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Köszönetnyilvánítás

Az élet csapatjáték. Senki nem jut messzire egyedül. Nekem 
egy különösen nagy és odaadó csapat jutott, melynek tagjai 
támogattak, biztattak, lelkesítettek és kihívás elé állítottak – 
a családommal az élen.

Lányaim, Kathi és Lia jelentették számomra a mindenséget. 
Legnagyobb örömöm velük és családjukkal – sógoraimmal 
Neddel és Victorral, valamint hét csodálatos unokámmal – 
lenni, akik megőrzik a fiatalságomat.

Testvérem, Delma marad a legszorosabb kapocs penn-
sylvaniai gyökereimhez. Különleges helyet tölt be, mint 
az egyetlen élő ember, aki születésem óta ismer.

Társam és bizalmasom, Juliette megelégedést hozott éle-
temnek ebben a szakaszában, amikor már nem voltam biztos 
benne, hogy ezt újra megtapasztalom.

Hálás vagyok minden embernek, aki nap mint nap támo-
gat, kezdve az asszisztensemmel, Norma Sakennel. Norma 
bűvészkedik az irodámon átmenő információ és kérések 
folyamatos áradatával, és mindig új feladatok után kutat. 
Folyton mondogatom neki: „Norma, állítólag nyugdíjba men-
tem.” – de nem hallgat rám.

Túl kövérek és elégedettek vagyunk ahhoz, 
hogy megóvjuk magunkat? 209
Vissza az ész hatalmát! 218
Három férfi, aki a vezetésre tanított 226
Hagyjuk a golfot, és tegyünk valamit! 240
Cselekedjünk! 258
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Nagyra becsülöm Ken Anderson és Ginny King erőfeszíté-
seit a Quintile Managementnél, akik az üzleti életben tarta-
nak; illetve Rosáét, Raquelét és Elmerét, akik megkönnyítik 
otthoni életemet.

Manapság életem legjobb része, hogy képes vagyok változ-
tatni a világon, és visszaadhatok valamit. Néhány nagyon te-
hetséges és odaadó ember segít ebben. Dana Ball, Lou Lata if 
és Desi Heathwood fáradhatatlanul dolgozik a Iacocca Alapít-
ványban, hogy álmomat a diabétesz gyógymódjának meg-
találásáról valóra váltsák.

Partnereim a Lehigh Egyetemen, a Iacocca Intézetben – 
különösön Dick Brandt – olyan körülményeket teremtettek, 
amelyben a világ minden részéről származó diákok felfedez-
hetik közös alapjaikat. Szó szerint fiatal elménként változtat-
ják meg a világot.

Blake Roney, Truman Hunt és Brent Goddard a NuSkin-
nél lelkesítettek a világ éhezőiért tett erőfeszítéseikkel, és 
megmutatták, hogy lehet jótettekkel boldogulni az üzletben. 
Boldog vagyok, hogy része lehetek ennek a törekvésnek.

Steve Briganti és a Statue of Liberty-Ellis Island Founda-
tionnél (Szabadságszobor-Ellis Island Alapítvány) kemé-
nyen dolgozó emberek folyamatosan emlékeztettek Amerika 
nagyságára és a világban betöltött szerepünkre.

Hálás vagyok barátaimnak Detroitban, akik az autóipar-
ban tartanak; barátaimnak Washingtonban, akik emlékez-
tetnek a vezetés alapvető szerepére; és kaliforniai barátaim-
nak, akik segítenek, hogy ebben a gyorsan változó világban 
naprakész és elfoglalt maradhassak. Természetesen, legjobb 
barátaim között ott van Bill Fugazy, Vic Damone és Nasser 
Kazeminy.

