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Kiindulópontok: science fiction és politika 
kapcsolatának tanulmányozása 
 Irányok: 

 Mint irodalmi alkotások a jelenről, a „korszellemről” 
szólnak 
 Science  fiction történet 

 Konkrét ideológiai problémát jelenítenek meg (feminizmus, 
utópia, konzervativizmus, stb.)  
 „Konzervatív értékeket közvetít-e a Star Trek?” 

 In Universe stílus  jelen előadás 

 Fókusz és döntési pontok 
 Akadémiai jelleg? 

 Irodalom vagy populáris kultúra? 

 Magyar vagy nemzetközi?  

 

 



A jövő politikai rendszerei sokfélék 
– lehetnének… 
 Például: George Dvorsky 12 elképzelése: 

1. Noocracy 
2. Cyberocracy 
3. AI 
4. Democratic World Government 
5. Polystate 
6. Futurarchy 
7. Delegative Democracy 
8. Seasteading 
9. Gerontocracy 
10. Demarchy 
11. Dark Enlightenment 
12. Hunter Gatherer civilizations 

 

 Ám ehhez képest: legtöbbször egyszerű – és ismerős – politikai rendszerek  



Star Wars politikai rendszere 
 Régi birodalom: Korlátozott demokrácia 

 Galaktikus Szenátus  Legfőbb hatalom – korlátozott 
mozgástér és vitatott legitimáció  

 Bürokrácia?  

 Kancellár  Növekvő jogosítványok, demokratikus 
választás kontroll kérdéseket vet fel 

 Jedi Tanács  antidemokratikus testület; erős 
jogosítványok  

 Analógia: Európai Unió?  

 Birodalom: Principátus Császárság  



Dűne politikai rendszere 
 Muad Dib előtt – komplex politikai rendszer – 

kompetitív oligarchia?  

 Nagy házak 

 Császár 

 CHOAM 

 Liga 

 Bene Gesserit 

 Bene Tleilax 

 Muad Dib után: Zsarnokság – katonai diktatúra – 
teokrácia? császárnak alárendelt független szereplők 



Politikai rendszerek a Star Trekben 
 Föderáció: 

 Elvileg demokratikus rendszer, de: 
 Kolóniák – Föld – Elnök  viszony tisztázatlan 

 Fő kérdés: Militarizmus 
 Csillagflotta döntések politikai relevanciája  hadsereg politikai 

kontrollja nem érvényesül 

 Nem csak dramaturgiai elem 

 További politikai rendszerek esetén demokrácia fel sem vetődik: 
 Klingonok: Nagytanács (arisztokratikus?) + kancellár + hadsereg 

 Romulánok: Római köztársaság mintája 

 Domínium: Faji diktatúra  

 Kardasszia: Katonai diktatúra  

 



Demokráciák lehetőségei és 
korlátai 
 Asimov Alapítvány saga 

 Pszichohistória – antidemokratikus elemek 

 Második Alapítvány 

 Gaia 

 Babylon 5: 
 Telepaták  

 Militarizmus 

 Személyi kultusz  

 Battlestar Galactica 
 Méret 

 Valódi választási lehetőségek?  



Politikai rendszer tipizálások – Dahl 
alapján (P. C. Manuel feldolgozása) 

 
 

Alternatívák Részvétel 
Alacsony 
részvétel 

Magas 
részvétel 

Alternatívák 
széles köre 

Kompetitív 
oligarchia 
(Romulánok – 
ST; Centauri 
Birodalom – 
Babylon 5; 
Dűne)  

Demokrácia: 
Föderáció (ST)  

Alternatívák 
szűk köre 

Zárt 
hegemónia: 
Borg; 
Birodalom 
(SW) 

Inkluzív 
hegemónia: 
Vulkán (ST) 

 



Miért ilyen ritkák a demokráciák? 
1. Perfekcionizmus és utópizmus (ST) 

2. Demokráciákkal szembeni „írói” ambivalencia 

3. Szocializmus (Asimov?)  

4. Technokratikus megoldások elfogadása 

5. Felvilágosult abszolutizmus?  



Normativitás két irányú 
feszültsége: politikusi motivációk 

  

 Normatív: jó Politikai logika Normatív: rossz  

Diktatúra Dűne 
Gaia?  

Darth Vader 
Domínum 
 

„Őrült zsenik”  
politikán túli cél: 
Cylons 
Borg  
Ori 
 
 
 

„Oligarchia” Klingon birodalom Romulán birodalom 
Centauri birodalom  

Goauld 
Wraith 

Demokrácia Spock   Salvor Hardin 
Leia hercegnő  
Babylon 5 szereplők  

- 

 



A demokráciák implicit győzelme  
 A fent említett politikai rendszerek alapkonfliktusát egy 

demokratikusabban működő politikai rendszer elkerülte volna  
 

 Star Wars: 
 Jedi Tanács inkompetenciája demokratikus kontroll és 

elszámoltathatóság segített volna 

 Star Trek: 
 Folyamatos katonai megoldások helyett nyílt viták és „politikusi” 

befolyások sok konfliktust oldottak volna meg (DS9) 

 Dűne: 
 Az eredeti rendszer demokratikus reformja megakadályozta volna a 

„messianisztikus diktátor” megjelenését 

 Asimov: 
 A választott politikusok (Salvor Hardin) jobb munkát végeznek, mint a 

bölcs tudós és a társadalmi mérnökösködés  



 

http://Scifipol.tumblr.com 

https://www.facebook.com/scifipolitics?fref=ts 
 

https://www.facebook.com/scifipolitics?fref=ts

