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BEVEZETÉS
Kevin az oka

Az összeesküvések kora ez: a kapcsolatoké,
a titkos láncszemeké, a rejtett viszonylatoké.

Don DeLillo: Running Dog, 1978

Egy bizonyos Kevin Jarvis a ludas abban, hogy ez a könyv megszületett.
Magas fiatalember volt ez a Kevin, borotvált fejjel, szemében pajkos mo-
sollyal – s gondolom, ma is az, bár én nem találkoztam vele 2002 februárja
óta. Az évben küldött ki a BBC Tunéziába minket kettônket, Kevint és en-
gem, hogy fölvegyünk néhány snittet a tunéziai turistaparadicsomról szóló
hosszabb mûsorhoz. Olyan nyaralóhelyeket akartak bemutatni, ahol a ten-
gerpartok és látványosságok kirakata mögött lábbal tiporják a helybeliek
állampolgári jogait. Kevin volt a film operatôre és producere, én a riportere.

A filmet titokban kellett elkészítenünk, így hát igyekeztünk feltûnés nél-
kül ingázni a karthágói mozaikok és a megkínzott másként gondolkodók
otthonai között. Többször is felismertük a mindenütt jelen levô tunéziai
titkosrendôröket, amint bôrzakóban, napszemüvegben – rettentôen unat-
kozva – figyelték az ellenzékieket.

Azt hiszem, egy bérelt autóban történt, a Tuniszból az el-dzsemi amfi-
teátrum felé vezetô úton – mert El-Dzsemben is szerettünk volna fölvenni
egy jelenetet „az itt látható pompás színfalak mögött” témájára –, hogy
Kevin elôször fejtegetni kezdte nekem az elméletét, miszerint hazugság
minden, amit a NASA és az amerikai kormány a Holdra szállásról közölt.
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Mi tagadás, engem megrendített ez az állítás, mert én – vele ellentétben,
a koromnál fogva – láttam a televízióban, amikor megtétetett a Hold föld-
jén az a bizonyos „kis lépés az embernek”, ami személyes történelmem fon-
tos mozzanata volt, akárcsak az angol válogatott 1966-os világbajnoki gyô-
zelme. Csöppet sem hiányzott, hogy most ezt elveszítsem.

Kevin egész érvelése egyetlen központi tételbôl indult ki, nevezetesen
abból, hogy a Holdra szállásról készített összes kép – mozgó- és állókép – bi-
zonyíthatóan hamisítvány. Sok olyan dolgot lehetett látni ezeken a képeken,
mondta, ami biztosan nem történhetett meg úgy, és sok olyat nem, aminek
feltétlenül láthatónak kellett volna lennie. A zászló például lobogni látszott,
pedig a Holdon sosem fúj a szél; amellett természetellenesnek tûnt a csillagok
hiánya és az ûrhajósok színpadias mozgása is. Mindezt fotográfus szakértôk
serege tanúsította, meg tudósok serege, akik több évi kutatómunka után von-
ták le cáfolhatatlan következtetéseiket. Ha pedig a képek hamisak voltak,
abból az következik, hogy a Holdra szállás is csak merô koholmány lehet.

Az elsô perctôl kezdve kétkedve fogadtam az állítást. Nem mintha kapás-
ból cáfolni tudtam volna; inkább csak azért, mert sértette plauzibilitás-
érzékemet. Elsô, át nem gondolt észrevételem valami olyasmi volt, hogy
ilyen nagy léptékû csalásban emberek százainak, talán ezreinek kellett volna
részt venniük. Valakiknek ki kellett volna tervelniük a washingtoni hivata-
lokban; a NASA illetékeseinek el kellett volna fogadniuk; az ûrhajósoknak
egész életükben tartaniuk kellett volna magukat a megállapodáshoz, vigyáz-
ni, hogy legközelebbi embereiknek se fecsegjenek, még a legbensôségesebb
pillanatokban sem; s ugyanilyen titoktartási kötelezettséggel, ugyanilyen
pszichológiai vasfegyelemmel kellett volna benne lenniük a tervezôknek,
a fotósoknak, a propagandagépezet mûködtetôinek, a biztonsági emberek-
nek, meg a tengerészeknek, akik eljátsszák, hogy az ûrbôl érkezô legénységet
halásszák ki az óceánból, és még nagyon-nagyon sok mindenki másnak. Gya-
korlatilag lehetetlen lett volna egy ilyen tervet titokban végrehajtani, és tel-
jesen elképzelhetetlennek látszott, hogy a döntéshozók közül bárki megkoc-
káztatta volna a lebukást. Elég volt latolgatnom ezeket a valószínûségeket,
s a konkrét érvek tüzetes vizsgálata nélkül is biztosan tudtam: Kevin érvelése
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hibás. Ráadásul, még ha Kevin nem is tudott róla, a teóriája ismerôs lehetett
a korábbi idôk minden szorgalmas mozilátogatójának, mivel az 1978-as Földi
ûrutazás címû film épp ezen alapult, azzal a különbséggel, hogy a film „földi
ûrhajósait” el kellett tenni láb alól, nehogy kifecsegjék a titkukat. Ennyiben
legalább hihetôbb volt a film, mint az elmélet maga.

