valaki  a  nyomában.  Totálisan  paranoiás  érzés
kerítette hatalmába, de szerencsére senkit sem vett észre, aki őt követhetné.

Egyszer csak sziszegő-sivító hangot hallott, s elindult a zaj irányába. Tamás, a Magányos Farkas
hamarabb észrevette őt,  mint Attila a srácot,  de ezen nem csodálkozott,  az éjszakai  gerillaélet
minden bizonnyal kiélezte Tomi érzékeit.  Atti  örült volna, ha neki is meglettek volna már ezen
képességei, hiszen most úgy érezte, hogy nagy szüksége lenne rájuk, és kénytelen lesz sürgősen
elsajátítani őket.



– Szia, Attis! – jött oda kezét nyújtva Farkas.

– Szia! Jó látni téged!

– Téged is! Amúgy mi a fenét keresel itt így kora hajnalban? Máskor ilyenkor már rég szunyálsz!

– Most nem tudok „szunyálni”, történt valami… – kicsit elbizonytalanodott.

– Micsoda?

– Hát, kirabolták a lakásomat, de csak a számítógépemet vitték el.

– Akkor ez célirányos lehetett, biztos, hogy valami fontos volt rajta, különben mást is lenyúltak
volna.

– Így van. Sajnos nem merek otthon maradni, mert megfenyegettek.

Tamás érdeklődését egyre inkább felkeltette az eset.

– Figyu, haver, aludj nálam! Gyere, és mesélj, hátha tudok segíteni! – kínálta fel a lehetőséget.

Attila jobb híján elfogadta az ajánlatot, és követte a srácot, akinek hosszú, szőke haja csak úgy
lobogott a megélénkülő hűvös hajnali szélben. Magányos Farkas jó bozótharcoshoz híven, maximális
összpontosítást tükröző, komoly arckifejezéssel a lehető legsötétebb és legelhagyatottabb részeken
vezette keresztül egy nem túl messzi panelház felé.  Még egyszer alaposan körülnéztek, mielőtt
kiléptek volna a bokrok takarásából, és gyorsan beosontak volna a lépcsőházba.

– Senki nem követett minket – jelentette ki Tamás. – Harmadik emelet, gyalog megyünk – közölte
alig hallhatóan.

Felkaptattak, és megálltak egy ajtó előtt; Farkas Tamás felirat hirdette a lakás gazdájának nevét.
Bementek. Ez is egy,  az Attiláéhoz hasonló,  kis,  másfél  szobás lakás volt.  Csak miután az ajtó
bezárult, kezdtek újra fennhangon beszélgetni.

– Egyedül laksz itt? – kérdezte Atti.

– Ja, a fateréknak van lóvéjuk, vettek nekem egy kérót.

– Hm, akkor már tudom, honnan ered a Magányos Farkas álneved… – kacsintott Attila újsütetű
barátjára.

– Hát, ja, de ne köpd el a zsaruknak, hogy ismersz! Hiszen sok bosszúságot okoztam már egy-két
köcsögnek…

– Tudom. Nem köpök – ígérte meg. – Amúgy is hálás vagyok, hogy befogadsz! Köszi!

– Nincs mit. De most már mesélj! Megdöglök a kíváncsiságtól, hogy mi történt veled, haver!

– Tényleg érdekel? Akkor belekezdek – ült le egy székre. – Hát az egész úgy kezdődött, hogy
elegem lett abból, hogy ha megyek az utcán, csupa lepukkant, szegény embert látok, miközben egy-
két milliárdos még a seggét is  aranyozott  budipapírral  törli  ki  –  Attila  kezdett  beszédstílusban
alkalmazkodni  Tamás  szlengjéhez.  –  Mivel  sok  könyvet  elolvastam  a  témában,  tudom,  milyen
igazságtalanul megy a megtermelt javak elosztása, kevés szerencsés köcsög fürdik a pénzben, mi,
többiek meg szopunk. De az emberek bele vannak fásulva a mindennapjaikba, csak futnak a kevéske



nekik szánt pénz után, nem marad idejük gondolkodni.

– Hát ezt én is frankón észrevettem, hogy az emberek nem törődnek semmivel saját magukon
kívül – fűzte hozzá Tamás.

–  Így  van.  Fel  akartam ébreszteni  az  embereket,  ezért  csináltam egy  honlapot,  elkezdtem
írogatni, de még alig jutottam valamire, amikor előbb le akartak fizetni, hogy hagyjam abba, majd
ellopták a gépemet és a könyveimet, sőt, meg is fenyegettek. Mindezt úgy, hogy még a rendőrség is
azt hiszi, hogy saját magam raboltam ki…

– Az anyját! – kiáltott fel Tomi. – Ez pont olyan, mint valami sötét összeesküvés az igazság
kiderülése ellen! Megnézhetem azt a honlapot? – Azzal már indult is a másik szoba felé.

Attila  megállapította,  hogy  barátja  nem  valami  rendszerető,  mivel  a  szobában  egy  csomó
szétszórt ruha volt, útközben a konyhában is dugig volt a szemetes, jó pár hamburgeres és pizzás
doboz hevert szerteszét. De a számítógép környezete azt is megmutatta, hogy igazi komputerbuzi az
illető, mivel a gépház teljesen szét volt szedve, mindenféle kábelek, szerkentyűk látszottak-lógtak ki
belőle, mindenütt különböző alkatrészek – videokártyák, memóriák, adathordozó lemezek és -írók,
winchester-rackek – hevertek, egy halom telefirkált papír társaságában.

