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hatalmat a népnek!

john Lennon legradikálisabb üzenete

Észben kell tartanod, hogy az államgépezet 
csak a gonosz egyik formája. A szörnyet 
egyáltalán nem érdekli, hogy elpusztítja az 
egész ifjúságot, sem az, hogy forradalom 
zajlik. Nem gondolkodik logikusan s teljesen 
önjáró.

John Lennon (1969)

Az erőszakmentes, de aktív ellenállás működik. A kitartó, békés de-
monstrációk szintén, ahogyan a hatalmas tömegmozgalmak is. Igen, 
lehet élni a foglalások és a civil ellenállás eszközeivel a kormányzat 
politikájával és az igazságtalansággal szemben, s lehetséges változást 
hozni a szavazóurnák nyújtotta kereteken kívül is. Korábban már 
működött, működhet ezután is. 

Példának okáért 1932 májusában, amikor több mint 43 000 ember 
– háborús veteránok és családjuk –, az ún. Bonus Army, fölvonult Wa-
shingtonban. Több mint 10 000 nyomorgó, munkanélküli, családja 
fenntartásáért küszködő világháborús katona vert tábort a főváros-
ban, s elhatározták, hogy kitartanak a maradás mellett, mindaddig, 
amíg a kormány bele nem egyezik a nekik járó pótlékok kifizetésébe, 
melyet szolgálataikért cserébe ígértek. A Szenátus az azonnali kifizetés 
ellen szavazott, ám a tüntetők nem mozdultak. A Kongresszus ülése 
nyáron szünetelt ugyan, de a tiltakozók ennek ellenére is maradtak. 
Végül, július 28-án, Herbert Hoover elnök utasítására a katonaság 
– tankok és a lovasság bevetésével – elűzte a tüntetőket, rögtönzött 
sátortáborukat pedig felgyújtotta. Az emberek mégis visszatértek a 
következő évben, s törekvéseik a pótlék megszerzését illetően végül 
nemcsak hogy sikerrel jártak, de nagyban hozzájárultak az ún. G.I Bill 
of Rights, azaz a háborús veteránok extra juttatásait biztosító törvény 
elfogadásához.
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bilizálta, annak érdekében, hogy lerombolják az igazságtalan és 
kirekesztő társadalom építményét. Az 1960-as évek háborúellenes 
mozgalma szintén néhány ezer, radikálisnak bélyegzett tüntető részvé-
telével kezdődött, végül a társadalom minden rétegét átfogó, tömeges 
mozgalommá vált, melynek legfőbb követelése az amerikai hadsereg 
külföldi agressziójának befejezése volt. 

Ez a típusú erős, alulról szerveződő, közösségi, „power to the people” 
mozgalom, éppen annak a civil programnak a védjegye volt, melyet 
John Lennon mint zenész és elkötelezett pacifista egész karrierje 
során képviselt. Közel negyven éve már, hogy Lennont – 1980. dec-
ember 8-án – meggyilkolták, azonban öröksége, az üzenet, melyet 
zenéjével közvetített, s persze mozgalmi teljesítménye egy cseppet 
sem veszített az értékéből az évek során.

John Lennont nem ijedt meg attól, hogy az Egyesült Államok kor-
mánya minden eszközt bevetett az ellehetetlenítésére, a megfigyelést, 
a zaklatást, a politikai üldözést, a kémkedést, a tudatos kriminalizációt 
– mindazokat a módszereket, melyeket ma is jól ismerünk és bírálunk. 
Valójában azonban épp ez teremtette meg a társadalmi bázist az 
igazságosságra, békére és a közösségi forradalomra hívó felhívásához. 