A kerekek azonban zakatolni kezdtek az agyamban. Foglalkoztatni kez-
dett az összeesküvés-elméletek témája és az a kérdés, hogy miért hisznek
bennük az emberek. Elvégre Kevin nem volt félkegyelmû, akivel bármit el
lehetett hitetni, hanem éles eszû, tanult, józanul gondolkodó fiatalember –
nagyon is meg lehetett bízni az ítéletében, ha például a tunéziai titkos-
rendôrség mesterkedéseirôl volt szó. Mi több, bizonyára ô is szívesen jelle-
mezte volna magát a „szkeptikus” jelzôvel, akárcsak én. Miért döntött hát
úgy Kevin, hogy elhisz egy ilyen abszurd elméletet, és még ki is áll mellet-
te? Már csak azért is szerettem volna megérteni az okokat, mert akkoriban,
2002 elején nem csak az 1969-es eseményeket tették szívesen górcsô alá az
emberek: a legkülönbözôbb összeesküvés-elméletek sokasága kapott lábra a
Világkereskedelmi Központ elleni támadással és Afganisztán ezt követô
koalíciós megszállásával kapcsolatban is, méghozzá olyan elméletek, ame-
lyeket a bennük kifejezésre jutó világnézet okán veszélyesnek éreztem.
Ahogy kutatni kezdtem ezeket az elméleteket, nemhogy nem párologtak el
és nem süppedtek jelentéktelenségbe, de egyre alattomosabbaknak és feltar-
tóztathatatlanabbaknak látszottak.

Összeesküvés a könyvesboltokban

Nyugaton manapság olyan idôket élünk, amikor divat összeesküvésekrôl be-
szélni. Egymás után tûnnek fel a titkos merényletekre hivatkozó új könyvek
a politikai és a történelmi munkák polcain, s az olvasónak az a benyomása,
mintha ezek is jelentôs történészek, köztiszteletben álló tudományos kuta-
tók elméletileg megalapozott, megbízható munkái lennének. Egy fáradsá-
gos munkával összeállított új Kennedy-életrajz elsô ránézésre nem különbö-
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zik attól a drága, új kötettôl, amely – 43 évvel az esemény után – amellett
érvel, hogy az elnököt a maffia ölte meg. A zene- és DVD-üzletek korláto-
zott könyvkínálatában USA- és Nagy-Britannia-szerte ilyen címek szúrják
ki a hatalmas formátumú papírkötésû albumok között tallózó fiatalok sze-
mét: Csalóka illúziók – hazudnak nekünk!, vagy Mindent rosszul tudsz – Dez-
információs kalauz a média torzításaihoz, történelmi tisztára mosdatásokhoz és kul-
turális mítoszokhoz. Ezek a könyvek meglehetôsen borsos áron (15–20 angol
fontért) különbözô szerzôk rövid tanulmányait gyûjtik egybe számtalan
– egészen komolyan mondom, hogy teljesen véletlenszerûen összeváloga-
tott – témáról, az olajipartól a geopolitikán át a bûnözésig. Mindegyik nyíl-
tan hangoztatja azt a célját, hogy „faltörô kos legyen mindazokkal a torzítá-
sokkal, mítoszokkal és szemenszedett hazugságokkal szemben, amelyeket le
akarnak nyomni a torkunkon, a magántársaságok, a szervezett vallások,
a kormány, a média, a tudományos establishment és mindazok, akik jobb-
nak látják megkímélni az embereket az igazságtól”.1

Végiglapozva annak a dezinformációs sorozatnak egy kötetét, amely
Richard Metzger, az ellenkultúra sajtócézárja kiadásában jelent meg, ez
a fejezetcím hívta fel magára a figyelmemet: „Az Európai Unió igazi arca
– diktatúra az álarc mögött”. A szövegben az „eurokráciának” a nemzetálla-
mok ellen szôtt összeesküvésérôl ír egy bizonyos Lindsay Jenkins, aki koráb-
ban a Brit Védelmi Minisztérium polgári alkalmazottja volt. Gondolat-
menetének egy pontján Jenkins azzal az érvvel hozakodik elô, hogy a
regionalizmus is része a szövevényes konspirációnak, amennyiben azt szol-
gálja, hogy gyengítse az európai országokat és képtelenné tegye ôket az álla-
mok feletti állammal szembeni ellenállásra. Szerzônk szerint „A ragaszkodás
a kisebbségi nyelvek használatához, ami különösen az iskolákban nyilván-
való, a helybeli társadalom elszigetelôdéséhez vezet, és akadályokat emel a
nagyvilágban való érvényesülés elé. Így a helybeliek másodrendû állampol-
gárok lesznek, akiket könnyebb kordában tartani. Minden regionális csopor-
tosulás mûködtetéséhez többrendbeli fordítói közremûködésre van szükség,
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1 R. Kick (szerk.): Everything You Know Is Wrong: The Disinformation Guide to Secrets and Lies.
Disinformation Company, New York, 2002, p 5
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ami tovább rontja a hatékonyságot.” Ha meg kellene címkéznem ezt az ok-
fejtést, azt írnám rá: „Hogyan döntötte romba Wales Nagy-Britanniát”.

A népszerû Rough Guides (Kezdôk kézikönyve) címû sorozat konspirá-
cióelméletbe bevezetô újabb kötete, nemcsak leírja a jelentékenyebb
összeesküvés-elméleteket, hanem jó néhányat hallgatólagosan el is fogad kö-
zülük. Mi több, a „nagy történetírási vita” fordulópontjának állítja be ma-
gát. „Az a gondolat – írják a szerzôk –, hogy régen a nagy emberek tettei
szabtak irányt a világ dolgainak, átadta a helyét egy másik elképzelésnek,
miszerint sokkal nagyobb történelmi és társadalmi erôk hatnak közre. Mos-
tanság kezdjük újra felismerni, hogy a konspiratív tervek, elgondolások,
vagy akár az összeesküvés-elméletek is változtathatnak a világ folyásán.”2

Az efféle feltevések szóhoz jutnak a televíziós mûsorokban – és újabban
a dokumentumfilmekben is. Az ismeretterjesztô filmek alkotói mind több
rokonszenvvel és egyre szívesebben használnak fel olyan anyagokat, ame-
lyek valamelyik oldalon összeesküvést sejtetnek. Gondoljunk csak Michael
Moore 2004-es dokumentumfilmje, a Fahrenheit 9/11 képsoraira! Az ilyen
munkákat a média ugyanolyan figyelemben részesíti, mint a jelentékeny
történettudományi elemzéseket vagy az oknyomozó újságírás mestermûveit,
nem is beszélve arról, hogy ez elôbbiek mennyivel többet hoznak a konyhá-
ra, mint az utóbbi komoly munkák. És a média és filmipar megtámogatta
érvrendszerek – cáfolatok híján – szépen be is épülnek a tömegkultúrába.