– Úgy látom, értesz a gépekhez – jegyezte meg Atti.

– Ja, másodállásban hekkerkedem, pénzért feltörök programokat, honlapokat, spameket küldök,
adatokat lopok, ilyesmi.

– Hűha, ez nem semmi! – füttyentett Attila. – Nem gondoltam volna!

– Így van ez… Az érdekes emberek érdekes dolgokról tudnak hallgatni… De most már mondd,
melyik a te honlapod!

Attila lediktálta, Tamás begépelte a hivatkozást, aztán érdeklődő arckifejezéssel végigfutotta a
sorokat.

– Ez mind nagyon érdekes, bár én sajnos nem értek eléggé ehhez a témához. Azért egy dolgot
megtudtam. Te és én rokon lelkek vagyunk! Én harcolok az emberi trehányság és figyelmetlenség
ellen, te pedig az emberek kihasználása ellen. Ha mindketten sikerrel járnánk, szinte tökéletes lenne
a világ!

– Valóban. De az emberiség ma még nem is lehetne távolabb a tökéletességtől!

– De ugye nem akarod feladni a játszmát, csak mert kicsit rád ijesztettek?

– Nem. Csak még azt nem tudom, hogyan folytassam.

– Szerintem írjál minél több cikket, és tedd fel a netre, ahogy eddig.

– Jó, jó, de hogyan? Tudják, hol lakom, lenyomoznak, ha bármit csinálok, és aztán ki tudja, hogyan
végezném… – fakadt ki tanácstalanul Attila.

– Nyugi, haver! Pár egyszerű dolog sokat segíthet. Először is, soha ne tölts fel otthonról semmit a
netre, még egy e-mailt se küldj, mert ha olyan szavakat tartalmaz, amiket figyelnek, akkor rád
szállhatnak. Mivel ezt már elbasztad, így mostantól csak nyilvános helyekről szabad feltöltened.

– Mint például?



–  Mondjuk  könyvtár,  iskola,  netcafé.  És  természetesen  nem  szabad  kétszer  egymás  után
ugyanoda menned! Érdemes lenne valami olyan helyre költöznöd, ami nem a te vagy a rokonságod
nevén van, például egy baráthoz. Ne nagyon használj bankkártyát és mobilt! – sorolta javaslatait.

–  Igazad  van,  ezek  mind  alapvető  dolgok,  minden  valamirevaló  összeesküvéses  filmben
szerepelnek, de azért jó, hogy összefoglaltad nekem. Ezentúl eléggé alámerült életet kell élnem…

– Bizony! Ha nem volnál ekkora pancser, akkor még mindig nyugodtan alhatnál otthon, járhatnál
dolgozni, szórakozni satöbbi, mert senki sem tudná, hogy esténként miket írdogálsz. Így viszont már
figyelni fognak.

–  Basszus!  –  horgasztotta  le  fejét  Atti.  –  Mielőtt  ilyesmibe  fogtam  volna,  egy  kicsit
tanulmányoznom kellett volna a rejtőzködést és a konspirációs módszereket.

– Ja. De most már menjünk hunyni egyet, mert kibaszott álmos vagyok! – javasolta Tamás.

Így  hamarosan mindketten  eltették  magukat  az  elkövetkező  nappalra  –  másnapot  már  nem
mondhattak volna, hiszen már jócskán elmúlt éjfél.

Reggel Farkas Tamás arra ébredt, hogy barátja a laptopja billentyűzetét masszírozza, méghozzá
meglehetős sebességgel, egy gépírónőhöz hasonló modorban.

– Hát te mit csinálsz? – kérdezett rá.

– Ha folytatni akarom a harcot, akkor folytatnom kell az írást is! Most fogalmazom a következő
esszét. Aztán majd napközben felteszem valahol a netre. Lassan indulok is.

– Rendben. Aztán vigyázz magadra!

– Igyekezni fogok! – ígérte meg, miközben az ajtó felé indult.

Attila egész éjjel gondolkodott azon, ami vele történt, és amit barátja tanácsolt. Tervet készített.
Első dolga az volt, hogy nem ment melózni. Hiszen az egy hivatalosan bejelentett munkahely volt, és
ha  ellenfelei  tudták  a  címét,  akkor  minden  bizonnyal  a  munkahelyét  sem  lehetett  nehéz
kinyomozniuk. Így, ha még egy cikket feltesz a netre, az otthona után az lesz a második hely, ahol
keresnék. Ezt nem akarta kipróbálni. Miután ezt elhatározta, elment egy piacra, ahol köztudottan
hemzsegtek az alvilági figurák. Rövid érdeklődés után megtalálta, akit keresett, noha nem ismerte,
valamint korábban sosem járt itt.

– Jó napot! – üdvözölte a gyanús külsejű, kopasz, bőrdzsekis fickót.

– Napot! – horkantott amaz. – Mi kéne?

– Új személyi…

– Hmm… Van lóvéd?

– Van.

