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ELŐSZÓ AZ ELEKTRONIKUS
KIADÁSHOZ

Pontosan olyan vagy,  mint a többiek.  Nem is lehetsz más,  jobb vagy rosszabb, hiszen te is
agymosott vagy, akármerről nézzük. Ez a valóság. El kell fogadnod.

Bár, ezt tegyük hozzá, te is éppúgy az igazságot keresed.

 

Abban a pillanatban, mikor szembesülsz vele, hogy egy napjaink igazságait és érdekességeit
ordító könyvet fogtál a kezedbe, félve nézel majd körbe: vajon mások látnak-e? Tudnak-e róla, hogy
mit olvasol? Beteg világban élünk, amikor ezzel kell foglalkoznod, nem pedig önnön szabadságod
véges  és  egykor  majd  befejezettnek  tekinthető  életképével.  A  gondolataid  szárnyalásával.  Az
útmutatások válogatásával és keserűen édes döntéseid megértésével, majd mérlegelésével.

Azt mondom, komoly probléma alakult ki a Földön, ha rettegned kell magától a gondolattól is,
hogy egy kicsit másként látsz dolgokat, mint a többség. A problémának neve is van: elnyomás. A
fejedben lévő gondolatokat akarják kiradírozni, azt szeretnék, hogy ne töprengjél, és ne add tovább a
meglátásaidat -  holott  erre nagy szükség van a valóság tömegekhez való eljuttatásában.  Mikor
reggelente új napra ébredsz, hallgatod a madarak csicsergését és kávézás közben magadba fogadod
a legújabb híreket, valójában a tegnapi és az azt megelőző napokat folytatod - semmi sem változott.
Csak újabb adag szar kaki anyag ömlik a nyakadba. Ennyi történik. Nem több.

 

Ezúttal azonban szerencséd van, mert nem kell a könyvet magaddal cipelned és a világ elé tárnod.
Végre az „agymosottak könyve” elektronikus formában is napvilágot látott és elrejtve, eldugva és
nem beszélve róla olvashatod - villamoson, buszon, repülőn és vonaton. Bárhol és bármikor, anélkül,
hogy bárki is rákérdezne: ez meg micsoda?

Nem kell többé szégyenkezned miatta, hogy tetszenek az itt olvasott történetek és cikkek. Nem
kell lopva körbenézned többé, hogy mások figyelnek-e, mert senki sem foglalkozik veled. Felhőtlen
nyugalomban teheted magadévá az alábbi tartalmakat. Olvashatsz a palesztinok szenvedéséről, amit
Nakba néven ismerünk, ez mellett az úgynevezett freiwirtschaft legendáját is megkapod, ahogy a
tatárjárás  politikai-emberi  hátteréről  vagy  egy  véletlenül  „kicsúszott”  és  egy  lehetséges  másik
történelmi síkon elképzelt világról is véleményeket kapsz. Szabadságot adok neked, ahol a multikulti
csak neked fog megreccsenni, ahol a nyugdíjak és segélyek újraelosztásáról kapsz új látásmódokat -
és ahol érdekes szellemekkel is találkozhatsz a föld alatt.

Tizenhét olvasmányos és tartalmilag elgondolkodtató, vitaindító történetet válogattam össze ebbe
a  könyvbe  számodra,  olyan  hiánypótló  elbeszéléseket  és  cikkeket,  amiknek  elolvasása  után
másképpen fogod látni  a körülötted létező világot.  Nem azért,  mert valóban más -  azért,  mert
élesebben figyeled majd.  És észre fogod venni,  hogy sok minden tényleg másképpen működik.
Másképpen történt.



Másképpen gondoltad eddig.

 

A mondatok és szavak sokszor nyers tálalásáért nem kérek elnézést. Tudom, hogyan kell bánni a
szavakkal annak reményében, hogy a körülöttük olvasott információ tényleg benned maradjon és
gondolkodásra késztessen. Tisztában vagyok vele, hogy történeteim legnagyobb támadható felülete
maga a manipuláció, amit fegyverként használsz te is - de fegyverként használhatom én is. És ha kell,
használom. Azonban nem akarok manipulálni. Azt akarom, hogy gondolkozz és mérlegelj. Hogy ne
félj kérdéseket feltenni.

Ez a legnagyobb álmom.

