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 A diktatúra nagyszer sége

A hatalomra törekvésnek számtalan oka van. A ha-
talommal befolyás, ellen rzés, csodálók sora és 
gyakran gazdagság jár. A nyugati demokráciákban
sajnos megvan a határa annak, hogy mekkora poli-
tikai hatalommal bírhatunk. A demokratikusan 
megválaszto   vezet knek mindig tekinte  el kell 
lenniük az ellenzékre, és arra, hogy az emberek
ingadoznak az egyes politikai jelöltek közö  . Ami-
kor a választóknak elegük lesz egy politikai vezet -
b l, újat választanak.

Diktátorként ezzel szemben egészen más játék-
térrel rendelkezhetsz. Fárasztó ellenzéki politikusok 
és minden lében kanál médiumok híján ugyanis
sokkal szabadabb vagy, amikor politikai és privát 
céljaid elérésére törekszel. Például a diktátorok 
zöméhez hasonlóan hatalmas vagyonra tehetsz 
szert anélkül, hogy az emberek, a sajtó vagy az 
állami szervek betekintést nyerhetnének abba. És 
ha valaki mégis venné magának a bátorságot, hogy 
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nyilvánossá tegye privát üzleteidet, elég egyszer en 
megváltoztatnod a jogrendszert úgy, hogy az e  ajta 
felforgató magatartás büntethet  legyen. Ahogy ezt 
Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke is te  e 2012-ben. 
Miután több leleplezést követ en kiderült, hogy az 
ország bányászatának, telekommunikációs társasá-
gainak és üzleti tevékenységeinek jelent s része a 
diktátor és családja kezében van, a parlament tör-
vénybe ikta  a, hogy az elnök és a felesége immuni-
tást élvez, melynek értelmében az elnöki mandátuma
során elkövete   esetleges b ncselekményekért nem 
vonható felel sségre. Egy további törvény pedig 
megtiltja a médiának, hogy az érinte   személyek 
beleegyezése nélkül bármit is nyilvánosságra hozza-
nak üzleti tevékenységeikr l.

A legtöbb ember, aki istennek nevezi magát, jó 
eséllyel végzi pszichiátriai kezelésen. A diktátorok-
nál teljesen elfogado   dolog, ha isteni magasságokba 
vagy vele egyenrangúvá emelik magukat. Rafael 
Trujillo, a Dominikai Köztársaság egykori diktátora, 
fekete neontáblát állí  ato   a f városban, Ciudad 
Trujillóban, amelyen a „Dios y Trujillo” – vagyis az 
„Isten és Trujillo” felirat szerepelt. Az ország temp-
lomainak pedig a „Dios en cielo, Trujillo en tierra”, 
vagyis az „Isten az égben, Trujillo a földön” szlogent 
kelle   kifüggeszteniük. François Duvalier a szom-
szédos Haitiban egy lépéssel továbbment, amikor 
állami vallássá te  e a voodoot, önmagát pedig leg-
f bb szentséggé, voodoo f pappá nevezte ki. Ali Soi-
lih, aki néhány éven keresztül a Comore-szigeteket 
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veze  e a hetvenes években, azt mondta: „Én vagyok 
az istenetek és tanítótok, én vagyok az isteni út, a 
sötétben világító fáklya. Nincs más isten Ali Soilih-n 
kívül.” 