Végül szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek 
létrehozni ezt a könyvet. Amikor Jack Romanos, a Simon & 

Schuster Inc. elnök-vezérigazgatója megkeresett az ötlettel, 
hogy írjak egy könyvet a vezetésről, nem tudtam elutasítani. 
Jackkel való kapcsolatom 1984-ig nyúlik vissza, amikor meg-
győzött, hogy az emberek hallani szeretnék egy autóiparban 
dolgozó ember mondanivalóját. Annak az együttműködés-
nek lett az eredménye a Iacocca című könyv*. Enyém volt 
a megtiszteltetés, hogy megint Jackkel és a Scribner/Simon 
& Schusternél lévő első osztályú csapatával dolgozhattam. 
Szerkesztőm, Colin Harrison, nemcsak tiszta és világos 
nyelvezetet segített megteremteni, hanem arra ösztönzött, 
hogy elmélyüljek a napjaink kritikus kérdésein való töp-
rengésben.

A Scribner/Simon & Schuster vezetői, Carolyn Reidy, 
Susan Moldow és Rosalind Lippel kezdettől fogva lelkesen 
álltak a projekt mögött. Nagyra becsülöm munkatársam, 
Catherine Whitney képességeit és kemény munkáját, aki 
számtalan vázlaton keresztül megőrizte türelmét és hatá-
rozottságát, és segített, hogy a mélyen meglevő érzéseimet 
és meggyőződéseimet úgy formáljam szavakká, hogy az em-
berek megértsék.

Nem telik el úgy nap, hogy néhány számomra teljesen ide-
gen ember ne hívna fel, ne írna vagy ne keresne meg, hogy 
beszéljünk valamiről, ami fontos neki, a nyilvánosság előtt. 
A kapcsolat, amelyet a különféle társadalmi helyzetű embe-
rekkel teremtettem, fantasztikus energiaforrást és megelége-
dettséget jelent számomra. Remélem, hogy ezen a könyvön 
keresztül az amerikai megújulás elindítása érdekében hasz-
nálni tudom ezt a kapcsolatot. Együtt bármely álmunkat meg 
tudjuk valósítani.

* Magyar nyelvű kiadása: Iacocca, Lee: Iacocca. Egy menedzser élete. Bp., Gon-
dolat, 1988 – a magyar kiadás szerkesztője.



Elég volt?

Én vagyok az egyetlen fickó ebben az országban, akinek elege 
van abból, ami történik? Hova a pokolba tűnt a harci ked-
vünk? Torkunk szakadtából kellene tiltakoznunk. Van egy 
rakás fickónk, akik anélkül, hogy bármi elképzelésük lenne, 
államunk hajóját éppen egy sziklaszirtnek kormányozzák, 
vállalati gaztevőink, akik kilopják még a szemünket is, sőt 
még egy hurrikán után sem vagyunk képesek rendbe szedni 
a dolgokat, nemhogy hibrid autót építeni. De ahelyett, hogy 
méregbe gurulnánk, mindenki csak ül, és a fejét csóválja, 
miközben a politikusok azt mondják: „Tartsuk az irányt!”.

Tartsuk az irányt? Biztos viccelnek. Ez Amerika, nem az isten-
verte Titanic. Adok egy jó tanácsot: Szabadulj meg a feleslegtől!

Azt hihetik, kezdek szenilis lenni vagy meghibbantam, 
és lehet, hogy tényleg ez történt. De valakinek szólnia kell. 
Már alig-alig ismerek rá erre az országra. Az Egyesült Álla-
mok elnöke szabad utat kapott, hogy az alkotmányt semmi-
be vegye, lehallgassa a telefonjainkat, és koholt hazugságok 
alapján háborúba sodorjon minket. A Kongresszus a vagyo-
nosoknak szánt hatalmas adócsökkentés engedélyezésével 
válaszol a költségvetési hiányra (köszönöm, de nekem nincs 
rá szükségem!). Az üzleti élet vezetői közül a leghíreseb-
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és belefáradtunk abba, hogy a hazaárulók beszédeit hallgas-
suk. Ahonnan én jövök, ezt diktatúrának és nem demokrá-
ciának nevezik.