 

Izgalmas és érdekes olvasmány lesz tehát az „Agymosott-könyv”, és ha kedved leled történelmi
kérdésekben, felháborító felvetésekben, vitákban és magányos töprengésekben, akkor ez itt pont
neked való. Nem ajánlom, mert nem kell ajánlanom. Tudom, hogy olvasása közben jól fogod érezni
magad és sokkal  jobban kitágul  majd a látóköröd.  Lesz olyan mese,  amelyik persze nem fogja
elnyerni a tetszésedet, de több olyan is akad majd, amelyikre rábólintasz, és amelyiket minden
ismerősödnek tovább fogsz adni.

 

Mikor aztán végzel az olvasással, már nem kell többé gondolkoznod rajta, hogy vajon csak te
vagy-e agymosott, esetleg a többiek is? Akik élnek és léteznek körülötted. Ez nem lesz kérdés.

 

Mindannyian azok vagyunk.

 

De tudod, mit?

Semmiben sem különbözünk - és ez a szép ebben a világban. Egyformák vagyunk. Egyformán
betegek  és  egészségesek,  szomorúak  és  boldogok,  harciasak  és  békések,  koszosak  és  tiszták.
Egyformán agymosottak.

 

Toronto, Ontario, Kanada



ELSŐ TÖRTÉNET
 

A FREIWIRTSCHAFT LEGENDÁJA

 

- rejtélyes közösségi pénzek a világban -

 

Kezdjük ezzel: a pénz nem boldogít. Hogy tetszik? Üres fecsegésnek bizonyul, legalább annyira
értelmesnek,  mint  mikor  egyes félresikerült  népek (népcsoportot  is  írhattam volna)  elkezdenek
internetszerte „rajzani”, és az értelmesebbje, általában a fehér, az európai (már-már: kaukázusi), a
„magyar” ember ettől csak bárgyún les, mert nem hisz a szemének. Azért mindent az ő agya sem
vesz be, és ez még neki is sok, pedig látott már ezt-azt.

Ámbátor mondhatnám ezt is: pénzemnél vagyok. Annyi pénzem sincs, hogy gyalog hazamenjek. A
pénz számolva, az asszony verve jó. Pénz beszél, kutya ugat. Ha majd egyszer sok pénzem lesz…

 

Miért van az, hogy (időnként) a világ a pénz körül forog?

Mi a pénz?

A pénz egyfajta csereeszköz. Fizetési eszköz. Olyan meghatározott értékkel bíró tárgy, amelynek
átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illetve mindenféle ócska adósságokat lehet törleszteni. De
van egy kedvesebb meghatározása is: a pénz az, amelyet a piac annak fogad el.

 

Mi tart tehát vissza tőle, hogy saját pénzt nyomtassál, és csak azt fogadd el fizetőeszközül? Azt
mondod, nem teheted meg? Ugyan már. Mit nem mondasz? Hogy a törvény bünteti a magánpénz
nyomtatását? Hol hallottad ezt? A hivatalos pénznem másolását bünteti a törvény, de abba nem szól
bele, hogy saját pénzt nyomtass! Hiszel nekem? Azt mondom, nyugodtan megteheted, tehát vegyél
egy baszott nagy rémesen hatalmas, már-már bestiális nyomdagépet, és terveztess egy szép, színes



bankót a haverod kamasz fiával, aki egész álló nap a számítógépét simogatja! Bizalmatlan vagy?
Mindjárt azt is  el  fogom neked mesélni,  nálad ügyesebb és találékonyabb emberek ezt hogyan
oldották meg a múltban, és hogyan oldják meg a jelenben.

 

 

Az egész valahol ezzel az úgynevezett készletezéssel kezdődött, mikor jött a hét szűk esztendő, és
József (akit ismerhetsz a Bibliából) azt mondta az egyiptomi Fáraónak, hogy a termésfelesleget el
kell raktározni. Hát hogyne. Egy modern gondolkodó. Az éles eszű zsidó, aki szépen beférkőzött a
Nagyjani trónja közelébe, és (valljuk be) okos gondolatokat mondott.

A Fáraó pediglen elrendelte, hogy a gazdák járuljanak hozzá a készletezéshez, vagyis a felesleget
szolgáltassák be, cserébe pedig kapnak egy-egy igénytelen agyagcserepet, amire felkarcolják nekik a
beszállítás dátumát, illetve az átadott élelmiszer mennyiségét.