Mit jelent az, hogy összeesküvés?

Ha az összeesküvést úgy határozzuk meg, mint két vagy több egyén szövet-
kezését valamely törvénytelen, titkos vagy a jó erkölcsbe ütközô cselekedet
végrehajtására, akkor kétségkívül teli van összeesküvésekkel a világ. Számta-
lan bûncselekmény fakad belôlük. A szükségképpen titkos terveket végrehaj-
tó biztonsági szolgálatoknak lételemük a folyamatos konspiráció, s az ipari
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2 J. McConnachie – R. Tudge: The Rough Guide to Conspiracy Theories. Rough Guides. London,
2005, p xi
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titkaikat féltve ôrzô – olykor a vetélytársak hasonló titkainak földerítésével
másokat megbízó – cégek mûködése is gyakorta konspiratív jellegû. E defi-
níció értelmében már az is kimeríti az összeesküvés feltételeit, ha megegye-
zek egy lánnyal, hogy nem árulom el a mamájának, hogy a barátjánál töltötte
az éjszakát. Az összeesküvés-elmélet azonban nem errôl szól – könyvem célja,
hogy megvilágítsam, miben, mennyiben jelent többet ennél.

Daniel Pipes amerikai kutató – amúgy két olyan könyv szerzôje, amelyek
konspirációs teóriákról szólnak – lényegben azt állítja, hogy az összeeskü-
vés-elmélet nem más, mint meg nem történt összeesküvés, „légbôl kapott
konspiráció”. Ezzel szemben Richard Hofstadter amerikai történész az
1960-as években azt fejtegette, hogy az igazi, „paranoid” összeesküvés-el-
méletek a méreteikrôl ismerszenek meg: „híveik nem egyszerûen összeeskü-
véseket vagy merényleteket vélnek lépten-nyomon fölfedezni a történelem-
ben, hanem valamilyen »hatalmas«, »gigantikus« konspirációt tételeznek
mozgatóerôként a történelmi események mögött.”3

A magam részérôl egyik definícióval sem vagyok elégedett. Ugyan
miképp tudja Pipes feketén-fehéren bizonyítani például azt, hogy „légbôl
kapott” konspirációval van dolga? Magától értôdik, hogy minden összeeskü-
vésrôl alkotott elképzelés puszta teória mindaddig, míg tényekkel alá nem
támasztják. Ilyenformán egyik-másik konspirációs teória hívei joggal
mondhatják vagy azt, hogy nézeteikre majd a jövô szolgáltat perdöntô bizo-
nyítékokat, vagy azt – s ez sem kevésbé valószínû –, hogy a szükséges bi-
zonyítékok az ô megítélésük szerint máris rendelkezésre állnak. Hofstadter
meghatározását azért esne nehezemre elfogadni, mert ennek alapján konspi-
rációnak minôsül ugyan az a Dan Brown által A da Vinci-kódban kifejtett –
s a késôbbiekben még részletesebben tárgyalandó – nézet, miszerint az egy-
ház kétezer éven át módszeresen eltitkolta az igazságot Jézus leszármazot-
tairól (ami kétségtelenül hatalmas léptékû félrevezetés lenne), de nem minô-
sül annak az a kisebb horderejû vád, hogy Diana walesi hercegnôt 1997-ben
Párizsban a brit (vagy a francia) titkosszolgálat tette volna el brutális
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3 Richard Hofstadter: The Paranoid Style in American Politics and other Essays. Alfred A. Knopf,
New York, 1965, p 29
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kegyetlenséggel láb alól. Fontosnak tartom, hogy ne hunyjunk szemet a ki-
sebb léptékû teóriák fölött, mert ha sokan hisznek bennük, végül olyan
világkép kerekedhet ki belôlük, amelyben a hatalom képviselôi, beleértve az
általunk választott tisztségviselôket is, szükségképpen és kivétel nélkül tisz-
tességtelenek és szavahihetetlenek.

Szerintem jobban járunk, ha akkor beszélünk konspirációelméletrôl, ami-
kor valaki szándékosságot tételez föl olyan történések mögött, amelyek in-
kább véletlenszerûnek, szándéktalannak látszanak. Tovább finomítva ezt a
definíciót, azt tekinthetjük konspirációs teóriának, amikor valakiknek a tit-
kos cselekedeteivel magyarázunk egy olyan történést, amely mások kevésbé
álcázott és kevésbé összetett közremûködésével sokkal hihetôbben magya-
rázható. Összeesküvés-elméletnek tehát a magam részérôl az olyan teóriákat nevezem,
amelyek szükségtelenül folyamodnak a konspiráció föltevéséhez más, valószínûbb ma-
gyarázatok helyett. Sokkal valószínûbb például, hogy a Holdra szállás 1969-
ben valóban megtörtént, mint az, hogy több ezer ember tudtával és részvé-
telével tákolták össze a Holdra szállás látszatát.

Occam borotvája

Míg e definícióhoz eljutottam, már akkor a hatása alatt voltam „Occam bo-
rotvájának”, amikor még hírét sem hallottam ennek a nevezetes tételnek. Az
elv így hangzik: „A sokaság szükségtelenül nem tételezendô” – latin erede-
tiben: „Pluralitas non est ponenda sine neccesitate”. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy
két, egyébként egyenértékû hipotézis közül az a valószínûbb, amelyhez ke-
vesebb új feltételezéssel jutottunk el.4 S ha egészen a hétköznapok nyelvén
szeretném kifejezni: „Ne bonyolítsuk túl a dolgokat!” Az elv William of
Ockham angol ferences szerzetesrôl és teológusról (1288–1348) kapta a
„Occam borotvája” nevet, de nem azért, mert ô fedezte föl, hanem csak
azért, mert elôszeretettel folyamodott hozzá vitáiban, mintegy elvágólag.