Senki ne mondja nekem, hogy ez csak a jobboldali republi-
kánusok vagy a liberális demokraták hibája. Ez gyenge érv, 
és az egyik oka, hogy idáig jutottunk. Nem frakciókból állunk, 
hanem egy nemzet vagyunk. Közös elveket és eszményeket 
vallunk. Együtt emelkedünk és bukunk.

Hová lett azoknak a vezetőknek a hangja, akik tettekre 
buzdítanak és büszkévé tesznek? Mi történt Lincoln erős 
és elszánt pártjával? Mi történt Franklin Delano Roosevelt 
és Truman bátor néppártjával? Voltak olyan idők ebben 
az országban, amikor a nagy vezetők felemeltek bennünket, 
és arra sarkalltak, hogy akarjuk a jobbat. Hová tűntek ezek 
a vezetők?

Vezetői teszt

Sosem voltam fővezér, de vezérigazgató, az igen. Tudok 
néhány dolgot a felsővezetésről. Kigondoltam kilenc pon-
tot – nem tízet (nem akarom, hogy azzal vádoljanak, Mó-
zesnek gondolom magam). „A vezetés kilenc kulcsszava” 
nevet adtam nekik. Nem különlegesek, sőt nem is bonyo-
lultak. Világos, egyértelmű képességek, amelyeknek min-
den igazi vezető tarsolyában ott kellene lenniük. Vessünk 
csak egy pillantást a jelenlegi kormányzat eredményeire. 
Akár tetszik, akár nem, ez a társaság 2009 januárjáig marad. 
Talán tanulhatunk még valamit, mielőtt 2008-ban a szava-
zóurnákhoz járulunk. Használjuk a vezetői tesztet, amikor 
az országot kormányozni akaró jelölteket megvizsgáljuk. 
Csak rajtunk múlik, bölcsen döntünk-e.

bek nem az újítók, hanem akiknek a kezén bilincs csattan. 
Miközben mi Irakban játszadozunk, a Közel-Kelet lángok-
ban áll – úgy látszik, hogy senki nem tudja, mit kellene ten-
ni. A sajtó pedig ahelyett, hogy izzasztó kérdéseket tenne fel, 
pomponlányként ugrál. Hol van ez annak az Amerikának 
az ígéretétől, amiért a szüleink átkeltek az óceánon. Nekem 
elegem van! És önöknek?

Egy lépéssel tovább megyek. Nem nevezhetjük magunkat 
hazafinak, ha mindezt nem találjuk felháborítónak. Felké-
szültem, és hajlandó vagyok megvívni a harcot.

A barátaim próbálnak lehűteni. Mondogatják, hogy „Lee, 
82 éves vagy, hagyd a háborgást a fiatalokra”. Nagyon szeret-
nék így tenni – amint öt másodpercre el tudom őket szakí-
tani az iPodjuktól, és elérem, hogy rám figyeljenek. Nem 
maradhatok csöndben, hazafias kötelességem felszólalni. 
Azt hiszem, meg fognak hallgatni az emberek. Állítólag 
őszintének ismernek. Ezért el fogom mondani, hogy miként 
látom a helyzetet. Nem lesz kellemes, de legalább igaz. Remé-
lem, megzavarom azoknak a fiataloknak a nyugalmát, akik 
azt állítják, azért nem szavaznak, mert nem bíznak abban, 
hogy a politikusok az érdekeiket képviselik. Hé, Amerika! 
Ébresztő! Ezek az emberek értünk dolgoznak.

Különben is, kik ezek?