Két dolog történt: az emberiség feltalálta a készletgazdálkodást, illetve a pénzt. De lehetünk
történelmileg összefogottabbak is: a Fáraó egyfajta nyugtát, „ostracát” adott ki, nem igazi pénzt.

 

Az egyiptomi srácok a kapott cserépdarabokkal később vásárolhattak más termékeket, és ez
jónak bizonyult, mert ösztönzően hatott a gazdaságra, a cserekereskedelemre, ámde volt itt egy kis
bibi: az idő múlását bizony ráterhelték a cserepekre. Okos, igaz? Hiszen a felesleg őrzése, tárolása
pénzbe került, és ezt a Fáraónak kellett fizetnie. Így fejezném ki magam: neki is kellett némi haszon,
ugyebár, amiből a legényeit és az épületek létrehozását finanszírozta.

Az  idő  múlása  miatt  tehát  a  gazdák  nem  gyűjtögették  a  cserepeket,  hanem  folyamatosan
igyekeztek elérhető befektetésekbe fektetni, mint például az öntözőrendszerek karbantartására, újak
építésébe, kaja, pia, szex, nők és kecskék.

Tetszetős, igaz?

 



Az ókori Egyiptomban ez a céltudatos, okos pénzrendszer több mint ezer évig működött (csak
összehasonlításként: a „modern pénzrendszer”, melyet használunk, alig pár száz éves, és még az
Euró is „csak” a hetedik évében jár), de aztán jöttek a rómaiak, és bevezették a saját pénzüket, meg
a saját  kamataikat,  és  a  terület  szép lassan hanyatlásnak indult.  Megfigyelhető,  hogy amíg az
egyiptomiak ezekkel a furcsa „cserépnyugtákkal” fizettek, addig fejlődött a birodalom, hihetetlen,
impozáns épületek emelkedtek ki a sivatagból, profin kivitelezett mezőgazdasággal rendelkeztek, de
mikor betört hozzájuk az „európai civilizáció”, a nép, az ország már csak egyfajta vegetáló, szebb
szóval élve „fejlődő” maradt, és ez tart napjainkban is. Sajnos.

 

 

Volt itt az előbb egy érdekes szó: kamat.

Mi a kamat? Miért is van? Ki hozta létre? Mi lenne, ha nem lenne kamat?

 

Ha azt mondom, hogy erről a jelenségről a XIX. század végéig nem is hallottak az emberek, azt
hiszed, bolondozok. Pedig így van. A három fő vallás száz meg száz (meg száz) éveken keresztül
nyomatékosan tiltotta a kamatot, hiszen ez uzsorának minősül, és tudnod kell, hogy az iszlám, ez a
velejéig romlott, ez a megvetett, bűnös, aljas vallás még ma is tiltja.

A katolikusok, ezek a boldog, istenfélő népek (ha-ha-ha) valamiért persze egyik napról a másikra
„elfelejtették” az uzsora bűnét, és a bankok, a bankárok (még később a cigányok) bevezethették ezt
a világosan és egyértelműen (uzsora)kamatnak (csúfolt?) nevezhető dolgot. És ezt böjtöljük még
mindig. Egészen addig, míg nem teszünk ellene.

Ha kölcsönkapunk valamennyi pénzt, akkor azt kamatra kapjuk, és meg lehetünk róla győződve,
hogy igazi  pénzt kaptunk a banktól (hiszen ott van a kezünkben, fizikai valóságnak látszik),  de
tudnunk kell róla, hogy a pénz nem létezik, magának a kifejezésnek, hogy „pénz” csak nagyon kis
hányada  van  kézzelfogható  valóságában,  mert  ez  az  értékmérő  és  csereeszköz  leginkább csak
virtuálisan, papíron, egyes görbe orrok mögött elhelyezkedő fejekben létezik. Ne csodálkozz!

 

A pénz kamata alapozza meg leginkább a környezetünk módszeres lerombolását. Ezt szerette
volna elkerülni az első ember, aki rájött, hogy ez a világ, ahol csak államinak hitt, hivatalos pénzek
léteznek,  melyeket  általában  rohadtul  kapzsi  és  megnevezhetetlen,  nem  is  nagyon  ismert



magáncégek nyomtatnak és „adnak kölcsön” a végrehajtó hatalomnak (aki elhiteti a néppel, hogy ő
rendelkezik a nemzeti vagyon fölött), és ezt persze társítják a megfelelő, általában nem túl magas, de
mégis „igavonó” kamattal, nem húzza sokáig.