– Akkor jó. Többféle árkategória közül választhatsz. Van húszezerért hamisítvány, amit futólag
megnézve nem lehet kiszúrni. Ötven rongyért van tökéletes minőségű hamisítvány. Ezekkel az a baj,
hogy ha géppel ellenőrzik, lebuksz, mert nincs benne a nyilvántartásban. Százért vannak lopott, de
nem letiltott személyik, csak olyat kell keresni, ahol hasonlítasz a képre. Végül negyed milláért van
egy főmufti ismerősöm az okmányirodában, aki csak egy digitális fényképet kér, valamint a kívánt



adatokat,  és  másnapra  visszamenőleg  rögzíti  a  számítógépes  rendszerben,  a  haverja  pedig  a
belügyminisztériumban.  Ez a  legtutibb.  Mivel  manapság már alig-alig  turkálnak a  régi  papírok
között, szinte sosem derül ki, hogy korábban nem létezett az adott személy. Nos?

– Ez a legutolsó elég bizalomgerjesztő – döntötte el Attila. – Nem szeretnék félni egy rendőri
igazoltatástól!

– Rendben. Akkor nyomassál ide egy ötvenes előleget, és mehetünk is!

Attila fizetett,  majd elindultak egy közeli  lakás felé,  ahol  lefényképezkedett,  kitalálták,  hogy
milyen nevet, címet, születési adatokat szeretne, aztán elköszöntek egymástól.

–  Holnap reggelre kész lesz.  Ugyanitt  bonyolítjuk a bizniszt.  Hozd a zsetont!  –  utasította a
bőrfejű.

– Meglesz! Majd jelentkezem!

Ezután  Attila  mindenféle  kerülőutakat  igénybe  véve  elment  Eszter  lakásához,  alaposan
megfigyelte, hogy nem követi-e valaki, de semmi gyanúsat se vett észre. Felmarkolt az egyik ház
előtt egy csomag reklámújságot, majd az egyik hazaérkező lakos után besurrant a lépcsőházba, és
magától értetődő természetességgel kezdte az újságokat bedobálni a postaládákba. Mihelyst eltűnt a
lakó,  felment  Eszterhez,  becsöngetett.  Szerencséje  volt,  mert  hamarosan  meghallotta  bent  a
motoszkálás zajait, végül az ajtó kitárult.

– Hát te mit keresel itt? – kérdezte a meglepetéstől döbbenten a nő.

– Hú, de örülök, hogy itthon találtalak! – sóhajtott fel Attila. – Bemehetek? Akkor elmesélem az
egészet! – ígérte.

A nő kicsit tétovázott, de aztán beengedte a férfit, aki hirtelen mégis megtorpant a küszöbön,
mivel  előviharzott  egy nagytermetű, fekete,  hullámos szőrű kutya,  mely vadul ugatni  kezdte az
idegent.

– Nyugi, Kroni! – utasította Eszti az ebet, miközben megsimogatta fejét. – Ő jó barát!

Miután a kutyus lehiggadt, a nő bemutatta neki Attilát, az megszaglászta a férfit, sőt a végén már
megsimogatni is engedte magát.

– Tényleg szép jószág! – méltatta Atti. – De nem is mondtad, hogy ilyen nagy! És jó házőrzőnek
tűnik.

– Valóban az – mosolyodott el Eszter. – De most már tényleg gyere beljebb! – invitálta, majd
körbevezette a lakásban, mely igazán művészies benyomást keltett: sok kecses, nőies, fafaragású,
hajlított  lábú,  íves  vonalú  bútor,  szép,  romantikus,  vagy  éppen  fantasztikus  tájakat  ábrázoló
festmények a falakon, és könnyed, színes függönyök alkották a berendezést.

Eszti még saját otthonában is csinosan öltözködött. Attila agyán a lakást és szíve hölgyét látván
végigfutott  a  gondolat,  hogy  milyen  kifinomult,  elegáns  ízlése  van  immár  kevésbé  titkos
szerelmének. Eszter leültette és teával kínálta a láthatóan zaklatott férfit, eközben figyelmesen várta
a beszámolót.

– Ne haragudj, hogy csak így rád rontottam, de nem sok ember van, akihez fordulhattam! –
magyarázkodott, majd részletesen elmesélte a megelőző este eseményeit.



Egy óra is  eltelt,  mire végzett.  Hosszú,  csendes percek követték a beszámolót,  mert Eszter
hirtelen nem tudott mit mondani.

– Hűha, ez elég hihetetlenül hangzik! – szólalt meg végül.

– Én is így gondolnám, ha nem velem történt volna meg… – vetette oda Attila. – Amikor kitaláltuk,
hogy meg kell ismertetnem az embereket az igazsággal, akkor azért nem gondoltam volna, hogy
ennyire az elején ilyen kemény fenyegetéseket kapok!

– És magyarán, úgy döntöttél, hogy folytatod, dacolva a veszéllyel?

– Igen. Csináltatok hamis személyit, keresek másik munkahelyet, közben írok, és véletlenszerűen
kiválasztott helyeken fogom feltölteni a netre.

– Kalandos életed lesz! – vélte barátnője. – Annyit tudok neked segíteni,  hogy ha gondolod,
lakhatsz nálam egy darabig. Itt nem találnának meg, hiszen a karate órákról nem készült szerződés,
számla, nincs nyoma.