Miért is vagyunk nyakig a pácban? Hogy került ez a társa-
ság Washingtonba? Nos, mi szavaztunk rájuk – legalább-
is néhányan ezt tették. Elmondom viszont, hogy mit nem 
tettünk. Nem járultunk hozzá az alkotmány felfüggesztésé-
hez. Abba sem egyeztünk bele, hogy felhagyunk a kérdések-
kel és a válaszok követelésével. Néhányunknak elege van, 
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merjen kliséktől mentesen gondolkodni. George Bush azzal hen-
ceg, ő sosem változik, még akkor sem, ha a világ körülötte 
kifordul a négy sarkából. Isten őrizz, hogy bárki is vádolja 
ezért. Van valami zavaróan messiási buzgalom ebben a ren-
díthetetlen bizonyosságban. Joe Biden szenátor fölidézett 
egy Bushsal történt beszélgetést, amelyre néhány hónappal 
azután került sor, hogy csapataink bemasíroztak Bagdadba. 
Joe az Ovális irodában körvonalazta aggodalmait az elnök-
nek: a síiták és a szunniták robbanékony elegyéről, a szél-
nek eresztett iraki hadseregről, az olajmezőket fenyegető 
problémákról. „Az elnök derűs volt – emlékezik vissza Joe. 
– Azt mondta, biztos benne, hogy jó úton haladunk és min-
den rendben lesz.” „Elnök úr – mondtam végül –, hogy lehet 
biztos ebben, amíg nem ismeri az összes tényt?” Bush ek-
kor kinyújtotta a kezét, és megnyugtatóan Joe vállára tette. 
„Az ösztöneim súgják – mondta. – Az ösztöneim.” Joe telje-
sen elképedt. Azt mondta Bushnak: „Elnök úr, az ösztönei 
nem elég jók.” Joe Biden biztosan nem volt meggyőződve 
arról, hogy az ügy el van intézve. És, ahogy mindannyian 
tudjuk, nem is volt.

A vezetés minden körülmények között a változás kezelé-
séről szól – mindegy, hogy egy vállalatot vagy egy orszá-
got vezetünk. A dolgok változnak, és mi kreatívvá válunk. 
Alkalmazkodunk. Talán Bush nem volt jelen aznap, amikor 
ezt a témát tárgyalták a Harvardon. 

Egy vezetőnek kommunikálnia kell. Nem arról beszé-
lek, hogy értelmetlenül folyjon belőle a szó, és be se álljon 
a szája. Hanem arról, hogy szembe kell néznie a valósággal, 
és meg kell mondania az igazságot. Úgy látszik, hogy a jelen-
legi kormányból senki nem tud már egyenesen beszélni. 
Helyette az idejük nagy részét azzal töltik, hogy meggyőz-
zenek minket arról: a dolgok közel sem állnak olyan rosszul, 

Íme a listám:
Egy vezetőnek kíváncsinak kell lennie. Az „Igen, uram!”-ot 

visszhangzó belső körökön kívül más embereket is meg kell 
hallgatnia. Telhetetlenül kell olvasnia, mert a világ nagy 
és bonyolult hely. George W. Bush azzal kérkedik, hogy soha 
nem olvas újságot. „Csak átfutom a főcímeket” – mondja. 
Jól hallom? Az Egyesült Államok elnöke, és soha nem olvas 
újságot? Thomas Jefferson egyszer azt mondta: „Ha rám bíz-
nák, hogy eldöntsem, kormányunk legyen újságok nélkül 
vagy újságjaink kormány nélkül, egy pillanatig sem haboz-
nék, hogy az utóbbit támogassam.” Bush ezzel nem ért egyet. 
Amíg hozzájut a napi egy, edzőteremben töltött órájához, 
közben a hangszórókból a Fox Newst hallgatva – bármire 
készen áll.

Ha egy vezető sosem hagyja el a komfortzónáját, hogy 
más elképzelések is eljussanak hozzá, akkor a gondolkodása 
begyepesedik. Ha nem teszi mérlegre a meggyőződéseit, 
honnan fogja tudni, hogy igaza van-e? Az arrogancia egy 
formája a mások meghallgatására való képtelenség. Azt je-
lenti, hogy vagy azt hiszed, már mindent tudsz, vagy csak 
egyszerűen nem törődsz másokkal. A 2006-os választások 
előtt George Bush elvi kérdést csinált belőle, hogy ő márpe-
dig nem hallgat a közvélemény-kutatásokra. Igen. Ezt mond-
ja mindenki, amikor a szavazás körül valami bűzlik. De ta-
lán mégiscsak oda kellett volna figyelnie, mert az emberek 
70 százaléka szerint rossz úton haladt. A választás napján is 
csak egy óriási pofon térítette észhez, ami után mégis velünk 
maradt az érzés: nem annyira odafigyelt, mint inkább azzal 
volt elfoglalva, hogy miként győzzön meg mindenkit arról, 
hogy igaza volt.