15

4 The Skeptics’ Dictionary = http://skepdic.com/occam.html
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Ennek az elvnek – amit gazdálkodási vagy takarékossági elvként is szokás
emlegetni – jó hasznát vehetjük minden olyan helyzetben, ahol a hiszékeny-
ségünkre építenek. Gondoljunk például a színpadi gondolatolvasóra vagy
a falusi látnokra. Csakis akkor lenne szabad elfogadnunk, hogy az egyik bir-
tokában van az érzékszerveken kívüli érzékelés adományának, a másik pedig
a halottakkal társalog (vagyis hogy olyat tudnak, amire egyszerû földi halan-
dó nem képes), ha kimerítettük az olyasféle, sokkal egyszerûbb magyaráza-
tokat, mint például hogy segítôtársaik vannak a közönség soraiban, akik
egyezményes jelekkel információkat továbbítanak nekik. Különös módon,
bár tudjuk, hogy nincsenek csodák, mégis hagyjuk magunkat meggyôzni,
hogy az az illetô a színpadon képes olvasni a gondolatainkban.

Tom Paine, a XVIII. századi radikális és szkeptikus gondolkodó ponto-
san ezt a gondolkodásmódot alkalmazta a vallási tanokra a The Age of Reason
(Az ész kora) címû könyvében. „Ha abból indulunk ki – írja Paine –, hogy
a csoda teljes mértékben kívül áll annak a valaminek a folyásán, amit termé-
szetnek nevezünk, akkor a csoda végbemeneteléhez a természetnek saját
rendjébôl kell kizökkennie; s ha valaki beszámol egy csodás eseményrôl, azt
állítván, hogy saját szemével látta azt, akkor mindjárt megfordulhat a fe-
jünkben az a nagyon könnyen eldönthetô kérdés, hogy melyik a valószí-
nûbb: az, hogy a természet kizökkent a rendjébôl, avagy inkább az, hogy az
illetô nem mond igazat?”

Természetesen lehet vitatkozni a történeti valószínûség és valószínûtlenség
definícióiról. Ezért, talán elkerülhetetlenül, az összeesküvés-elméletekkel
szembeni szenvedélyes állásfoglalásokat egyik-másik elméleti szakember épp-
oly elhibázottnak tartja, mint magukat az összeesküvés-elméleteket. Peter
Knight a Conspiracy Culture (Konspirációs kultúra)5 címû könyvében azt fejte-
geti, hogy az olyan szerzôk, mint Daniel Pipes, úgy írnak a konspirációs teó-
riákba vetett hitrôl, mint valami „misztikus erôrôl, amely mögött az egyes
emberi elmék, vagy akár egész társadalmak irányításának szándéka rejtôzik”.
Ezzel szerzônk saját fegyverét fordítja Pipes ellen, ám Pipes szisztematikus tö-
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rekvése, hogy kimutassa, miként szennyezheti be a politikai eszmecseréket a
konspirációs gondolkodás, aligha érdemli meg ezt a harsány ábrázolást.

Hangot kapott az a nézet is, hogy a következetesen antikonspiracionista ér-
velés megteremti a maga, ugyancsak támadható ideológiáját. A „kontingen-
ciaelmélet”, ahogy ezt a fajta gondolkodást nevezni szokták, lényegében arra
törekszik, hogy tétlenségre kárhoztassa az embereket, miközben a konspirá-
ciós teóriák indulatokat igyekeznek szítani. A kontingenciaelmélet nem keres
magyarázatot arra a kérdésre, hogy miért összpontosul a hatalom kevesek
kezében, és miért osztják meg a társadalmat feloldhatatlan antagonizmusok,
ahogy azt a konspiracionizmus teszi, hanem meg akarja békíteni a híveit, azt
állítva, hogy nem léteznek ilyen antagonizmusok, lényegében úgy jó minden,
ahogy van. Az ilyen gondolkodás „az amerikai status quo ôrzôje, mert szemet
huny a »nagy eseményeket« meghatározó társadalmi viszonyok fölött, és a
történelem traumatikus momentumait »zavart gondolkodású egyének«
elmemûveinek állítja be”.6 A kontingenciaelmélet tehát az uralkodó osztály
válasza lenne a lázadásra, amit a konspiracionizmus képvisel: olyan gondolko-
dásmód, amely „szintúgy a történelmi okság ideologikus vízióján alapul”.7

Én erre azt válaszolom, hogy bár sokféle történelemfelfogás lehetséges, és
bár a történelmi valószínûség egzakt módon nem megalapozható, azok, akik
értik a historikus folyamatokat, intuitív módon érzik a különbséget valószí-
nûség és valószínûtlenség között. Ez még nem jelent kiállást a status quo
mellett. A nagy brit történész, Lewis Namier szavait idézve: „A történelmi
stúdiumok végsô hozadéka a történelmi érzék: annak intuitív megértése,
hogy miként nem szoktak végbemenni a történelem eseményei”.8 A kons-
pirációs elméletek olyan teóriák, amelyek – egyebek mellett – sértik az ese-
mények folyásával kapcsolatos felfogásomat, mert azt a módot tételezik nor-
maként, ahogyan az események nem szoktak lezajlani.
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6 Skip Willman, idézi Peter Knight (szerk.): Conspiracy Nation: The Politics of Paranoia in Post-
War America. New York University Press, New York, 2002, p 25

7 Uo.
8 Sir L. Namier, idézi Daniel Pipes: Összeesküvések – A paranoia évezredes története. Ford.: Szécsi

Noémi. Agave, Bp., 2007, p 38
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Merényletek a történelemben

