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Ha ta lom és ura lom 

Eu ró pá ban so kan és sok szor föl ve tet ték a ha ta lom
kér dé sét. A pol gá ri, majd bol se vik és nem ze ti szo ci a -
lis ta for ra dal mak olyan mes ter sé ges tár sa dal ma kat
szül tek, me lyek ben rend re fél re sik lott a be ígért nép -
ura lom. Dik tá to rok meg a nem zet kö zi nagy tő ke ra -
gad ták ma gá hoz a gyep lőt, mi köz ben a nép min de nütt
tö meg gé/egyé nek ké bom lott; itt po li ti kai-, ott fo -
gyasz tói hü lyék csor dá já vá. 

A mű vé szet le gyen a ko ro na ta núnk.
Kaf ka mű ve i ben a ha ta lom sze mély te len, meg kö ze -

lít he tet len, sö tét erő, amely an ti krisz tu si go nosz ság gal
mor zsol ja föl az em bert. Ha son ló ké pet raj zol nak az ab -
szurd szer zők. Dürenmatt Nagy Ro mu lu sa csir ké ket te -
nyészt in kább, mint sem kor má nyoz ná Ró mát a nép ván -
dor lás vi ha rá ban. Te szi ezt el len fe le, a gót ki rály is. Tá -
vol tart ják ma gu kat tu laj don hatamuktól? A mai fil mek -
ben és köny vek ben dé mo nok tom bol nak. Őrül tek, sár -
ká nyok, űr lé nyek és egyéb ré mek, akik nek el len fe lei
hoz zá juk ha son ló gyilkológépek, csak ép pen ren de ző i -
leg jó nak van nak be ál lít va.

Úgy néz ki, hogy las san min den ha ta lom el vesz ti
jog sze rű sé gét; még a ta ní tói és a szü lői is.

Nagy Im re in kább a bi tó fát vá lasz tot ta, mint sem le -
gi ti mál ja Ká dár bűn ben fo gant ha tal mát.

*
Mi vol na a ha ta lom? A szó gyö ke a hat, ami nek ér -

tel me: jut, ké pes. A ré gi ek nél va la mit ten ni, vég re haj -
ta ni. A XV. szá za di Mün che ni Kó dex sze rint: „Ne
eskedjél te föld re, mert nem hatsz (non potes) egy für -
töt fej ér ré ten ned vagy feketéjé.” Nem hatsz: nem vagy
ké pes ar ra, hogy meg őszülj vagy vis  sza bar nulj. Sa ját
tes tünk, öre ge dé sünk, sor sunk fö lött sin csen ha tal -
munk, hát a má sik em ber fö lött? Ki ter jeszt he tem be fo -
lyá so mat a má sik em ber re tu dá som mal, ra vasz sá gom -
mal, pén zem mel, erőm mel, de van-e jo gom hoz zá? Hi -
szen ő is Is ten kép má sa, köz vet le nül tő le nye ri mél tó -
sá gát! „Nincs töb bé zsi dó vagy gö rög, rab szol ga vagy
sza bad, fér fi vagy nő, mert ti mind nyá jan egyek vagy -
tok Krisz tus Jé zus ban” – ír ta Pál apos tol a Galatáknak
(3,28.). Ezer év vel ké sőbb Szent Ist ván In tel me iben ezt
ta ní tot ta Im re fi á nak: „Tartsd min dig eszed ben, hogy
min den em ber azo nos ál la pot ban szü le tik.” Ezt a mély
gon do la tot szű kí tet te ki lenc száz év múl va po li ti ká vá az
Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta.

Ha így van már oly na gyon ré gen, ak kor mi lyen ala -
pon lé tez nek ős idők óta fő nö kök, ki rá lyok, tör vé nyek?

*
Meg le he tünk-e uta sí tók nél kül? Az anar chis ták ezt

íro gat ják a ház fa lak ra: „sem mi lyen ha tal mat sen ki -
nek!” Ha ez meg va ló sul na, ak kor ki kap csol gat ná a
köz le ke dé si lám pá kat? Ki kö szön ne az any já nak? Úgy
él nénk, mint az ál la tok? Va dab bul! Az ál la tok ugyan is
se hogy más hogy, csak is rend ben él nek, nem úgy,
ahogy ked vük szot  tyan. 

Az em ber a szing li ség, az ön zés, az anar chiz mus pro -
pa gan dá ja el le né re tár sas lény, hi szen sem tes ti, sem lel -
ki ér te lem ben nem ön el lá tó, mint a gi lisz ta, amely ga tya
nél kül buj kál a föld ben, és ha a va kond ket té ha rap ja,
mind két vé gé ből egész ál lat sar jad. Az együtt mű kö dés
dön tést és vég re haj tást kí ván. Mi nél na gyobb a föl adat,
an nál tá ga sabb az együtt mű kö dés, an nál na gyobb szük -
ség van irá nyí tó em be rek re és sza bá lyok ra. Ahogy
nincs lég üres tér, úgy ha ta lom nél kü li sin csen. 