Ezt az embert így hívták: Silvio Gesell.

 

 

Gesell egyik nap felébredt napfényes argentin otthonában, és azt mondta: „freiwirtschaft”, amitől
még a világ másik felén is megrezdültek a londoni meg berlini bankárok kóbor fekete macskáinak
bajuszkái. A kifejezést így fordítanám: szabad gazdaság.

A szabad gazdaság azt jelenti, hogy véget ért a nemzeti valuták szörnyű kizsákmányolása, hogy
véget ért a spekulációk, kamatok évszázada, és bizony eljött a nagyobb szabadság, könnyebb és
bőségesebb élet, az éhezés, a munkanélküliség, a szegénység végének kora.

Hogyan lehetséges ez?

Gesell freiwirtschaft-ja, vagyis alternatív gazdasági modellje rengeteg ponton tért el a jelenleg is
használt gazdasági rendszerektől. Azt hiszem, sorolok párat:

 

Minden pénzt korlátozott időtartamra bocsátanak ki.

Hosszú távú megtakarítás esetén a pénzt le kell kötni vagy be kell fektetni.

A földeket nem lehet kitulajdonítani, csak bérelni.

 

Mi történik, ha bevezetjük az általa kigondolt „közösségi pénzt”?

 

Az emberek többet költenek fogyasztásra és beruházásra.

Teljes foglalkoztatás lesz: munkát biztosítanak mindenkinek, aki dolgozni akar.

A gazdasági növekedést a közösség szabályozza.

A kamatok hosszú távon nullára esnek.

Megszűnhet a társadalmi egyenlőtlenség.



Hosszú távon az embereknek kevesebb órát kell majd dolgozniuk hetente.

 

Hihetetlen, ugye? Egyfajta érdekes lázálomnak tűnik az egész, olyannak, amilyet még Orwell sem
tudott volna kitalálnia (ahhoz túlságosan „rózsaszín” lenne), hiszen azt kell ugatnunk az ég felé, hogy
ha  ez  az  elmélet  így  valóban  működik,  akkor  valahol  a  rendszerben  minden  bizonnyal  hiba
keletkezett, különben már régen bevezették volna. Ha megfelelően pesszimista vagy, el is hiszed,
hogy a közösségi pénz, a freiwirtschaft, ez az egész okoskodás a kamatnélküli világgal valahol sántít.

Azt mondom, nem sántít. Ez működik.

 

1927-ben egy Hebecker nevezetű emberke, aki egy kis bajor, schwanenkircheni, némi mások által
gerjesztett csőddel küszködő szénbánya tulajdonosa volt, azt vette észre, hogy nem tudja tovább
finanszírozni a termelést. Ekkor ugrott be neki Gesell és az ő elmélete; elkezdett szénnel fizetni a
munkásainak a birodalmi márka helyett, és elismervényeket bocsátott ki, amit szénre lehetett váltani.
Szénre, nosza! Mit tehetett volna: az ő „terméke” a szén volt, mi más?

Az elismervénynek nevet is adott, így hívta: Wära, ami úgy nézett ki, mint egy „rendes” pénzjegy,
csak a hátoldalán kis négyzetek voltak, méghozzá a pecsétek számára. Az elismervény csak akkor
maradt érvényes, ha az adott hónap pecsétjét időben ráütötték. Ez ugyan egyfajta „negatív kamat”
volt, de Hebecker a jelenlétét a tárolási költségekkel indokolta, és senki sem emelt szót ellene.

A Wära sikeres lett, a munkások ezzel fizettek az élelmiszerért, és az élelmiszereket előállítók
kénytelenek voltak elfogadni ezt az elismervényt, majd ők is ezzel fizetni a beszállítóknak, és mire
Hebecker ráébredt, mit követett el, létrejött a világ első olyan közösségi pénze, pénzneme, amely
sikeres, elfogadott, kedvelt lett. 1931-ig létezett, egészen addig legalább kétezer vállalat és az ezzel
a pénznemmel fizethető áru vett részt a rendszerben, de ekkor a Német Központi Bank hirtelen
betiltotta, méghozzá a pénzkibocsátás kizárólagos jogaira hivatkozva.