– Köszönöm, kedves vagy! Igyekszem minél kevesebbet zavarni! Van egy másik barátom is, akinél
lakhatok, úgyhogy majd felváltva húzom meg magam nálatok, hogy egyiketeket se terheljem meg
túlzottan. És természetesen a rezsibe is beszállok! – ígérte Attila.

Miután megállapodtak, a férfi egyelőre elköszönt, és útnak indult egy-két fontos ügyet elintézni.
Már  annyira  óvatos  volt,  hogy  úti  céljai  eléréséhez  olyan  össze-vissza  útvonalakat  választott,
melyekkel  biztosan  lerázhatta  esetleges  követőit.  Forgalmas  aluljárók  tömegében  vegyült  el,
többször átszállt más-más buszra, bement több kijárattal rendelkező üzletekbe, és más ajtókon jött
ki,  valamint  egy  utcai  árusnál  vett  egy  nagy  csomó,  különböző  színű,  fazonú  baseballsapkát,
melyeket folyton váltogatott, mindig mélyen a szemébe húzva őket, hogy a térfigyelő vagy áruházi
kamerák minél kevésbé láthassák az arcát. Úgy gondolta, ennyi elegendő lesz.

Végül eljutott egy plázában elhelyezkedő internet-kávézóba. Befizetett fél órát, szörfölgetett a
hálón, majd a végén feltöltötte pendrive-járól a netre az új adatokat. Dolga végeztével felállt  a
géptől, feltűnésmenetesen kisétált, újfent elvegyülve a tömegben.

 

I/13.
Egy körzeti orvosnál

Annus,  az idős,  ősz hajú,  barázdált  arcú,  hajlott  hátú nénike kényszeredett  türelemmel várt
sorára. A körzetinél mindig nagyon sokan voltak, folyamatosan rengeteg beteg várt a doktor úrra,
még a  nemrégiben újfent  bevezetett  vizitdíj  ellenére  is.  Az  orvos  kinézett  rendelője  ajtaján,  s
megcsóválta fejét.

„Ma is túlórázni fogok. Ki tudja, miért, de olybá tűnik, a magyar embereknek egyre több az
egészségügyi problémájuk. Vajon ez mire vezethető vissza? A csökkenő életszínvonal miatt kevésbé
változatosan, egészségesen, vitamindúsan tudnak táplálkozni? Az élelmiszerekbe tömött egyre több
adalékanyag az oka? Vagy a környezetszennyezés, a rengeteg autó miatti rossz városi levegő? Netán
a hajsza és létbizonytalanság okozta stressz? Esetleg mind együttvéve?” – vállat vont, majd behívta
következő páciensét.

Az idős néni  botjára támaszkodva bebicegett,  és  átadta orvosának a listát  az általa  szedett



gyógyszerekről.

– Tessék felírni nekem receptre ezeket, mán elfogyott otthon az orvosság! – kérte a néni.

A  doki  átfutotta  a  listát,  és  már  ütötte  is  be  számítógépébe  az  adatokat.  A  néni  hirtelen
félbeszakította.

– Jaj, tessék mán megnézni, hogy tud-e olcsóbban ugyanilyen hatású orvosságot felírni!

A doktor újfent megcsóválta fejét.

– Sajnos ezek már a lehető legolcsóbbak, nincs lejjebb…

Annus néni ezt szomorúan vette tudomásul.

– Elmegy rá a kevéske nyugdíjam… – sopánkodott.

Az orvos közben elkészítette a recepteket, és átadta az idős hölgynek, aki eltette a papírokat,
elköszönt, majd távozott. A rendelő tőszomszédságában volt is egy patika. A néni arrafelé vette az
irányt,  be  is  tért.  Hamarosan  sorra  került.  Átadta  a  recepteket,  a  patikus  előpakolta  a  kért
gyógyszereket,  végül  a  számítógépbe  beütötte  a  vonalkódokat.  Az  öregasszony  időközben
előkészített  egy  húszezrest,  és  letette  a  pultra.

– Harminckettőezer-ötszázhúsz – tartotta markát a gyógyszerész.

A néni először fel sem fogta, mi a baj, csak előrébb tolta a húszezrest.

– Hölgyem, sajnos ez kevés lesz! – tárta szét karját a patikus, majd elismételte a végösszeget.

– Hát hogy lehet az, fiatalember!? – hökkent meg a néni. – Múlt hónapban húszezerből még kijött
minden!

– Nem tetszik nézni a tévét? – érdeklődött az eladó.

– Há’ nincsen nékem arra pénzem, túl drága volt az úpécé, ki kellett kapcsoltatnom.