Míg más állami vezet knek a lakosság kívánsá-
gait és igényeit is szem el   kell tartaniuk, amikor 
épületeket emelnek és infrastruktúrát építenek, 
addig a diktátoroknak nem kell e  ajta jelentékte-
lenségek  gyelembevételével korlátozniuk magu-
kat.Hatalmas tornyokat, palotákat, emlékm veket 
és egyéb presztízsépületeket épí  ethetnek anélkül, 
hogy pályázati köröket kellene futniuk, és a válasz-
tópolgárok ítéletére kellene bízniuk terveiket. Az 
elefántcsontparti Félix Houphouët-Boigny a világ 
legnagyobb keresztény templomát épí  e  e meg 
Yamoussoukróban. A bazilikában hétezer fér hely 
van, amelyeket beépíte   légcsatornával h tenek a 
hív k komfortérzete vége  , a templom javarészt 
mégis üresen áll. Szaparmurat Nyijazov milliár-
dokat költö   Türkmenisztán olajdollárjaiból, hogy 
a f várost ragyogóan fehér márványvárossá vál-
toztassa. Néhány diktátor azonban még ennél is 
tovább ment. Than Shwe Burmában, Nurszultan 
Nazarbajev pedig Kazahsztánban építe   új f vá-
rost egészen az alapoktól.

A diktátorok rendszerint jóval tovább vannak ha-
talmon, mint demokratikus kollégáik. A legtovább 
hatalmon lév  állami vezet k listájának els  helyeit 
despoták foglalják el. A demokraták azonban sokkal 
biztosabb pozícióban ülnek kormányzati periódu-
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suk kezdetén. Alig harminc százalék a valószín -
sége annak, hogy eltávolítják ket a kormányzási 
idejük els  hat hónapjában, míg az autoriter vezet k 
esetében ez majdnem ötven százalékra rúg. Innen 
aztán a diktátorok veszik át a vezetést. Egy demok-
ratikus úton megválaszto   vezet , aki sikeresen 
túljuto   az els  hat hónapon, negyvenhárom szá-
zaléknyi valószín séggel fogja két éven belül elve-
szíteni a munkáját, miközben az autoriter vezet k 
körében ez a szám már csak huszonkilenc százalék. 
A demokraták négy százaléka képes tíz vagy annál 
több éven keresztül megtartani a hatalmat. A dik-
tátorok esetében ennek csaknem háromszor akkora
a valószín sége: tizenegy százalék. 

Az egyik legszórakoztatóbb dolog, amit dik-
tátorként megtehetsz, például az, hogy különös 
törvényeket hozol, amelyeket az ala  valóidnak be
kell tartaniuk. Románia kommunista vezet je, Ni-
colae Ceau escu például megtilto  a az írógépek 
hivatalos engedély nélküli használatát. A legbi-
zarabb törvényei közé tartoztak azok is, amelyek 
Románia népességszámát voltak hivato  ak emelni. 
A fogamzásgátló eszközök tilto  ak voltak, a gyer-
mektelen n kre pedig cölibátusadót vete   ki, akkor 
is, ha a gyermektelenségük nem az  vétkük volt. 
A szaporodásról és a szexualitásról szóló könyve-
ket államtitokként kezelték, használatukat csupán 
orvosi tankönyvként engedélyezték. „A magzat az 
egész társadalom tulajdona. Bárki, aki maga akar 
birtokolni egy gyereket, az olyan, mint egy dezert r: 
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feladja a nemzeti folytonosság törvényeit” – mondta 
állítólag a román diktátor.

Ceau escu megtilto  a, hogy a híradók munka-
társn i sminket használjanak a tévében. Türkme-
nisztán egykori elnöke, Szaparmurat „Türkménbasi” 
Nyijazov hasonlóképpen cselekede  , amikor smink-
tilalmat vezete   be a n i m sorvezet k számára.
A türkmén diktátor azt is megtilto  a, hogy a nyilvá-
nos koncerteken play backet használjanak.

Ruholláh Homeini ajatollah egy lépéssel ennél is 
tovább ment. Az t hatalomra ju  ató 1979-es iráni 
forradalom után egy ideig a zene valamennyi for-
mája tilto  nak számíto  . „A zene eltompítja a hall-
gatót, tunyává és ostobává teszi az agyat. (…) Ha azt 
akarod, hogy az országod független legyen, nyomd 
el a zenét, és ne félj a  ól, hogy régimódinak tarta-
nak” – jelente  e ki a forradalom után. A Forradalmi 
Gárda hangszerekre, lemezekre és videókaze  ákra 
vadászva kuta  a át az emberek o  honait.