 

Egyes történelemből okosnak mondott emberek azt hajtogatják, hogy ha a Központi Bank nem
törli el a wärá-t, akkor Adolf Hitler nem juthatott volna hatalomra, hiszen nem lett volna a béka
segge  alatt  olyan  veszélyesen  magasan  a  munkanélküliség,  és  akkor  nem  lett  volna  második
világháború, ahogy szovjet-amerikai hidegháború, NATO, EU sem lett volna, mert a jövő teljesen más
irányba fordulhatott volna. Egy teljesen más világban élhetnénk most, és ez borzongatóan hihetetlen.

 



 

A Wära betiltását követően az osztrákok is megpróbálkoztak közösségi pénzzel, méghozzá a tiroli
Wörgl városában, ahol a polgármester, bizonyos Michael Unterguggenberger 1932-ben, egy évvel a
Wära német betiltását követően meggyőzte a Városháza vezetőit, hogy 14 ezer schilling értékben
bocsássanak ki utalványokat, amelyek fedezete egy ugyanekkora bankbetét lesz a helyi bankban.

És tudod, mit? A munkanélküliség elleni harc jegyében a városatyák rábólintottak a tervre, és két
évre rá Wörgl városa volt az első a világon, amelyik megvalósította a teljes foglalkoztatottságot! Ezt
úgy  képzeld  el,  hogy  a  geselli  elméletet  olyan  sikeresen átültették  a  gyakorlatba,  hogy  neves
közgazdászok meglepődve jártak arrafele, hogy ámuljanak, bámuljanak és tanuljanak. Általános lett
a  vízellátás,  az  egész várost  újraaszfaltozták,  a  legtöbb házat  felújították,  és  a  környező erdőt
újraültették. Dolgozott ott mindenki, mint a hangya, de az emberek végre embernek érezhették
magukat!

 

Persze, ne arra gondolj,  hogy hopp,  kinyomtattak valami pénzecskét, ettől minden lusta dög
halandó boldogan elkezdett dolgozni, mert egyik napról a másikra lett munka, étel, ital, nők és pia!
Hosszú folyamat volt ez, aminek a legfontosabb eredményének tekinthetjük, hogy az emberek azon
igyekeztek, hogy minél előbb továbbadjanak az utalványokon. Ha ezt nem tették volna meg, ma nem
beszélhetnénk erről a sikeres próbálkozásról.

A  Wörgl-pénz  forgási  sebessége  tizennégyszerese  volt  az  osztrák  nemzeti  pénznek,  a
schillingnek, más szóval, amolyan közgazdasági nyelven szólva: ez az utalvány tizennégyszer annyi
munkahelyet tudott teremteni, mint az állami fizetőeszköz! Kapizsgálod már, hová fogunk jutni?

 

Mind a Wära, mind pedig a Wörgl-pénz bebizonyította, hogy a közösségi pénz minden esetben
humánusabb, életrevalóbb, erkölcsösebb, mint a hivatalos fizetőeszköz. És ami még fontos: ezeken a
pénzeken,  utalványokon,  elismervényeken  nincsen  semmiféle  (zsidó)kamat!  (Most  aztán  csúnya
voltam.)

 

Kicsit ugrunk. A József-fillér meséje következik. Hogy sosem hallottál még róla? Nem baj: eddig



én sem.

Tehát. Ha Krisztus születésekor József, aki később suttogott valamit a Fáraó fülébe, mint fentebb
írtam volt, tehát József betett volna egy kis darab aranygolyócskát, egy kis fillért az akkoriban még
nem létező (egyik) bankba, mondjuk 5%-os kamatra, akkor 1990-ben, a német újraegyesítés évében
(az akkor érvényes aranyár mellett) 134 milliárd darab, a Föld tömegének megfelelő aranygolyót
vásárolhatott volna. Ez azt mutatja, hogy a tartós kamatszedés matematikai-logikai lehetetlenség,
ezért ez a pénzforgást mindig csak középtávon biztosíthatja.

Comprende?