– Pedig nemrég ezzel voltak tele a hírek. Hiába a kampányszezon, olyan rossz a költségvetés
helyzete, hogy mégis tovább csökkentették a gyógyszertámogatásokat…

– A fene a jó dolgukat! Hogy a varjú vájja ki a szemüket! – káromkodott az öregasszony. – Hát
hogy fogom tudni így megvenni a gyógyszereimet? Összesen hatvankilencezer a nyugdíjam, alig
használom otthon a gázt, a vizet, a villanyt, nincs tévém, telefonom, és még így is havi huszonhétezer
a rezsim. Ha odaadom magának a harminckettőezret, akkor marad tízezer forintom a nyugdíjamból.
Hogy fogok abból megélni egy hónapig? Éhen fogok veszni! – sopánkodott,  majd fejét csóválva
lehiggadt. – Tessék visszavenni ezt meg ezt meg ezt az orvosságot! Ezek még nem olyan fontosak,
talán nem pusztulok el nélkülük…

Mogorván ballagott ki a gyógyszertárból, bőszen emlegetve kedves politikusaink felmenőit, hogy
minden ígéret ellenére sem élnek egyre jobban a nyugdíjasok, sőt…

 



I/14.
– Uram! – nyitott be a gazdagon díszített konferenciaterembe a titkár.

Csákányi Henrik épp hevesen gesztikulálva, alaposan beleélve magát a témába, előadást tartott
bankár kollégáinak az infláció természetéről és hasznáról, ezért mogorván összevont szemöldökkel
hallgatott el, amint észlelte a zavaró személyt.

– Elnézéséért esedezem! – könyörgött a titkár. – De ön hatalmazott fel, hogy értesítsem, amint
változás történik a megfigyelt honlap ügyében.

– Valóban – vált kissé barátságosabbá arca. – És mi történt?

– Felkerült egy újabb írás…

– Értem. – Egy pillanatra elgondolkodott. – Kérem a kivetítőre!

A titkár bólintott, a pódium mellett elhelyezett laptop billentyűzetén begépelte a hivatkozást, és a
honlap új bejegyzéséhez lapozott.

– Szakértőink folyamatosan figyelik a weboldalt, pontosan huszonhét perce került fel a friss cikk.
Annyit  már  sikerült  kideríteniük,  hogy  most  új  helyről  töltötték  fel  az  adatokat,  a  terület
behatárolása  folyik,  valahol  a  Nyugati  környékén  lesz.  Amúgy  az  illető  ma nem jelent  meg a
munkahelyén sem – ismertette a tényállást, aztán meghajolt, és távozott a konferenciateremből.

Csákányi a többi főbankárral egyetemben átbogarászta az új cikket.

 

„A  hatalom  és  a  pénz  mindketten  a  legveszélyesebb  kábítószerek  közé  tartoznak.
Gyorsan  függőséget  okoznak,  és  egyre  nagyobb  adag  kell  belőlük  a  percnyi
elégedettséghez”  –  így  hangzott  Mr.  Nonkonform  saját  szerzeményű  mottója.

Tisztelt  olvasók!  Íme,  ez  a  fénykép korábbi  dolgozószobámban készült.  Amikor  tegnap este
hazaértem, számítógépemnek csak hűlt helyét találtam, elvitték adathordozóimat, könyveimet, és ezt
a fenyegetést pingálták szobám falára. Bevallom, sikerült rám ijeszteniük Pénzeszsák úréknak, de
úgy  gondoltam,  hogy  ez  csak  megerősítés,  miszerint  jó  úton  járok,  jó  helyen  tapogatózom…
Szerencsére, még ellopott holmijaim híján is rengeteg ötletem van, hogy miről írhatnék! Úgyhogy
szép  sorjában  bele  is  kezdek,  előre  is  elnézést  kérve,  ha  netán  túl  bonyolult  lenne,  vagy  túl
összevisszának-szétszórtnak tűnnének soraim. De sajnos űzött vadként rohanva nem tehetek mást,
mint gyorsan leírom, ami eszembe jut, aztán futok tovább…

Most  egy  könnyebben emészthető,  és  sokakat  érintő  témáról,  méghozzá  az  áremelkedés,  a
hitelezés, és ezen belül az államilag támogatott lakáshitel kapcsolatáról értekeznék. Bevezetőként
annyit:  attól  függetlenül,  hogy  külsőségekben  látszólag  jobban  élünk,  mint  az  ókori-középkori
rabszolgák, még rabszolgák vagyunk mi is, csak fogva tartásunk módjai rafináltabbak lettek. Már
nem lánc és fenyítés, hanem a pénz és a munka a fogva tartók. Főnökeink kénye-kedvén múlik, hogy
jóllakhatunk-e, vagy éhen halunk – adnak-e munkát vagy sem. Illetve bankáraink kénye-kedvén, hogy
lakhatunk-e kellemesen meleg otthonban, vagy megfagyunk az utcán – adnak-e hitelt, vagy sem.