Diktátorként szerencsére rád nem vonatkoznak
a törvények, amint ezt a Homeini zenecenzúrájáról 
kering  történetek is meger sítik. Miközben ugyanis
a Forradalmi Gárda sorra tépkedte ki a sorompóknál
feltartóztato   autókból a kaze  ás magnókat, addig 
az ajatollah egyik unokája zongoraleckéket ve   az 
ország egyik zenészét l.

A diktátorság egyik el nye, hogy az ember azon 
túl, hogy országát kormányozza, felülmúlhatatlan
tulajdonságokról is tanúbizonyságot tehet. A des-
poták általában akadémiai zsenik, hihetetlenül 
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tehetséges írók és egyedülálló üzletemberek is egy 
személyben. Ezen felül különösen tehetséges sport-
emberek. 1994-ben az észak-koreai média bejelen-
te  e, hogy Kedves Vezet jük, Kim Dzsongil élete 
els  golfmeccse alkalmával öt hole-in-one-t, azaz 
egy ütéses találatot produkált. A diktátor végül har-
mincnyolc part ért el a tizennyolc lyukú pályán.

Kim Dzsongil emelle   az ország többi sporto-
lójára is igen ösztönz leg hato  . Az észak-koreai 
Dzsong Szong-ok, miután a Sevillában 1999-ben 
megrendeze   atlétikai világbajnokságon a n i mara-
tonfutás bajnoka le  , ezt nyilatkozta az újságírók-
nak: „Magam elé képzeltem a vezet nk képét, ez 
inspirált.”

Idi Amin, Uganda diktátora ragaszkodo   ahhoz, 
hogy  nyissa meg az afrikai amat r ökölvívó baj-
nokságot egy mérk zéssel, amelyet Peter Seruwagi-
val, az ugandai válogato   edz jével vív. A diktátor 
fölényes gy zelmet arato  . Az ugandaiak másnap 
azzal szembesültek a szerény „Boxer of the year” 
szalagcím ala  , hogy „a második menetben a bíró 
kénytelen volt leállítani a küzdelmet, hogy Seruwa-
git megkíméljék a további verést l”.

Gurbanguli Berdimuhamedov türkmén elnök 
szintén sportos diktátor hírében áll. Többek közö   
fekete öves taekwondo- és karatetudással büszkél-
kedhet. Amikor Türkmenisztán 2012 áprilisában 
megrendezte els  autóversenyét, az elnök úgy 
gondolta, hogy  is részt vesz az egyik futamon.
A verseny helyszínére stílusosan egy Buga  i Veyron 
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sportkocsival érkeze  , amely azon túl, hogy a világ 
egyik leggyorsabb és legdrágább autóinak egyike, 
igen kedvelt a diktátorok körében. Miután bevezet-
ték a pályára, az államf  azzal a kérdéssel fordult
a szervez höz, hogy részt vehet-e a futamon. A szer-
vez  a megkése   jelentkezés dacára természetesen 
eleget te   a kérésnek. Véletlenül akadt egy megfelel  
méret  autóversenyz -ruha, és miután felöltö  e, 
Berdimuhamedov egy török gyártmányú Volkicar 
volánja mögé ült. A diktátor beletaposo   a gázba, és 
pályarekordot állíto   fel. A verseny után a szervez k 
úgy döntö  ek, hogy az autót a nemzeti sportmúze-
umban állí  atják ki.

A diktatúrák azonban nem csupán a diktáto-
rok számára biztosítanak sportolási és szórakozási 
lehet ségeket, hanem az ala  valókról is gondos-
kodnak. Haitin a hatvanas években, François „Papa 
Doc” Duvalier kormányzása idején találták fel a 
haiti rule  et. A f városban, Port-au-Prince-ben 
lév  elnöki palotát körülve  ék a diktátor ideges és 
lövöldözésben megmámorosodo   rei, akik min-
dennek odapörköltek, amit fenyegetésnek véltek.
A haiti rule   abból állt, hogy egy kopo   gumiabron-
csú autót vezetve teljes gázzal elhajto  ak az elnöki 
palota el  . Amelyik defektet kapo  , veszte  .