Lennon sosem félt attól, hogy a hatalom ellen beszéljen az igazság 
nevében, nem is csoda tehát, hogy az USA politikai elitje első számú 
ellenségeként kezelte. Lennon esete szemléletes példa arra, hogy az 
Egyesült Államok kormánya meddig képes elmenni azok üldözésé-
ben, akik meg merik kérdőjelezni a tekintélyét: a zenészt négy éven 
keresztül figyelték és zaklatták az USA hatóságai, mindenekelőtt a J. 
Edgar Hoover vezette FBI – Nixon elnök ama törekvése jegyében, 
hogy Lennont semlegesítsék és kiutasítsák az országból. Ahogy Adam 
Cohen, a New York Times újságírója rámutatott: „Lennon titkosszolgá-
lati megfigyelése emlékeztet bennünket arra, hogy az állampolgárok 
utáni kémkedés milyen könnyen kicsúszhat a törvényi szabályozás 
keretei közül. Ami még ennél is meglepőbb, s egyszersmind még 
nyugtalanítóbb, az az, hogy a megfigyelések milyen mértékben fonód-
nak össze a hivatalos politikával.” Sok évvel Lennon meggyilkolása 
után például fény derülhetne arra, hogy a zenész FBI-aktája közel 300 
oldalnyi dokumentumot tartalmaz.

A New York Times újságírója találóan jegyzi meg, hogy „az állam-
polgárok megfigyelésének mai kritikusai elsősorban az egyén szemé-
lyiségi jogainak megsértéséből indulnak ki. Sokkal kevésbé koncent-
ráltak arra a kérdésre, hogy a lehallgatások és megfigyelések milyen 
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elit kezében. Az Egyesült Államok és John Lennon ügye nem pusztán 
egy ember megfigyeléséről szól, hanem a demokrácia lebontásáról.”

Az ilyesfajta zaklatások egyáltalán nem új keletűek. Az FBI nagy 
gyakorlattal rendelkezik abban, hogyan zaklasson, üldözzön, mo-
lesztáljon és tartson félelemben politikusokat, de főképp a kultúra 
kiemelkedő alakjait, olyan jól ismert neveket, mint a folkénekes Pete 
Seegert, Pablo Picassót, Charlie Chaplint vagy Lenny Bruce komikust 
és Allen Ginsberg költőt. Martin Luther Kinget például különösen 
éberen figyelte az FBI, s egyenesen az ország „legveszélyesebb és egy-
ben legeredményesebb néger vezérének (negro leader)” bélyegezték.

Lennon igen hamar felismerte, hogy a rockzene akár politikai 
célokat is szolgálhat a radikális üzenetek közvetítésével; ráébredt, 
hogy zenéjével képes mozgósítani a közönségét, mellyel akár pozitív 
változásokat is elérhet. Példának okáért 1971-ben egy koncerten – a 
michigani Ann Arborban – Lennon kiállt a színpadra, és a szokásos, 
konfrontatív stílusában teli tüdőből énekelni kezdte a „John Sinlair”-t, 
a számot, melyet arról az emberről írt, akit két szál marihuánás ciga-
retta birtoklásáért ítéltek 10 év börtönre. Pár nappal Lennon akciója 
után a Michigani Legfelsőbb Bíróság szabadlábra helyezte Sinclairt. 

Lennon hitt az emberek erejében, de megértette azt is, hogy milyen 
veszélyes tud lenni a hatalmát féltő elit. „A baj a kormánnyal az, hogy 
nem képviseli, hanem uralma alatt tartja a népet” – jegyezte meg egy 
alkalommal. 

1971 márciusára, amikor a Power to the People című kislemeze meg-
jelent, már világos volt, hogy az ex-Beatle hol áll. Még ugyanabban 
az évben New Yorkba költözött, s készen állt arra, hogy aktívan részt 
vegyen az Egyesült Államok kormánya elleni politikai küzdelemben, 
a „szörny” ellen, mely a véres vietnámi háborút finanszírozza.