• Nézzük meg, miért mennek fel az árak, miért van infláció? Arról korábban már írtam, hogy ha
gyorsabban nő a pénz mennyisége, mint a termékeké, akkor felmennek az árak, infláció keletkezik.
Arról is írtam, hogy a bankok törvényesen úgy adhatnak hitelt, hogy nem is rendelkeznek az adott



pénzzel. (Az 5%-os tartalékolási rátáról van szó, érdemes visszalapozni!) Ez egy nagyon komoly oka
az áremelkedésnek. Vegyünk egy példát! Mondjuk, volt 1 milliárd forintnyi pénz az országban, ebből
1  millió  nálam volt.  És  van,  mondjuk  ezer  egyforma lakás  is,  melyek  darabonként  1  millióba
kerülnek. Ezek szerint vehetnék egy lakást. De ha késlekedem, mi történik? Mivel a bankok szinte
bármennyi fedezet nélküli pénzt hitelezhetnek, így adhatnak száz embernek 1-1 millió kölcsönt, mert
nekik nincs pénzük, de lakást szeretnének. A forgalomban lévő pénz mennyisége 1 milliárd 100
millióra nő. Mivel ettől még nem lesz több lakás, az otthonok ára 1 millió 100 ezerre emelkedik, és
anélkül, hogy egy fillért is költöttem volna, már nem tudok lakást venni… Itt lép be a következő
effektus,  miszerint  a  gazdagok észlelik,  hogy a  lakások ára emelkedik,  és  (hitelekre alapozott)
kereslet is lenne rájuk. Így időben felvásárolnak egy csomó ingatlant. Akiknek van eladó lakásuk,
észlelik, hogy egyre kevesebb van belőlük, de mégis sokan keresik, így magasabb árat kérhetnek.
Mondjuk,  2  milliót.  Mihelyst  ezek  a  lakások  is  elkelnek,  a  gazdag  ingatlan  spekulánsok  még
magasabb áron értékesíthetik készletüket, akár 3 millióért is. (Természetesen a gyorsan növekvő
árakat csak további fokozott hitelfelvétellel, eladósodással követhetik a vásárolni szándékozók, ami
újabb áremelkedést gerjeszt. Ördögi kör!) Így anélkül, hogy bármit tettem volna, rövid idő alatt az
egy lakásnyi pénzem már csak harmadlakásnyit ért… A bankok nyertek a kamatokon – vagy azok
esetében,  akik  nem  tudtak  fizetni,  a  jelzálogon  −,  a  gazdag  spekulánsok  pedig  az
árfolyamnyereségen. Az emberek jelentős része pedig ugyanannyi pénzért, amennyivel korábban
rendelkezett, jóval kevesebbet tud már csak vásárolni… Ezek a hatások nagyon jól megfigyelhetők
voltak  a  ’90-es  években,  bárki  visszaemlékezhet  rá,  hogy  pár  év  alatt  legalább 4-5-szörösükre
emelkedtek a lakásárak.

Tehát a hitel  lehetősége áremelkedéshez vezet,  mert megnöveli  a – ugyan nem saját erőből
finanszírozott, de mégiscsak – fizetőképes keresletet. De mivel a kereslet növekedésével nem tudott
lépést  tartani  a  lakásszám-bővülés,  így  bekövetkezett  az  ingatlanár-robbanás.  Így  a  lakosság
össztársadalmi szinten „nem vette hasznát a hiteleknek, mert amire költeni akarta, az annyival meg
is  drágult,  mint  amennyi  hitelt  felvettek.  Viszont  annyi  változás  mégis  történt,  hogy  bár
össztársadalmi átlagban senki sem jutott jobban lakáshoz, innentől kezdve ráadásként a lakosság
jelentős részének kamatot is kell fizetnie.”13

Ha nem lenne infláció, áremelkedés, akkor kisebb szükség lenne hitelekre, mivel az emberek
jobban ki tudnák várni, amíg összegyűjtik a pénzt, nem kellene félniük, hogy addig újra áremelés
lesz.  Az inflációt  a  pénzrendszer irányítói  azért  találták ki,  hogy segítségével  elvonják a pénzt
azoktól,  akiknek  nincs  beleszólásuk  az  árpolitikába,  tehát  a  kisemberektől.  A  hitel  pedig
szerencsejáték.  Ha nem úgy jön össze (pl.  váratlan kamatemelés esetén),  végzetessé is  válhat,
például  jöhetnek  a  végrehajtók,  vagy  kényszerárverés  áldozatául  eshet  a  hitel  fedezeteként
felajánlott ingatlan. „A nemzetközi pénzkartell a saját magánmonopóliumává tette a pénz levegőből
történő előállítását, és így korlátlan mennyiségű hitelpénz felett rendelkezik. Ezzel a fedezet nélküli
hitelpénzzel azonban igényt formál tényleges értéket képező vagyontárgyak tulajdonára. Levegőből
előállított  pénzét  csak  úgy  adja  kölcsön,  ha  az  értéktermelő  reálgazdaság  szereplői  hagyják
jelzáloggal  megterhelni  ingatlanaikat,  és  biztosítékul  felkínálni  más,  valódi  értéket  jelentő
vagyontárgyaikat.”14 Tehát a hitel és az infláció az igazán hatalmasok eszköze a kizsákmányolásra.

Erről jut eszembe: vajon hogy jönnek ki azok a szép 3-4% körüli éves inflációs értékek? Mást nem
tudok elképzelni,  mint hogy a luxuscikkek ára nem emelkedik, netán egyenesen csökken, és ez
ellensúlyozza  a  statisztikában  azt,  hogy  az  igazi  közszükségleti  cikkek  (pl.  alapélelmiszerek,
tömegközlekedés, energia) ára akár évi 20%-ot is emelkedhet. Mondhatni, az áremelkedések valós
mértéke egyedül a hivatalos statisztikákból nem derül ki…

Visszatérve a kölcsönökre, még egyszer hangsúlyozom, hogy a hitel növeli a forgalomban lévő
pénzmennyiséget, ezáltal a keresletet is, de a forgalomban lévő termékek mennyiségét nem, így



kénytelenek az árak is növekedni. Szinte az ember azt veszi fel hitelként, amit ki sem kellett volna
fizetnie az alacsonyabb árak miatt, ha nincs hitellehetőség. A hitel kizárólag akkor jó, ha csupán
önköltségi kamatú, és a kínálat növekedése arányos a kereslet növekedésével, így nem nőnek az
árak. Egy képlet erre nézve: Árak = kereslet (pénz) / forgó termékek.