Egy vezetőnek kreatívnak kell lennie, fel kell találnia a spa-
nyolviaszt, készen kell állnia, hogy új dolgokat kipróbáljon, 
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puskám nagyobb, mint a te puskád.” A kurázsi a XXI. század-
ban nem pózolást és hősködést jelent. A bátorság eltökéltség 
amellett, hogy leülünk a tárgyalóasztalhoz és beszélünk.

Ha politikus vagy, a bátorság azt jelenti, hogy állást fog-
lalsz, még akkor is, ha tudod, hogy szavazatokba kerül majd. 
Bush nyilvánosan meg sem tud jelenni akkor, ha a közön-
ség nem gondosan válogatott és „vegytiszta”. Tartott néhány 
úgynevezett városházi összejövetelt, amikor az előadókat 
a legodaadóbb hívei töltötték meg. A kérdések lecsapásra 
váró labdák voltak csupán.

Egy vezetőnek szüksége van meggyőződésre, az ügy mel-
letti kiállásra – tűznek kell lennie benne. Szenvedélynek. 
Igazán akarnia kell, hogy a dolgok megvalósuljanak. Ho-
gyan mérhető a bensőben égő tűz? Bush felállította minden 
idők rekordját „az Egyesült Államok elnöke által kihasznált 
szabadnapok” kategóriában: négyszáz – és a számolás még 
folytatódik. Inkább a farmján bozótot irt, semmint hogy el-
merüljön a kormányzati teendőkben. Egy interjú alkalmával 
el is mondta, hogy elnökségének legkiemelkedőbb pontja 
mostanáig az volt, amikor egy hét és fél fontos sügért fogott 
a tavában.

A Capitolium-dombon sem jobb a helyzet. A Kongresszus 
2006-ban mindössze kilencvenhét napot ülésezett. Ez tizen-
egy nappal kevesebb, mint az 1948-ban felállított csúcs, ami-
kor is Harry Truman megalkotta a „semmittevő Kongresz-
szus” kifejezést. A legtöbb ember elbocsátásra számíthatna, 
ha ilyen keveset dolgozna, és cserébe semmit sem tudna fel-
mutatni. A Kongresszus azért arra szorított időt, hogy meg-
szavazzon magának egy fizetésemelést. Na mármost, ez nem 
vezetés.

Egy vezetőnek karizmatikusnak kell lennie. Nem üres csillo-
gásról beszélek. A karizma az a tulajdonság, amely miatt az 

mint ahogyan látszik. Nem tudom, hogy ez struccpolitika-e 
vagy tisztességtelenség, de egy idő után megőrjít. A kom-
munikáció azzal kezdődik, hogy még ha fájdalmas is, meg-
mondod az igazságot. Az iraki háború – több más esemény 
mellett – a kommunikáció óriási csődje volt. Bush olyan, mint 
az a fiú, aki nem kiabált farkast, amikor a farkas az ajtónál 
állt. Miután évekig azt mondta nekünk, hogy minden rend-
ben, még a szerencsétlenségek és a káosz is, fölhagytunk 
azzal, hogy figyeljünk rá.