Az összeesküvésekrôl szóló igen szórakoztató könyvecskéjében Robin Ramsay,
a brit elméletalkotók doyenje egészen más álláspontra helyezkedik a történel-
mi kauzalitás kérdésében. „Az összeesküvés-elméletek újabban tapasztalt felvi-
rágzásának messze legjelentôsebb tényezôje a tényleges konspirációk létezése –
írja Ramsay. – Az emberek azért hisznek az összeesküvés-elméletekben, mert
azt látják maguk körül, hogy a világ tele van összeesküvésekkel.”9 Ramsay ez-
után a politikai konspirációk láncolatának elsô pillantásra meggyôzônek látszó
bizonyítékaként hozza fel Kennedy elnök és öccse, Robert Kennedy meggyil-
kolását, a Martin Luther King és Malcolm X elleni gyilkos merényletet, a
teherfuvarosok szakszervezete korrupt vezetôje, Jimmy Hoffa meggyilkolását,
valamint a George Wallace korábbi alabamai kormányzóra és elnökjelöltre le-
adott lövéseket, „amelyek akkor dördültek el, amikor Wallace veszélyeztetni
látszott Richard Nixon gyôzelmét az 1968-as elnökválasztás idején”.10

Minthogy a felsorolt összeesküvések egytôl egyig legalábbis megkérdôje-
lezhetôk, Ramsay okfejtése csupán annyit bizonyít, hogy a konspirációs elkép-
zelések újabb konspirációs elképzeléseket szülnek. Talán ha a közel-keleti
összeesküvés-elméletekkel foglalkozna, s nem a Nyugaton és az angolszász or-
szágokban felbukkanókkal, talán igazat adhatnánk neki. Daniel Pipes szerint
a Közel-Keletet részben azért lepi el a konspirációs elméletek áradata, mert ez
a régió „az elmúlt két évszázadban több tényleges összeesküvés színtere volt,
mint a világ szinte bármely más része”. A nyugati kormányok idôrôl idôre tit-
kos összejátszással vagy más kerülôutakon igyekeztek befolyásolni a közel-
keleti politikát, a Franciaország és Nagy-Britannia közötti 1916-os titkos
Sykes-Picot megállapodástól, amellyel a korábbi Oszmán birodalom arab
területeit osztották fel, a Moszaddek iráni miniszterelnök ellen 1953-ban
amerikai és brit részvétellel végrehajtott merényletig.11 Az is meglepô lenne,
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19 Robin Ramsay: Conspiracy Theories. Pocket Essentials, Great Britain, 2000, p 38
10 A merénylet valójában az 1972-es elnökválasztási kampány idején történt.
11 Daniel Pipes: The Hidden Hand: Middle East Fears of Conspiracy. St Martin’s Griffin, USA,

1998, p 325

VUDU  4/7/10 8:47 AM  Page 18



ha a számos latin-amerikai országban, ahol katonai hatalomátvételek követték
egymást ötven éven át, nem ugyanígy gondolkodnának az emberek. Ugyan-
akkor Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az elmúlt száz évben na-
gyon kevés jelentôs összeesküvésre derült fény, amit legalább két komoly tör-
ténész egymással összhangban összeesküvésnek minôsített volna.

Nem számítva a Watergate-ügyet, ezt a szánalmas és elfuserált konspirációt,
amit politikai kémkedés leleplezésére szôttek, az Egyesült Államok 1985-86-
ban állt a legközelebb egy igazi összeesküvés megvalósításához, a Reagan-kor-
mánynak abban az ügyében, amelyben Irán és a nicaraguai „kontrák”  voltak
érintve. Ez az ügy abban állt, hogy a Reagan-kormányzat vezetô tisztségviselôi
úgy próbálták kijátszani az antikommunista nicaraguai felkelôk (a „kontrák”)
anyagi támogatásának a Kongresszus által kimondott tilalmát, hogy fegyvere-
ket adtak el Amerika esküdt ellenségének, Iránnak. Miután az üzlet felszínre
került, az ügyben két vizsgálat történt. A Nemzetbiztonsági Tanács két tagját
kisebb vétségekben bûnösnek találták, de másodfokon fölmentették ôket a
büntetés alól azon a címen, hogy a nyomozóhatóság büntetlenséget ígért ne-
kik, ha vallomást tesznek a Kongresszus elôtt.

A britek nagy összeesküvési ügye az 1924-es Zinovjev-levél volt. Errôl
hosszú éveken át az a történet keringett, hogy a brit biztonsági szolgálat
hamisította a Kommunista Internacionálé vezetôjének, Grigorij Zinovjev-
nak tulajdonított levelet, mert meg akarta dönteni minden idôk elsô,
Ramsay MacDonald vezette munkáspárti kormányát. A levelet, amely a brit
Munkáspárt bolsevik beállítottságának látszatát keltette, kiszivárogtatták a
Daily Mailnek, a lap a hírt négy nappal az 1924 októberében tartott általá-
nos választások elôtt jelentette meg, a következô szalagcímmel: „Szocialista
vezetôk polgárháborús összeesküvése: Moszkva diktál a mi vöröseinknek;
egy nagyszabású merénylet leleplezése”. A választásokon a Munkáspárt föld-
csuszamlásszerû vereséget szenvedett.