Diktátorként sokkal nagyobb szabadságod van 
véghezvinni az akaratodat, mint demokratikus 
ellenfeleidnek. Tényleg csak a találékonyság szab-
hat határokat. Például ünnepnapokká teheted 
legfontosabb dátumaidat. Szaddám Huszein iraki 
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elnök is azon diktátorok egyike volt, akik nem-
zeti ünneppé nyilváníto  ák a születésnapjukat. 
A türkmén Szaparmurat Nyijazov az édesanyjáét 
te  e ünnepnappá. Valentine Strasser, aki 1992-t l 
1996-ig volt Sierra Leone államf je, lényegesen fan-
táziadúsabbnak bizonyult,  ugyanis a Valentin 
napot és Bob Marley születésnapját nyilváníto  a 
ünnepnappá. Gnassingbé Eyadéma, Togo egykori 
elnöke 1974. január 24-én csodával határos módon 
túlélt egy repül gép-szerencsétlenséget. Eyadéma 
azt bizonyga  a, hogy a katasztrófa mögö   a fran-
ciák állnak, el z leg ugyanis épp egy francia céggel 
vitatkozo   egy foszfátbánya jogairól. Azt állíto  a, 
hogy a szerencsétlenséget mágikus képességeinek 
köszönhet en élte túl, ezért ezt a napot a „Gonosz 
er k fölö  i gy zelem ünnepének” nyilváníto  a.
Az eseményb l képregényt is készíte  ek, amelyben 
az elnök szuperh sként tündökölt.

Eyadéma egy másik vonásában is közösséget 
mutato   a modern diktátorokkal: az elnök folya-
matosan n kkel ve  e körül magát (i   jegyeznénk 
meg, hogy az újabb id k diktátorainak mindegyike 
fér  ). Ezer f b l álló n i kísére  el büszkélkedhete  , 
akik énekeltek és táncoltak a tiszteletére. Moammer 
Kadha  líbiai vezet  test rsége kizárólag n kb l 
állt. Thomas Sankara, Burkina Faso egykori diktá-
tora úgyszintén n i test rséget tarto   fenn, akiket 
motorkerékpárokkal láto   el, mivel az elnök maga is 
szenvedélyes motoros volt.
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A despoták a saját részükre történ  címadomá-
nyozásban is igen leleményesnek mutatkoznak. 
Idi Amin többek közö   a „Minden Földi Vadak és 
Minden Tengerek Halai Urának”, „az utolsó skót
királynak” és „az afrikai Brit Birodalom, és különös-
képpen „Uganda Meghódítójának” nevezte magát. 
A román Nicolae Ceau escu „a Kárpátok géniuszá-
nak” nevezte  e magát. Moammer Kadha   hivatalos
címe a „Líbiai Szocialista Népköztársaság Szeptem-
ber 1-jei Nagy Forradalmának Vezére” volt, de a 
„Forradalom Testvéri Vezére és Útmutatója” néven 
is emlege  ék.

Diktátorként lehet séged van arra, hogy hatal-
mas vagyonra tegyél szert, bestsellereket írj, monu-
mentális emlékm veket, palotákat és városokat 
emeltess a saját magasztalásodra, vagy vonzó
szexpartnerekhez juss, és megmártózz a luxusban. 
De mégis hogyan használjuk ki a lehet ségeket 
a legteljesebben? A következ  fejezetekben útmuta-
tást adunk ahhoz, hogyan válhat az ember diktátorrá 
és hogyan kell viselkednie zsarnokként – amit olyan 
despoták rezsimjéb l hozo   példákkal illusztrálunk, 
akik a legjobbak a szakmában. A könyv tanácsait és 
útmutatását követve pedig minden esélyed megvan 
rá, hogy emlékezetes egyeduralkodó váljon bel led.