Egy vezetőnek karakteres személynek kell lennie. Ez a he-
lyes és helytelen közötti különbség ismeretét feltételezi, 
és azt, hogy van benne elég bátorság a jó dolgokat megten-
ni. Abraham Lincoln egyszer azt mondta: „Ha meg aka-
rod ismerni egy ember személyiségét, adj neki hatalmat.” 
George Bush rengeteg hatalmat kapott. Mit árult el ez a jelle-
méről? Bush erős hajlandóságot mutatott, hogy a világ szín-
padán vakmerő tetteket vigyen véghez, mert neki megvan 
a hatalma hozzá. Ámde a szörnyű következményeket már 
kevéssé veszi tekintetbe. Csapatainkat (nem is beszélve 
a több százezer ártatlan iraki állampolgárról) halálba küld-
te – miért? Hogy az olajtartalékainkat biztosítsa? Hogy meg-
bosszulja az apját, mert Szaddám Huszein egyszer meg-
próbálta megöletni? Hogy megmutassa az apjának, hogy ő 
keményebb? Az iraki háború mögötti motivációk kérdése-
sek, a háború kivitelezése pedig katasztrofálisra sikerült. 
Egy ember, akinek igazán szilárd a jelleme, egyetlenegy 
katonát sem kér arra, hogy egy bukott elvért meghaljon.

Egy vezetőben kell lennie kurázsinak. Pontosan a tökösség-
ről beszélek. (És ez a női vezetőkre is vonatkozik.) A hencegés 
nem bátorság. A kemény beszéd nem bátorság. George Bush 
egy előkelő, kékvérű, connecticuti családból származik, 
de úgy beszél, mint egy cowboy. Tudod, valahogy így: „Az én 
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lozott bensővel. Charlie mindig azt mondogatta: „Emlékezz 
rá, Lee, hogy emberi lényként nincs másod, mint a gondol-
kodásra való képességed és a józan eszed! Ha nem tudsz meg-
különböztetni egy adag lószart egy adag vaníliafagylalttól, 
akkor nem fogsz boldogulni.” George Bushnak nincs józan 
ítélőképessége. 

A korábbi elnök, Bill Clinton egyszer azt mondta: „Alkoho-
lista családban nőttem fel. Fél gyermekkoromat azzal töltöt-
tem, hogy közelebb jussak a realitásokhoz – és most jól érzem 
ott magam.”

Úgy gondolom, hogy jelenlegi elnökünknek néha látoga-
tást kellene tennie a való világban.

Válsághelyzetben

Vezetők azzá válnak, nem pedig azzá születnek. Válsághely-
zetben kerül előtérbe a vezetés. Egyszerű íróasztalra föltett 
lábbal üldögélni és elméletről szónokolni. Vagy valaki más 
gyerekeit háborúba küldeni, miközben te magad még csata-
mezőt sem láttál soha. Egészen más akkor vezetni, amikor 
a világod épp romba dől körülötted.

2001. szeptember 11-én jobban szükségünk volt egy erős 
vezetőre, mint történelmünk során bármikor. Kellett (volna) 
egy biztos kéz, amely megmutatja a hamvainkból kivezető 
utat. Hol volt George Bush? Floridában, egy kiskecskéről szó-
ló mesét olvasott a gyerekeknek, amikor a támadásokról érte-
sült. Húsz percig maradt ott ülve, zavarodott arckifejezéssel. 
Minderről felvétel készült. Meg lehet nézni. Aztán ahelyett, 
hogy a legrövidebb úton visszatért volna Washingtonba, 
hogy azonnal, élő adásban nyugtassa meg országa pánikban 
levő lakosságát – úgy döntött, hogy nem biztonságos vissza-
utazni a Fehér Házba. Tulajdonképpen egy napra elrejtőzött, 

emberek követni akarják. A lelkesítés képessége. Az embe-
rek követik a vezetőt, mert bíznak benne. Ez az én karizma- 
definícióm. Talán George Bush egy remek fickó, amikor 
ökörsütéshez vagy meccshez kell társaság. Képzeljük el őt 
egy világszintű csúcstalálkozón, ahol bolygónk jövője a tét – 
és máris nem fest olyan elnökien. A bratyizós tréfái és a jópo-
fáskodás, amit annyira élvez, a világ vezetőivel szemben nem 
veszi ki magát túl jól. Kérdezzük csak meg Angela Mer kel 
német kancellárt arról a kellemetlen vállmasszázsról, amely-
ben elnökünk részesítette a G8-as csúcstalálkozón. Amikor 
mögé került, és elkezdte nyomkodni, azt hittem, Angela 
Merkel menten kiszalad a teremből.