A Blair vezette új munkáspárti kormány utasítására 1999 januárjában a
Külügyminisztérium vezetô történésze, Gill Bennett újból kivizsgálta ezt az
ügyet. Arra a következtetésre jutott, hogy a levelet antikommunista fehér-
gárdisták hamisították Lettországban, hogy megtorpedózzák a Nagy-Bri-
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tannia és a fiatal Szovjetunió közti új szerzôdéseket. A levelet a brit katonai
hírszerzés 6-os részlegének (MI6) továbbították, e részleg egyes tagjai szivá-
rogtatták ki a Daily Mailnek. Bennett arra a megállapításra jutott, hogy a
Külügyminisztériumban valódinak gondolták a levelet, a jobbára konzerva-
tív beállítottságú Katonai Hírszerzésnek azonban lehettek kételyei a valódi-
ságával kapcsolatban, ám érdekükben állt, hogy ezek a kételyek ne kapjanak
hangot. Következtetéseiben a történész megemlíti, hogy a hírszerzés magas
szintû felelôssége a hamisítvány létrejöttében és terjesztésében „eredendôen
valószínûtlen”, mert egy ilyenfajta felelôsség feltételezne „bizonyos fokú
összetartást és kontrollt, nem beszélve a politikai akaratról, ami egyszerûen
nem létezett”.

A Guardianban megjelent cikkében a munkáspárti külügyminiszter, a
néhai Robin Cook elismerte, hogy nem tudják bizonyítani, hogy az MI6 ha-
misította volna a levelet: „Nincs bizonyíték arra, hogy a hírszerzô szolgála-
tok szervezett összeesküvést szôttek volna a Munkáspárt ellen.”12 S ahogy
arra jelentésében Bennett rámutat, az sem igaz, hogy a Munkáspárt e levél
miatt veszítette volna el a választást. A Munkáspárt gyôzelméhez a hanyatló
Liberális Párt támogatására lett volna szükség. Maga a Munkáspárt 1924
októberében több szavazatot kapott, mint korábban.

Közös elemek

Ezekbôl a példákból jól kitûnik, hogy a valódi összeesküvéseket vagy eltú-
lozzák, a jelentôségüket a valóságosnál jóval nagyobbra értékelve, vagy nyil-
vánvalóan balul ütnek ki: kudarcba fulladnak, kitudódnak. Az a tény, hogy
Richard Nixon, a világ legbefolyásosabb országának elsô embere nem volt
képes letöröltetni a terhelô bizonyítékokat hordozó magnókazettákat, jól
jellemzi a tényleges összeesküvéseket. Az összeesküvés-elméletek ezzel
szemben gyakorta sokkal közelebb kerülnek a céljaik megvalósításához.

20

12 Guardian, 1999. február 4.

VUDU  4/7/10 8:47 AM  Page 20



Miközben az e könyv magvát alkotó tizenkét nagy konspirációs elméletet
kutattam, lassanként rájöttem, hogy vannak bizonyos közös tulajdonságaik,
amelyek elôsegítik terjedésüket.

1. Történelmi elôzmények
Mint már említettem, a konspiracionizmus arról igyekszik meggyôzni az
embereket, hogy a való világban egymást érik a nagy összeesküvések. Egyik-
másik konspirációs elmélet kevésbé fog valószínûtlennek látszani, ha hasonló
esetek sorát ismerjük fel a történelemben, az 1605-ös puskapor-összees-
küvéstôl az olyan XX. századi példákig, mint a Pearl Harbor-i események,
a Reichstag felgyújtása vagy a Tonkini-öbölben 1965-ben történt incidens.
A John Fitzgerald Kennedy elleni gyilkos merénylet szolgál kiindulópont-
ként mindazoknak, akik el akarják hitetni az emberekkel, hogy Robert Ken-
nedyt és Martin Luther Kinget amerikai állami szervek tették el láb alól.

A Szeptember 11-e Igazsága (avagy röviden írva a 9/11 Igazsága) elneve-
zésû mozgalom tagjainak életrajzait tanulmányozva döbbenten láttam en-
nek a normaképzésnek az idôbeli mûködését. Egy energikus, negyvenes
éveiben járó nô, aki a csoport kaliforniai ágának fáradhatatlan aktivistája
lett, leírta, miként vált meggyôzôdésévé a szeptember 11-ei összeesküvés.
Fiatalkorában arról mesélt a vele rokonszenvezôknek, hogy körülvitorlázta a
Földet, de „politikai aktivista” csak 1992-ben vált belôle, mert látott egy
filmet, amely „megrázta” ôt, s amelynek hatására maga is kutatni kezdte a
kormányzat és a média kapcsolatát. Oliver Stone rendezése, a John Fitzgerald
Kennedy volt ez a film.

2. A szkeptikusok és a „birkanép”
A konspirációs teóriák politikai értelemben nagy valószínûséggel mind
populisták, amennyiben általában a szûk hatalmi elit népellenes tetteinek
leleplezôjeként jelennek meg a nyilvánosság elôtt. Egy kaliforniai teológus-
professzor a koppenhágai központi könyvtárban tartott elôadásában szep-
tember 11-ével kapcsolatban a következô kijelentést tette: „a társadalmunk
elitjéhez tartozók talán nem is gondolják komolyan, hogy az igazságot ki
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kellene deríteni”. Ezzel szemben a konspirációhívôk egy hôsi elit tagjai,
akik átlátnak a tunya vagy közömbös tömegeknek szánt hivatalos verzión.
Az ilyen állásfoglalások általában hangsúlyt helyeznek arra, milyen sajátos
gondolkodásmódra van szükség az összeesküvések felismeréséhez. Csakis a
konspiracionisták képesek feltörni a kódot, nem utolsósorban azért, mert
szokatlan módon és másoknál élesebb szemmel látják a világot. Azokat, akik
nem látják vagy nem képesek meglátni az igazságot, robotnak vagy újabb
szóval „birkanépnek” (sheeple) tekintik: olyan polgároknak, akik félálom-
ban botorkálnak át hétköznapi életükön.

3. „Én csak kérdezek”
A magukra valamit is adó konspiracionisták elsôdleges technikája 2001 óta
az az elmélet, hogy nekik nincs is semmilyen elméletük: az elméletalkotók
csupán föltesznek bizonyos nyugtalanító kérdéseket, mert szeretnék megis-
merni az igazságot, és látszólag az olvasóra bízzák a kérdések megválaszolá-
sát. A kérdéseiknek azonban természetesen csak akkor van értelmük, ha a
kérdezô hisz a titkos összeesküvés teóriájában.