 

Margit Kennedy, a geselli elmélet egyik aktualizálója, követője mondja, hogy „ha kamat helyett
forgalmi  illetéket  vezetnénk  be,  legtöbbünknek  megduplázódna  a  jövedelme,  vagy  ugyanazon
életszínvonalért arányosan kevesebbet kellene dolgoznunk”.

 

Mikor a ’30-as években Irving Fisher, a Yale Egyetem tanára, aki magát csak úgy mutatta be,
mint „Gesell kereskedő szerény tanítványa”, elkezdte elemezni a Wörgl-pénz gyakorlatát, arra a
megállapításra jutott, hogy a rendszer működőképessége túlmutat az állami bankókon is, és több
cikket közölt erről. A végeredmény az lett, hogy Ausztriában legalább 200 város és község bocsátott
ki hasonló pénzt, elismervényt, erre az Osztrák Központi Bank hosszas bírósági pereken keresztül
elérte, hogy a Wörgl-pénzt betiltsák, hivatkozva arra, hogy csak az állam nyomtathat fizetőeszközt az
országban. Ez mellett, mintegy ellensúlypontként az Amerikai Egyesült Államokban legalább 400
kisebb-nagyobb város, település vezetett be közösségi, saját pénzt.

Fisher nem volt buta ember. Ezt írta: „Minél alacsonyabbak az árak, annál több gazdasági javat
lehet a pénzegységgel vásárolni. Minél magasabbak az árak, annál kisebb árumennyiséget lehet
vásárolni a pénzegységgel, annál kisebb a pénz vásárlóereje”.

Ehhez nem lehet semmit sem hozzátenni.

 

Most John Maynard Keynes következik, egy a múlt században élt brit közgazdász, aki egy annyira
átgondolt,  profin  szerkesztett  gazdasági  elméletet  dolgozott  ki,  hogy  azt  el  is  nevezték
keynesianizmus-nak. A férfi szerint az „ember maga teremti meg a saját ellátását”, ami alapvetően
tévesnek látszik, ámbátor az egész világon elfogadott tézis.

Véleménye szerint a „díjszabásos pénz”, vagyis a kamatos pénz elméletileg helyes, csak éppen
(ezt én teszem hozzá) a gyakorlatban bukik el. Azt írta: „Azok a reformerek, akik abban látják a
megoldást, hogy a pénzt időnként el kell vinni lepecsételni, hogy az a papírdarab ezáltal megőrizze
pénz funkcióját, jó úton járnak és elgondolásuk alaposabb megfontolás tárgyát, kell képezze”. Helyes.

Mondott még valamit.

„A jövőben sokkal többet fogunk Geselltől tanulni, mint Marxtól”.

Hol van már az a jövő? Szeretnék benne élni.

 



 

Ám mielőtt tovább haladnánk, és megvizsgálnánk, mi van a jelenben és mi lehet(ne) ebben a
lehetséges jövőben, még pár szót szólnék arról, hogy mi is történt pontosan az Egyesült Államokban
1933-ban,  mikor  a  fentebb  említett  Fisher-féle  cikkek  hatására  egyfajta  szoros,  követelődző,
leállíthatatlannak látszó mozgalom alakult, amely a „bélyegeztetős” elismervények országos szintű
kibocsátását szorgalmazta.

A  mozgalom erősségén  felbátorodva  egy  bizonyos  John  Hollis  Bankehad  alabamai  szenátor
február 18-án törvénytervezetet  terjesztett  a  Szenátus elé,  Petenhill  indianai  képviselő pedig a
Képviselőháznak tartott beszédet február 22-én. Eközben Irving Fisher megkereste Dean Achesont,
az akkori pénzügyminisztert, kérve a végrehajtó tanács támogatását az ötlethez. Úgy látszott, valami
elkezdődött.

Acheson megkérdezte egyik harvardi tanárának véleményét, aki azt mondta neki, hogy az ötlet
működőképes, de nagyon erős decentralizált döntéshozói mechanizmussal járna, melyről ki kellene
kérni az elnök véleményét. Sejted már, mi lesz a végkifejlet?

Az elnök neve Roosevelt.

Roosevelt elnök megtiltotta mindenfele „krízis pénz” használatát és meghirdette a New Deal-t a
gazdaság rendbe tételére, mely leginkább hatalmas központi irányítású és központi, állami pénzekkel
támogatott építkezési projekteken alapuló terv volt.