Egy vezetőnek kompetensnek kell lennie. Ez nyilvánvaló-
nak tűnik, ugye? Tudnia kell, hogy mit csinál. Ami még 
ennél is fontosabb, hogy olyan emberekkel vegye körül 
magát, akik szintén tudják, hogy mit csinálnak. Bush azzal kér-
kedik, hogy ő az első elnökünk, akinek MBA-je van. Ez kom-
petenssé teszi? Nos, lássuk csak. Első MBA-s elnökünknek 
köszönhetően a történelem legnagyobb deficitjét értük el, 
a társadalombiztosítást újra kell éleszteni, és (mostanáig) 
500 milliárd dollárra rúg az Irakban hagyott összeg. És mind-
ez csak ízelítő. Egy vezetőnek problémamegoldónak kell 
lennie, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb problémák, ame-
lyekkel nemzetünknek szembe kell néznie, szőnyeg alá let-
tek söpörve.

Nem lehet vezető az, akinek nincs józan esze. Ezt Charlie 
Beacham-szabálynak hívom. Amikor még fiatalemberként 
belevágtam az autóüzletbe, egyik első állásom a Fordnál volt 
területi menedzserként Wilkes-Barre-ben, Pennsylvaniában. 
A főnököm egy Charlie Beacham nevű pasas volt, aki a keleti 
part regionális menedzsereként dolgozott. Charlie igazi déli 
volt, meleg hanghordozással, hatalmas mosollyal és megacé-
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Körülnézve fel kell tennünk a kérdést: Hová tűntek a veze-
tőink? Hol vannak a kíváncsi, kreatív, kommunikációra kész 
emberek? Hol vannak a karakterrel, kurázsival, meggyőző-
déssel, kellő kompetenciával és józan ésszel megáldottak? 
Lehet, hogy semmi érzékem az alliterációhoz, de azt hiszem, 
érthető, hogy mire gondolok.

Nevezzen meg egyetlenegy vezetőt, akinek van jobb ötlete 
a nemzetbiztonság megteremtésére annál, hogy a reptéren 
vegyük le a cipőnket, és dobjuk el a samponunkat. Dollár-
milliárdokat költöttünk egy hatalmas, új hivatali gépezet 
kiépítésére, és annyit tudunk, hogyan reagáljunk már meg-
történt dolgokra.

Nevezzen meg egyetlenegy vezetőt, aki kiemelkedett 
a Katrina hurrikán utáni válságból. A Kongresszus egyet-
len napot sem töltött azzal, hogy értékelje a hurrikánra adott 
választ, vagy felelősségre vonjon bárkit is döntéséért, amit 
a vihar utáni kritikus órákban hozott. Mindenki összekupo-
rodik, összekulcsolja a kezeit, és reméli, hogy nem történik 
meg újra. Ez őrültség. Viharok márpedig vannak! Oldd meg! 
Készíts tervet! Találd ki, hogy legközelebb mit teszel majd!

Nevezzen meg egyetlenegy ipari vezetőt, aki valóban krea-
tív megoldásokkal szolgál arra, hogyan állítsuk vissza ver-
senyelőnyünket a gazdaságban. Ki hitte volna, hogy eljön 
még a japán autógyártó cégek ideje? Hogy történhetett ez – 
és ami még fontosabb ennél, mihez kezdünk a helyzettel?

Nevezzen meg egyetlenegy kormányzati vezetőt, aki bár-
milyen tervvel elő tud állni arra, hogy miként fizessük vissza 
az adósságokat, oldjuk meg az energiaválságot vagy kezel-
jük az egészségügyi ellátás gondjait! A csend fülsértő. Pedig 
ezek a válságok emésztik fel az országot és szipolyozzák ki 
teljesen a középosztályt.