4. Szakértôi háttér
A konspiracionisták hírességeket és szakértôket is segítségül hívnak, hogy
hitelesítsék elméleteiket. Ugyanakkor a modern összeesküvés-elméletek
egyik állandó vonása, hogy eltúlozzák a szakértôk státusát. Michael Meacher
korábbi brit környezetvédelmi miniszter, aki a 9/11 Igazsága mozgalomhoz
közelállók körében a „kellemetlen kérdések” föltevôinek egyik vezéralakja,
sosem volt tagja ugyan a brit kabinetnek, mégis a több USA-beli rádió-
állomás által sugárzott Alex Jones Show-ban a Blair-kormány egykori harma-
dik embereként emlegették. David Ray Griffin teológus akadémikus, a
szeptember 11-ei összeesküvés talán legtekintélyesebb szószólója a fiziká-
ban, az aerodinamikában vagy a mérnöki tudományokban sebtiben összesze-
dett tudását is elégségesnek érzi a szakavatott állásfoglaláshoz. Hogy ez
mennyire abszurd, arról fogalmat alkothatunk, ha elképzeljük, mit szólna
Griffin, ha mondjuk a Popular Mechanics címû mûszaki szaklap szerkesztôje
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az ô teológiai monográfiáját (John K. Roth teodiceájának bírálata) látná el
széljegyzetekkel.

Az összeesküvés-elméletek hívei, ha szükségét érzik – s ez bizony gyak-
ran van így –, homályban hagyják szakértôik képzettségének kérdését.
A 2005. július 7-ei londoni robbantásos merényletekrôl készült két film
egyike egy bizonyos Nick Kollerstromtól származó bizonyítékokra hivatko-
zott, akit mint elôadót és kutatót mutattak be. De vajon milyen tárgy elô-
adója, mely szakterület kutatója volt ez az illetô? Mint kiderült, Koller-
strom a bolygók mozgásának alkímiai hatásairól tartott elôadásokat, és a
gabonakörökrôl írt könyvet.13 Az effajta ködösítés másik vonása, hogy
a konspiracionisták elôszeretettel hivatkoznak folyvást egymásra, hogy azt a
benyomást keltsék, mintha az álláspontjukat szakterületek sora támasztaná
alá. Így például a szeptember 11-ei eseményekkel kapcsolatban a francia
konspiracionista Thierry Meyssan Webster Tarpley amerikai konspiracio-
nistát idézi; Tarpley idézi David Ray Griffint, David Ray Griffin pedig
idézi Thierry Meyssant. Igazán elbûvölô ez a szolidaritás.

5. Tudományos hihetôség
A konspiracionisták minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy a
tudományosság látszatát keltsék. Ahogy e módszert ironikusan emlegetni
szokták, „lábjegyzetek orrvérzésig”. Elméleteiket részletes és gyakran differen-
ciálatlan információk sûrû szövetébe ágyazzák, de úgy tálalják ezeket az infor-
mációkat, mintha komoly tudományos értekezésrôl lenne szó. Elméleteik alá-
támasztására sokat idéznek nem konspiracionista forrásokból is, ám ezeket
rendszerint félrevezetônek, szelektívnek találják. Nézzünk erre egy példát!
A szeptember 11-ei merényletek hátterét taglaló könyvében – amely a sokat-
mondó The New Pearl Harbor (Az új Pearl Harbor)14 címet viseli – David Ray

23

13 Kollerstromot 2008-ban elmozdították állásából, a londoni University College-ból, mert szá-
mos cikkben arról értekezett, hogy Auschwitzban nem is voltak gázkamrák, a koncentrációs
táborban több zenekar mûködött, és uszoda állt a rabok rendelkezésére.

14 David Ray Griffin: The New Pearl Harbor: Disturbing Questions about the Bush Administration and
9/11. Arris Books, Great Britain, 2004

VUDU  4/7/10 8:47 AM  Page 23



Griffin annak a szervezetnek a vezetôjeként említi Thierry Meyssant, amely-
rôl a Guardian 2002 áprilisában így írt: „megbecsülésnek örvendô független
tanácsadó testület, amelynek balos irányultságú kutatási projektjeit mind-
máig a méltányosság és a tárgyszerûség modelljeinek tekintik”.15 Érdemes
összevetni ezt a teljes Guardian-idézettel: „A francia média tétovázás nélkül
elvetette a [Meyssan-féle] könyv tételeit, annak dacára, hogy Mr. Meyssan
a Voltaire-hálózat nevû, megbecsülésnek örvendô független tanácsadó testület
elnöke, amelynek balos irányultságú kutatási projektjeit mindmáig a méltá-
nyosság és a tárgyszerûség modelljeinek tekintik.” A Le Nouvel Observateur így
írt: „Ez a teória mindenkinek megfelel – nem vesz tudomást iszlám szélsôsé-
gesekrôl, mindenki jól érezheti magát. Ebben a világban a valóságnak nincs
helye.” A Libération pedig a következôképp nyilatkozott a könyvrôl: „Rémü-
letes szélhámosság”. Így már kissé más a leányzó fekvése.