Manapság  fenemód  elterjedtek  a  különféle  hitelek.  Lakáshitel,  gépjármű-vásárlási  hitel,
fogyasztási hitel, szabad felhasználású személyi kölcsön és a többi és a többi. És az emberek ezt
nagyon  kényelmesnek  találták,  rávetették  magukat  a  lehetőségre.  Így  látszólag  könnyedén
megszerezhetnek  bármit,  amire  vágynak.  Elismerem,  bizonyos  esetekben,  mint  mondjuk  a
lakásvásárlásnál, érdemesebb hitelt felvenni, mint albérletet fizetni – azzal a megkötéssel, hogy nem
lenne szabad nagyobb, drágább lakást venni, mint amire feltétlenül szükségünk van, hogy így se
vállaljuk túl magunkat. De ez nem jelenti azt, hogy indokolt lenne, mondjuk, egy új plazmatévét vagy
hifitornyot is hitelre venni.  Hiszen  ha megvárnánk azt a néhány hónapot,  amíg a fizetésünkből
összegyűjtjük a szükséges összeget, akkor megtakaríthatnánk a kamatterheket. És attól még, hogy
egy-egy hitelre megvásárolt tételnél ez minimális összegnek tűnhet, ha egy „hitelfüggő” összeadná
ezeket minden termék esetében, kijönne egy olyan megdöbbentő adat, hogy hosszú távon feláldozza
életszínvonalának minimum 20-30%-át az azonnali szerzés rövid távú örömének oltárán. (Ez egyrészt
a  kamatterhekből  adódik,  másrészt  pedig  a  hitelezésnél  előálló  keresletnövekedés  árfelhajtó
hatásából. Sajnos az, aki sosem él a hitel lehetőségével, szintén kénytelen elszenvedni egy 10-15%-os
életszínvonal-csökkenést a mások által felvett hitelek árfelhajtó hatásának következményeként.) Ez
tehát az azonnali (látszólagos) könnyű jólétnek az ára. Az emberek elfelejtettek spórolni, gyűjtögetni.
És hogy nem csak a levegőbe beszélek, következzék néhány konkrét adat: 2006-ban havi átlagban 50
milliárd forinttal  bővült  a bankok hitelkihelyezése,  év végére elérte az 5000 milliárd forintot a
lakosság összes adósságterhe, mely a GDP 25%-át, a lakosság saját jövedelmének 45%-át tette ki.15
Az azóta eltelt 12 évben a helyzet csak súlyosbodott, a tartozások összege megsokszorozódott, elérte
a 18000 milliárdot…

Ha esetleg túl bonyolult volt az eddigi okfejtés, akkor, íme, egy egyszerű kijelentés: A jelenlegi
számtalan  új  lakás,  új  autó  nem  a  nemzet  gazdagságát  és  gazdagodását  jelzi,  hanem
eladósodottságának fokozódását. A rengeteg lakáshitel, fogyasztási hitel pörgeti ugyan a gazdaságot,
mert a megnövekedett kereslet ösztönzi a beruházókat nagyobb mennyiségben termelni, de amint
mindenki  a  végsőkig  eladósodik,  és  nem lesz  pénz a  hiteleket  visszafizetni,  jön a  recesszió,  a
visszaesés, és a bank visz mindent, a jelzálogot, fedezeteket. És ha időközben netán nő a kamat,
és/vagy leértékelődik a forint (egyik sem ritka esemény…), akkor emelkednek a hitelek törlesztő
részletei is, és ez veszélybe sodorhatja a hitelfelvevőket. Vigyázzunk, nehogy túlvállaljuk magunkat
hitelből, mert könnyen beleeshetünk az adósságcsapdába…

• A hitelek egyik válfaja külön említést érdemel.  Méghozzá az állami támogatású lakáshitel.
Ugyanis az állam elhibázta (vagy talán szándékosan alakította így) a lakáshitel-politikáját a kétezres
évek elején. Nem magánbankokon, hanem állami intézményen keresztül kellett volna a hiteleket
nyújtani. Miért? Amikor még nem volt olcsó, de árfolyamkockázatokat rejtő devizahitel a ’90-es évek
végén, akkoriban mondjuk 5% volt a támogatott lakáshitelkamat. A normál piaci kamatozású banki
lakáshitelek kamata pedig 15% körül mozgott. A fennmaradó 10% különbözetet az állam kifizette
kompenzációként a bankoknak. Sőt, ezt a kamattámogatást még ma is fizeti. Mivel az állam csak az
adófizetők pénzéből tud támogatásokat adni, így az állampolgárok a támogatott lakáshitelállomány
kamatának nagy részét egyszerűen becsúsztatják a magánbankárok zsebébe. Mindez összefoglalva
annyit  jelent,  hogy  az  állam felvett  piaci  kamatozású  forintalapú  lakáshitelt  a  bankoktól,  amit
továbbadott  bizonyos  kritériumoknak  megfelelő  állampolgárainak  kedvezőbb  kamatra,  a
különbözetet  pedig az  összes  állampolgártól  beszedett  adóból  fizette  ki  a  bankároknak.  Így  az
állampolgárok  adójából  támogatják  a  bankokat  10%-kal,  ahelyett,  hogy  ezt  megspórolnák,  és
közvetlenül hiteleznék a lakosságot.