és megmondta alelnökének, Dick Cheneynek: maradjon,  
ahol van, és ne mozduljon fedezékéből. Mindannyian meg-
kövülten ültünk tévéink előtt, halálra rémülve, vezetőinkre 
várva, hogy elmondják: minden rendben lesz – de közülük 
senki nem volt a közelben. Bushnak eltartott néhány na-
pig, amíg magához tért, és kigondolta, melyik a megfelelő  
fénykép a Ground Zeró*-ról.

Ez volt George Bush számára a mindent eldöntő válságos 
pillanat, az igazság pillanata – és ő megbénult. És mit tett, 
amikor visszanyerte az önuralmát? Elindított minket az Irak 
felé vezető úton. Az úton, amit a saját apja is végzetesnek tar-
tott, amikor ő volt az elnök. De Bush nem hallgatott a papára. 
Ő egy felsőbb atyára hallgatott. Azzal hivalkodik, hogy hit-
re és nem tényekre támaszkodik. Ha félelmedben ettől nem 
csinálod össze magad, akkor nem tudom, mitől.

Pokoli zűrzavar

Szóval itt tartunk. Teljesen elmerülve egy véres háborúban 
a győzelem és a kilépés bármilyen lehetősége nélkül. 
Az ország történelmének legnagyobb költségvetési hiányá-
val élünk együtt. Elveszítjük gazdasági versenyelőnyün-
ket Ázsiában, miközben az egyszervolt remek vállalataink 
vágóhídra kerülnek az egészségbiztosítási költségek miatt. 
A benzinárak szárnyalnak, és a hatalmon lévők közül sen-
ki sem tud egységes energiapolitikát felmutatni. Iskoláink 
gondokkal küszködnek. Határaink lyukas szitára hason-
lítanak. A középosztályt minden elképzelhető módon ki-
használják. Olyan idők ezek, amelyek igazi vezetőért kiál-
tanak.

* A lerombolt World Trade Center helyszínének szinonimája a szeptember 11-
ei terrortámadás óta – a fordító.
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Üzennék valamit a Kongresszusban ülő társaságnak. Nem 
azért választottunk meg benneteket, hogy a szátokat tátsá-
tok, és csendben várakozva ne tegyetek semmit, miköz-
ben demokráciánkat eltérítik, és legnagyobbjaink helyére 
középszerű emberek kerülnek. Mitől van mindenki ennyire 
berezelve? Attól, hogy néhány paprikajancsi a Fox News 
hírcsatornáján becsmérli majd őket? Na, várjatok csak egy 
kicsit! Miért nem álltok ki végre a változás mellett?

Elég volt?

Nem a vészharangot akarom kongatni. Világosságot próbálok 
gyújtani a fejekben. Azért szólalok fel, mert úgy gondolom, 
van remény. Hiszek Amerikában. Életem során részesültem 
abban a kiváltságban, hogy átélhettem Amerika legnagyobb 
pillanatait. Legnagyobb válságaink közül is megtapasztal-
tam néhányat – a nagy gazdasági világválságot, a II. világ-
háborút, a koreai háborút, a Kennedy-gyilkosságot, a viet-
nami háborút, az 1970-es évek olajválságát és az elmúlt évek 
küzdelmeit, amit a szeptember 11-ei terrortámadás tetőzött 
be. Ha valamit megtanultam, az a következő: sehová sem 
jutsz, ha az oldalvonalon állva arra vársz, hogy valaki más 
cselekszik helyetted. Teljesen mindegy, hogy új autó gyár-
tásáról van szó vagy arról, hogy gyermekeinknek terem-
tünk jobb jövőt – mindenkinek ki kell vennie a részét. Erre 
a megoldásra váró feladatra akarom könyvemmel felhívni 
a figyelmet. Tettre akarom sarkallni az olyan embereket, akik 
hozzám hasonlóan hisznek Amerikában. Még nincs késő, 
de a vég egyre közeleg. Szóval rázzuk le magunkról a fásult-
ságot, és lássunk munkához! Mondjuk ki, hogy elegünk van!