 

Vajon mi történt volna, mi lenne ma a világgal, ha az elnök beleegyezik, hogy ez a hirtelen
feltámadó, átgondolt, igényes és olcsó kezdeményezés életre keljen? Vajon, ha engedélyezi ennek a
„bélyegeztetős” elismervénynek az országos méretűvé duzzasztását, a kibocsátást, a terjesztést és az
egész ezzel járó hercehurcát, akkor a FED, ez a kapzsi magáncég mit felelt volna? Mit felelt volna a
cég, amelyik akkor immáron közel 20 éve sanyargatta az amerikai kormányzatot és a népet?

És vajon Kennedy elnök 1963-ban miért halt meg, mikor érdeklődni kezdett, hogyan lehetne saját
pénzt bevezetni az Egyesült Államokban? Kiknek volt útban?

 

Az történt tehát, hogy ezek a közösségi pénzek, ezek a helyi pénzek, utalványok, elismervények,
magánpénzek (nevezzük őket bárhogy) a múlt század ’30-as éveiben pont olyan gyorsan tűntek el,
mint amilyen gyorsan keletkeztek. Gondolkozzunk el egy kicsit! Nem lesz nehéz kérdés. Ugyan kinek,
melyik (általában) gyors meggazdagodásra, a másik ember kizsákmányolására épülő népcsoportnak



szúrhatták a szemét ezek a kalákában, boldogan tervezett, nyomtatott és utcára került kamat nélküli
pénzek?

Nem adok választ.

 

Felvetődhet egy kérdés: a közösségi pénzrendszer csak egy másik jóléti rendszer, vagy akár egy
teljesen új irányzat? A legtöbb ember azt vallja, hogy ha valami segíti a szegényeket, akkor az jóléti
rendszer. Nos, a közösségi pénzek, melyek útján közmunka keletkezik, a közmunkákból fizetés, a
fizetésből élelem, az élelemből még több energia a munkára (közmunkára), tehát a közösségi pénzek
a maguk módján egyfajta jóléti rendszerben működnek, bár itt felvetődik Keynes mondása, miszerint
az „ember maga teremti meg a saját ellátását”.

És a mondás most talán igaznak is bizonyul.

Ha viszont igaz, akkor a közösségi pénzek nem jóléti rendszerek.

 

 

Ugrunk.

1973-ban vagyunk, méghozzá a brazíliai Curitiba városában, amely egy 2005-ös felmérés szerint
1,8  millió  lakosú,  tehát  a  ’70-es  években közel  akkora  lehetett,  mint  ma Budapest.  Két  évvel
korábban egy bizonyos Jaime Lerner nevezetű építész nyerte meg a polgármester választásokat, és
rögtön  hírnevet  is  szerzett  magának  azzal,  hogy  átszervezte  a  hatalmas  város  roppant  szar
igénytelen tömegközlekedését. De ez egy másik történet.

Amiért számunkra Lerner és az ő gondolkodása fontos, az pediglen az, hogy felismerte: a város
szélén  amolyan  cigányos  putriban,  nyomornegyedekben  élő  közel  félmillió  szegény  embernek,
akiknél a keskeny, zsúfolt utcákba nem tudott bejutni a szemetes autó, nem liberális jóléti programot
kell  indítani  (nyisd fel  szemed,  cigányvédő!),  inkább gondolkodni  kezdett,  hogyan tudná olcsón
megoldani a problémát.

Megtalálta a választ.

 



Lerner az akkor már elsőrangú, profi tömegközlekedésre ingyen jegyet biztosított azon szegény
emberek részére, akik elkezdték szelektíven gyűjteni és leadni a hulladékokat. A szerves hulladékért,
amit a gazdák használtak trágyázáshoz, élelmiszerre beváltható utalványokat adott. A program végül
igen látványos eredményeket ért el: az emberek a külvárosokból ingyen utaztak a belvárosba, ahol
munkát  találtak,  a  külvárosok  tisztábbak  lettek,  a  város  bevétele  folyamatosan  nőtt,  hiszen  a
szétválogatott  szemét  újrahasznosításának  bevételéből  a  fém-,  papír-  és  üvegiparban  érdekelt
vállalatok remek pénzeket fizettek.

Curitiba ma tiszta, virágzó, önellátó, az egyetlen olyan brazil város, amely nem kér pénzt az
államtól.