A Sometime in New York City című albumának úgyszólván minden 
száma tartalmazott valamilyen politikai üzenetet, a borító pedig Ni-
xon elnököt és a Mao Ce-tungot ábrázolta, amint éppen meztelenül 
táncolnak. A lemez a titkosszolgálatok figyelmét is felkeltette, s Len-
non immár véglegesen célkeresztbe került. A Lennon elleni tényleges 
hadjárat azonban csak akkor kezdődött meg, amikor kiderült, hogy 
egy nagy amerikai turnét tervez a lemeznek, s ezen nemcsak a rock-
zenével, de háborúellenes szerveződéssel és a választói regisztráció 
kérdésével is foglalkozna. Nixon, félve Lennon karizmájától, mellyel 
11 millió új – fiatal – szavazóra gyakorolhat hatást (1972 volt az első 
olyan év, hogy 18 éves kortól lehet voksolni), idegenrendészeti kiuta-
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tassák. Ahogy Lennon (és más háborúellenes aktivisták) FBI-aktáiból 
is kiderül, a titkosszolgálati megfigyelésekről szóló feljegyzések és 
jelentések fel s alá keringtek a Fehér Ház, Hoower, több szenátor és 
az Egyesült Államok Bevándorlási Hivatala között. 

Nixon permanens Lennon-ellenes kampányát azonban nem koro-
názta siker. Annak ellenére, hogy Lennonnak nem állt szándékában 
megdönteni az USA kormányát, (ahogy attól Nixonék tartottak) 
mégis kitartóan igyekeztek kiutasítani az országból. Lennon azonban 
ugyanannyira eltökélt volt, ha csak tehette, visszatámadott, ügyvédei 
pedig állandó fellebbezésekkel késleltették kiutasítási a folyamatot. 
1976-ban végül Lennon győzött: eldőlt, hogy az USA-ban maradhat; s 
1980-ra elő is állt egy új albummal, és azt tervezte, hogy ismét beleveti 
magát a politikai küzdelmekbe. A jó öreg radikális visszatért, s kész volt 
újra „bajt” okozni. Lennon napjai azonban már meg voltak számlálva.

1980. december 8-án este Mark David Chapman a sötétben várako-
zott, amikor Lennon visszatért New York-i lakása épületéhez. A sors 
iróniája, hogy aznap délután – ugyanazon a helyen – még autogra-
mot is adott neki. Ahogy a zenész kiszállt a kocsiból, hogy üdvözölje 
összegyűlt rajongóit, Chapman megszólította: Mr. Lennon! – kísér-
tetiesen visszhangozva az FBI dossziéiban is használt nevet. Lennon 
megfordult, s azonnal szembe találta magát a két kezes harcállásból 
tüzelő Chapman sortűzével – gyilkos kiürítette a 38-as kaliberű 
pisztolyát, négy golyót lőve Lennon hátába és bal karjába. Lennon 
először megbicsaklott és megszédült, ömleni kezdett a vér a szájából 
és a mellkasából, s a következő pillanatban elterült a földön. A Beatles 
legendás gitárosát a kórház felé menet nyilvánították halottnak.

Hasonlóan Martin Luther Kinghez, Malcolm X-hez és másokhoz, 
akik meghaltak, megpróbálva kihívni a hatalmat, végül Lennont is 
„semlegesítették”. Egy mozgalmat azonban mégsem lehet pusztán 
egy golyóval és egy őrülttel elpusztítani. 

Lennon öröksége tovább él a szavaiban, a zenéjében, és abban az 
állandó törekvésében, hogy szembesítse a hatalmasokat az igazság-
gal. Yoko Ono egy 2014-es levelében – melyet a Chapman feltételes 
szabadlábra helyezését tárgyaló bizottságnak küldött el – így fogal-
mazott: „Egy nehéz sorból származó ember pusztán a szavaival és 
zenéjével reményt és fényt hozott az egész világnak. Megpróbált 
pozitív erőt közvetíteni, s sikerült is neki. Bátorítást, motivációt és 
nagy álmokat adott az emberek kezébe, tekintet nélkül vallásukra, 
nemükre vagy származásukra.”
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szik: a béke szinte elérhetetlen távolságban van. A militarizmus csil-
laga közben felemelkedőben, a kormányzat háborús gépezete tovább 
folytatja az ártatlan életek elpusztítását.    Számunkra, akik Lennonnal 
együtt a béke világát álmodtuk meg, egyre nehezebb az élet az USA 
rendőrállamának mindennapi realitásában. Már a Battlefield America: 
The War on the American People című könyvemben is rámutattam, 
hogy mindazokat, akik fel merik emelni a hangjukat, még ma is sza-
kadárnak, bajkeverőnek, terroristának, tébolyodottnak, mentálisan 
sérültnek bélyegzik, s megfigyelés alatt tartják, cenzúrázzák, vagy 
ami még rosszabb: akár le is tartóztathatják. És a helyzetünk egyre 
csak rosszabbodik. 