„A ha ta lom ér tel me a nép, a nép fönn ma ra dá sa, jól-lé -
te. A nép jól-lé te há rom elem ből áll: az egész ség ből, be -
le ért ve a sza po ro dást, a bő ség ből, te hát a ja vak kal va ló
lel ki meg elé ge dett ség ből és az üd vös ség ből” – mond ja
Ham vas Bé la. Az ő szem üve gén át ér de mes meg néz ni a
kor társ ha tal mak mű kö dé sét. Mit tesz nek va jon a nép
jól-lé té ért, va gyis egész sé gé ért, sza po ro dá sá ért, bő sé gé -
ért, lel ki meg elé ge dett sé gé ért, üd vös sé gé ért?

Így jut ha tunk el oda, hogy föl is mer het jük, me lyik
ha ta lom jó, me lyik nem? Jung Ál mok, em lé kek, gon do -
la tok cí mű köny vé ben ír ja, hogy „Érosz és ha ta lom vágy
egy azon apá nak meg ha son lott gyer me kei.” Érosz min -
den von zás nak, így a sze re lem nek is is te ne. A meg tört
érosz, a cson ka von za lom nem sze re lem, ha nem bir tok -
lá si vágy, akár a zsar nok ha tal ma. Vá lasz tópont juk a
sze re tet. Foly tas suk Junggal: „min den fél té keny ség
mag ja a sze re tet hi á nya.” A fél té keny nem sze re ti pár -
ját, a zsar nok pe dig a né pét. Ha ta lom fél tés ből lö vet kö -
zé lel ki is me ret-fur da lás nél kül.

Ham vas meg kü lön böz te ti a ha tal mat az ura lom tól.
Sze rin te az ura lom an  nyit tesz, mint „a tör vény sze rint
él ni; – nem a föl di jog, ha nem az is te ni tör vény sze rint,
te hát „ural kod ni – ál do zat, ön meg ta ga dás, alá zat.” A ki -
rály a he lyes élet min tá ját ad ja az alatt va ló nak, a tör -
vényt nem má so kon, ön ma gán hajt ja vég re. A pol gá rok
az ő vi sel ke dé sét utá noz zák, raj ta ke resz tül az égi e két.
A ki rály „ural ma nem cse lek vő szel le mi vezetés.”A tör -
vény ál ta la vá lik sze mé lyes sé. A tör vény lé nye ge a
szép, a jó, az igaz ság, a sze re tet, te hát a nagy né gyes,
ami ben min den ki hisz, és amire min den ki vá gya ko zik,
ami egész ség hez, meg elé ge dés hez és üdv höz ve zet.

Az ős ko ri ki rá lyok, de még a kö zép ko ri ak is, pél dá ul a
mi Má tyá sunk, mind tar tot tak ud va ri bo lon dot. Azért, mert
tud ták, hogy hi á ba vé li őket a nép fél is te nek nek, hi á ba
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ural kod nak Is ten ke gyel mé ből, ha lan dók és csa lan dók.
Gyer mek ko rom ban min den ren des fa lu nak volt bo lond ja.

A bo lond nem tré fa mes ter, ha nem tü kör. Ám ko ro ná -
ja arany he lyett rongy ból ké szül, je lez vén a föl di ha ta -
lom mi nő sé gét, mu lan dó sá gát. A bo lond – Is ten kö ve te
a trón te rem ben – tré fá ja, buk fen ce, gri ma sza a ki rályt
utá noz za és fi gyel mez te ti. Ham vas nál az Arlequin, a
bo lond „kí vül áll a becs vá gyon, a ha tal mi őrü le ten; fé -
lel men; tud ja, hogy a lé te zés lo gi ká ja pa ra dox; misz té -
ri u ma meg ta nul ha tat lan, csak az sze rez he ti meg, aki
elég erős és bá tor hoz zá.” Aki – mint Szent Fe renc –
meg me ri frics káz ni a nagy ha tal mú bí bo ro so kat is, mert
le tér tek Is ten út já ról. Ham vas sze rint Eu ró pá ban nem
élt em ber, aki a fé le lem től ala po sab ban meg sza ba dult
vol na, mint ő. Ver di Rigolettója ud va ri bo lond ugyan,
de nem Arlequin. Gyá va ud va ronc, tá nyér nya ló ja ki csa -
pon gó her ce gé nek, és a sors őt sújt ja le.