A mainstream média félrevezetô felhasználásának további példája az, ami-
kor majdnem bibliai végérvényességet tulajdonítanak a frissiben megjelent,
természetüknél fogva hevenyészett tudósításoknak, amennyiben ezek a cik-
kek történetesen épp a konspiracionisták számára oly fontos ellentmondáso-
kat látszanak elmélyíteni. Nyugaton a tudósítók általában ijesztô és zavaros
körülmények között is igyekeznek megfelelni a szakma követelményeinek,
de a nagyobb katasztrófákról a médiában felbukkanó elsô magyarázatok óha-
tatlanul sok olyan elemet tartalmaznak, ami késôbb tévedésnek vagy puszta
spekulációnak bizonyul. Szerzôink hajlamosak arra is, hogy újságírók oda-
vetett megjegyzéseit megkérdôjelezhetetlen igazságként kezeljék. Az új
Pearl Harborben Griffin egy Guardian-cikkre hivatkozva kérdôjelezi meg,
hogy a Világkereskedelmi Központnak ütközött gépen tárgyi bizonyítékok
maradhattak volna fenn: „Mint azt a Guardian megírta, »az a gondolat,
hogy az útlevél abból a pokolból meg sem perzselôdve kikerülhetett, a ter-
rorizmus elleni FBI-intézkedések legtántoríthatatlanabb pártfogóinak hi-
székenységét is próbára tenné.«” Ez a vélemény azonban nem riportalanytól
származik, hanem egy londoni kolumnistától, Anne Karpftól, aki pontosan
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annyit tudhatott arról, hogy mi kerülhetett elô az ikertornyok romjai alól és
mi nem, mint bármelyik másik hírmagyarázó Észak-Londonban.

Végül a konspiracionisták az elképzelésük szerinti titkosszolgálati vagy
szakzsargon segítségével végzik el az utolsó simításokat a szakmai tekintély
ködképén, mintha csak állandó kapcsolatban állnának a kémekkel vagy
a szakértôkkel. Ilyen szavakat használnak: „psyops” (psychological opera-
tions, azaz pszichológiai mûveletek), „hamis zászló”, vagy az újabban köz-
kedveltté vált fordulat, a „nedves megoldás”, ami gyilkosságot jelent.

6. A „kényelmetlen igazságok” nagyon is kényelmesek
A konspiracionisták sosem veszítenek. Van az érvelésükben valami szán-
dékolt rugalmasság, aminek jóvoltából az újabb kényelmetlen tényeket is be
tudják illeszteni elméletük keretei közé. Hisz mindent, ami az elmélet szem-
pontjából zavarba ejtô vagy nyilvánvalóan problémás, azt tudatos dezinfor-
mációnak lehet tulajdonítani, vagyis annak, hogy a képzeletbeli merénylôk
az aktivistákat le akarják téríteni a nyomról. A walesi hercegnô meggyilko-
lásáról szóló elmélet egyik híve úgy nyilatkozott: elôször éppen a Dianával
kapcsolatos abszurd elképzelések sokasága gyôzte meg ôt arról, hogy az MI6
áll a háttérben, leplezni akarva a gyilkosságban betöltött valós szerepét. Szin-
te páratlan az a leleményesség, amivel Korey Rowe, a szeptember 11-ei ese-
ményeket Loose Change (Aprópénz) címen feldolgozó népszerû dokumentum-
film producere válaszolt arra a kérdésre, hogyan lehetnek napnál világosabb
ténybeli tévedések a filmben: „Tudjuk, hogy vannak a dokumentumfilmben
hibák; ezeket éppen azért hagytuk benne a filmben, hogy az emberek ne
higgyenek nekünk, és maguk járjanak utána, mi történt.”16

7. Megfigyelés alatt
A konspiracionisták szívesen tesznek olyan célzásokat, hogy az elméleteik
terjesztôi még a „legbiztonságosabb” országban is valamiképpen veszélyben
forognak. 2007 februárjában egy BBC-mûsorban, amely dr. David Kelly
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halálával foglalkozott, Norman Baker liberális demokrata képviselô, vitatva
a következtetést, hogy az egykori fegyvervizsgáló öngyilkosságot követett
volna el, hangot adott annak a gyanújának, hogy valakik szûrik az e-mail-
jeit. Elmondta az interjút készítô újságírónak, hogy néhány neki küldött 
e-mail csak részben érkezett meg a postafiókjába, ami szerinte roppant
nyugtalanító. Az e-mailjei feltételezett ellenôrzése miatt ugyanígy
aggodalmát fejezte ki David Halpin nyugalmazott ortopédsebész West
Countryból, azoknak az orvosoknak az egyike, akik a Kelly-konspirációt
elsôként hozták szóba a Guardianhez írt levelükben, amelyben kifejtették
a törvényszéki szakorvosi véleménnyel szembeni kételyeiket.

Vicces vagy rémisztô?

Amikor megírtam ezt a könyvet, részben az a hétköznapi cél lebegett a sze-
mem elôtt, hogy hasznos forrást adjak milliók kezébe, akik a kocsmában
vagy egy vacsora utáni beszélgetésben azt hallják: „Én most megmondom
magának, mi volt az igazi oka...” – mire a hallgatóság csak pislog, mert sejti
ugyan, hogy zagyvaságot hall, de a cáfolathoz többnyire nincsenek azonnal
elôhúzható érvei. Célom volt az is, hogy valamiféle elleneszközt adjak az
internethasználók kezébe a több tízezernyi webhellyel szemben, ahol arról
gyôzködik ôket, hogy „azok” a nyomukban vannak.

Azt is szerettem volna megérteni, hogy ami ellentmond a józan észnek,
valószínûtlen, hihetetlen, vajon miért ragadja meg sokszor jobban a képze-
letünket, miért hihetôbb a valóságnál. Más szóval, érdekelt az összeesküvés-
elméletek pszichológiai háttere is.

De a Holdra szállásnak hitelt adók és az azt megkérdôjelezôk közti kedé-
lyes szópárbajoknak és annak a kérdésnek, hogy miért élvezzük ezeket
a szópárbajokat, van egy kevésbé kedélyes oldala is. Remélem, sikerül majd
kimutatnom, hogy az összeesküvés-elméletekbe vetett hit önmagában is kár-
tékony. Torzítja a történelemszemléletünket, ezért torzítja a jelenrôl alkotott
képünket is, és ha széles körben terjed, katasztrofális döntésekhez vezethet.
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