Lennon egy 1968-as interjúban így nyilatkozott: „Azt hiszem, hogy 
a társadalmunkat őrült emberek működtetik őrült céljaik elérése ér-
dekében: tébolyodottak vezetnek minket, tébolyodott rögeszméikért. 
Ha valaki elmagyarázná, hogy a kormányunk, az amerikai kormány, 
az orosz kormány, a kínai kormány stb. mit is akarnak csinálni, s ők 
mit is gondolnak, hogy mit csinálnak, annak nagyon örülnék. De 
hajlamos vagyok azt gondolni, hogy mind őrültek”. Mi tehát a válasz? 
Lennonnak számos javaslata volt: „Ha mindenki inkább békét szeretne, 
mint egy új televíziót, akkor béke lenne.” / „Valósítsd meg az álmaidat! 
Ha meg akarod menteni Perut, menj, és mentsd meg! Nagyon is lehetsé-
ges, hogy megtegyél bármit, de soha ne hagyd azt a politikusokra […]. 
Magadnak kell megtenned.” / „A béke nem valami olyasmi, amit kívánni 
kell. A békét meg kell alkotni, csinálni kell; a béke te magad vagy, olyas-
valami amit ajándékba adhatsz.” / „Ha békét akarsz, nem szerezheted 
meg erőszakkal”. 

Valóban, semmilyen forradalmi változás nem érhető el erőszakkal. 
A rend őrzői – állig felfegyverkezve – pontosan erre a lehetőségre 
várnak. A romlott amerikai rendőrállam elleni harc csakis a tudatos 
gondolkodás gyakorlati átültetésével valósítható meg. Lennon Happy 
Xmas című számának találó szövege szerint: „A háborúnak vége. Ha 
akarod.” Akarod, hogy végelegyen a háborúnak? Akkor ne támogasd 
többé a kormány militarista propagandáját. Akarod, hogy a kormány 
fejezze be az állampolgárokkal szembeni erőszakot? Akkor követeled 
a fegyveres rendvédelmi szervek leszerelését. Szeretnéd helyreállítani 
a szabadságjogaidat? Akkor tudatosítanod kell a hatalommal, hogy 
„mi, a nép” uralkodunk, s a kormány valójában csak a szolgálónk.  
A választás lehetősége a miénk. A hatalom (ha akarjuk), ahogy Len-
non is felismerte, a mi kezünkben van. „A hatalom a nép kezében van, 



Ku
lt

ú
ra

14
4 amit tennünk kell, az pusztán annyi, hogy ezt tudatosítsuk bennük. 

Az emberek nincsenek ennek tudatában, hiszen sosem oktatták őket 
arra, hogy hatalmuk van. A rendszer elhiteti velünk, hogy a kormány 
dolga mindent megoldani. De nem. Mi vagyunk a kormány.”

A választás jelen pillanatban is a mi kezünkben van. Szolgaság vagy 
szabadság, háború vagy béke, halál vagy élet. Ha már nem lesz válasz-
tásunk, az azt jelenti, hogy a tébolyodott hatalmasok és a szörnyállam 
(„Deep State”) győztek.

Lennon azonban mindig figyelmeztet bennünket: „Vagy kifáradsz 
a békéért küzdve, vagy elpusztulsz”.

(Fordította: György László)

Eredeti megjelenés: Defend Democracy Press, 2017. 12. 31. 
http://www.defenddemocracy.press/power-to-the-people/