• Kijelenthetjük, hogy a magánkézben lévő kapitalista bankrendszer a szintén magánirányítás
alatt  álló  nemzeti  bankokkal  az  élen a  nem-termelés  véglete.  Munka,  termelés,  érték-előállítás
helyett pusztán kamatból él,  miközben forrást von el a termeléstől.  (Viszont egy bizonyos szint
átlépése után ez a rendszer fenntarthatatlanná fog válni, és összeomlik.) A világgazdaságon élősködő
hatalmas parazita szektor a negyedig gazdasági ág az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások után
– de míg az eredeti három javakat termel, addig a pénzügyi szektor úgy von el értéket a gazdaságtól
saját javára, hogy cserébe semmilyen értéket vagy hasznos szolgáltatást nem állít elő. Eme célja
eléréséhez leghasznosabb segédeszköze az infláció és a hitel. Javaslatom: csak a kamatmentes hitel
lehet jó. Így a vagyonos ember sem élhetne csupán pénze kölcsönadásából, mivel azon nem lenne
haszna. Hanem ehelyett be kellene fektetnie a pénzét, kockáztatnia, mint bárki másnak. Viszont
eközben munkahelyeket teremtene, élénkítené a gazdaságot – nem úgy, mint manapság, amikor is a
tőkespekulációk,  árfolyam-spekulációk  vagy  a  kamat  általi  tőkekivonás  okozataként  csak
elbizonytalanítja  a  gazdaságot,  válságokat  okoz.  Az  államnak  joga  kellene,  hogy  legyen
kamatmentesen pénzt kiadni értékteremtő beruházások finanszírozására, így az eladósodottság és az
infláció sem nőne, hiszen ezeket fedezné maga az elkészülő beruházás. Az állam egyszerűen nem
mer élni  ezzel  a jogával,  mert fél  a magánbankrendszer,  a pénzimpérium fenyegetésétől.  Erről
később még részletesebben is fogok írni.

• Következzék egy másik téma, bár annyiban ez is kapcsolódik az előzőekhez, hogy a bankok
indokolatlan  előnyben  részesítésére  kiváló  példát  szolgáltat.  A  kötelező  magán-nyugdíjpénztári
tagságról van szó. Szerintem ez a rendszer is részben szemétség, kevésbé jó a tagoknak, mint a
banktulajdonosoknak. Azzal messzemenőkig egyetértek, hogy legyenek személyre szóló, örökölhető
nyugdíjszámlák,  és  kedvezően fektessék  be  a  pénzt,  de  azzal  nem,  hogy  mindezt  magáncégek
végezzék. Azért zavar ez, mert a magánbank hasznot húz a nyugdíj-előtakarékosságból, de – mivel
sok millió állampolgárról van szó – ha mégis csődbe menne, állami (tehát a mi adónkból származó)
garancia védi a betéteket, tehát a tőkés nem járhat rosszul. Ugyanez vonatkozik a rendes banki
üzletágra is. Mi a javaslatom, ami nem csorbítaná a kapitalizmus „eszményeit”, de mégis bevezetne
egy kis állami mozgásteret? Lehessen bármennyi magánbank és -nyugdíjpénztár, de ne legyen rájuk
állami  garancia,  és  kötelező  se  legyen.  Vívják  csak  ki  szolgáltatásaik  magas  színvonalával  és
stabilitásukkal az ügyfelek bizalmát! Az emberek legyenek tisztában vele, hogy kockáztatnak, ha oda
teszik  a  pénzüket.  Az  állam  pedig  saját  intézményein  keresztül  vállaljon  felelősséget  az
állampolgárokért. Legyen egy állami bank és nyugdíjpénztár (Egyszerűen nem hiszem, hogy az állam
képtelen  lett  volna  névre  szóló  nyugdíjszámlákat  létrehozni,  és  olyan  vezetést  ültetni  a
nyugdíjpénztár  élére,  mely  csak  akkor  kap  prémiumot,  ha  a  nyugdíjkassza  kellő  ütemben
gyarapodik!),  amely  szintén  befekteti  a  befolyó  pénzeket,  de  a  többlethozam  a  költségvetést
gazdagítaná, és csak arra vonatkozna állami garancia, aki itt  helyezi el a pénzét. (Az államnak
feladata magáért és az emberekért felelősséget vállalnia, de nem feladata a magáncégek hibáiért
tartania a hátát.) Ez azért nem valósulhat meg ma, mert az állam vezetői a pénzrendszer markában
vergődnek, így nem hozhatnak uruk és parancsolójuk érdekeivel ellentétes döntéseket.