Vé let len-e, hogy a mai el nö kök-ve zé rek nem tar ta -
nak bo lon dot?

*
En  nyit az ura lom ról, most néz zük a meg tört Éroszt, a

sze re tet nél kü li ha tal mat. En nek cél ja Ham vas sze rint „a
so ka ság fé ken tar tá sa erő szak kal, vagy ahogy ép pen le -
het” – fi gye lem re mél tó, hogy Ham vas itt nem nép ről,
ma gas ren dű kö zös ség ről be szél, ha nem so ka ság ról,
össze zú zott tár sa da lom ról. Mi ó ta a va ló ság le vál tá sa
nagy üze mi leg, a saj tó és a szó ra koz ta tó ipar ál tal le het sé -
ges, az óta a nép is le vált ha tó: tö meg re, so ka ság ra, egyén -
re.  Az ilyen ha ta lom „me rő ben anya gi, ön ma gá ban sem
ér tel me, sem igaz sá ga nincs.” Pi lá tus kö ve tői év ez re dek
óta le gyint get nek: Mi az igaz ság? A ha ta lom ról azon ban
nem mon da nak le. Pe dig tud ják, „Ha az ura lom szel le me
nem szen te sí ti, go nosz lesz.” Na és? Mi az, hogy go nosz?
A mai ér ték men tes de mok rá cia ra va szul tö röl te az er -
kölcs sza va it. Egy em ber egy sza va zat, és kész. Ha a bű -
nö zők több ség re jut nak, övék a kor mány rúd. A „nép jól -
lé te, egész sé ge, üd ve”? Ezek „po li ti ka i lag nem kor rekt”
fo gal mak, más részt a nép le van vált va. A so ka ság azt hi -

szi jó lét nek, egész ség nek, üdv nek, amit be du mál nak ne -
ki. „Az ura lom és a ha ta lom a tör té ne ti kö zös ség ben egy -
mást so ha sem fe di.” Ham vas sal el len tét ben – az előb bi
idé ze tek tő le va lók – úgy vé lem, hogy a je zsu i ták pa ra -
gua yi in di án köz tár sa sá gá ban vagy az öt ven ha tos ma gyar
mo dell ben ép pen ség gel az ura lom és ha ta lom egye sí té sé -
re tö re ked tek.

*
A böl csek sze rint a ha ta lom csak azt il le ti, aki nem él

ve le. Jé zus ha tal mát vis  sza vet te, ki üre sí tet te ma gát,
hogy em ber ként él hes sen. Ha tal mát önjavára alig hasz -
nál ta, csak az ügy me net meg gyor sí tá sá ra tett pi ci cso -
dá kat: (Mk 14,13 skk.) El küld te két ta nít vá nyát „Men -
je tek a vá ros ba. Ott ta lál koz tok egy vi zes kor sót vi vő
em ber rel. Men je tek utá na, és aho va be megy, ott mond -
já tok a há zi gaz dá nak: a Mes ter kér dez te ti: hol az a te -
rem, ahol ta nít vá nya im mal el fo gyaszt ha tom a hús vé ti
va cso rát?” Küld het te vol na a ta nít vá nyo kat uta sí tás nél -
kül is, de mi nek bók lás  sza nak? 

A ke resz ten vo nag lott, s el len sé gei gú nyol ták: szállj
le a ke reszt ről, ha te vagy a Mes si ás. Az egyik meg fe -
szí tett go nosz te vő is ká ro mol ta: „A má sik el len ben (…)
rá szólt: „Nem félsz az Is ten től, hi szen te ma gad is
ugyan azt a bün te tést szen ve ded? Mi ugyan jog gal szen -
ved jük tet te ink mél tó bün te té sét, de ez sem mi ros  szat
sem tett.” Az tán hoz zá fordult: „Jézus, em lé kez zél meg
ró lam, ami kor el jössz ural mad dal.” Jé zus a gya láz ko -
dók nak még csak nem is vá la szolt. Ha nem a jobb la tor
előtt meg nyi tot ta az örök lé tet – ami re sem mi fé le ki rály
vagy el nök nem ké pes: „Bi zony mon dom ne ked: ma ve -
lem le szel a paradicsomban” (Luk 23,39–43). Te hát ha -
tal mát egy olyan tér ben mu tat ta meg, amely nél kü le el -
ér he tet len. De me lyi künk nem vá gyik oda?

*
Az ura lom te hát kul tú ra, szel le mi. Alá za tos, és ta pin -

ta tos, vis  sza von ja ma gát, a né pért van, a jól lét ért és az
üd vért. A ha ta lom üres ci vi li zá ció, ma ott van, ahol az
erő, a pénz, a mu lan dó ság.
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