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Bényi Emese  
 

Hailé Szelasszié és a rasztafári mozgalom 
 

„Bekukkantottam minden autóba, míg végül megláttam őt, azt a kis embert 
katonai egyenruhában és a katonákra jellemző sapkaviseletben. A raszták úgy 
hitték, hogyha fekete királyukra pillantanak, fekete Istenüket is meglátják benne. 
Amikor egészen közelről megnéztem, azt kérdeztem magamtól, hogy valóban ez 
lenne az az ember, akit Istenükként tisztelnek? Teljesen megbolondultak. Látva őt, 
nem akartam elhinni, hihetetlenek tűnt. Nem volt más, mint egy egyszerű, alacsony 
kis ember katonai egyenruhában. (…) Hailé Szelasszié felém fordult, és integetett. 
Valami fekete jelet fedeztem fel a tenyerén. És akkor eszembe jutott, ó Istenem, hogy 
a Biblia is azt írja, hogy a szög nyomairól ismered majd fel őt.”1 

 
Rita Marley Bob Marleyről szóló könyve pár évvel ezelőtt került a kezeim közé, és már 
akkor meglepődve olvastam benne az Etióp császár, Hailé Szelasszié és a rasztafári 
mozgalom erős kapcsolatáról. A császárról, akit élő istenként tiszteltek, és a halálával 
sem kérdőjelezték meg sokan emberi mivoltát. Többen úgy hiszik, hogy halála után 
istenük most Menen császárnéval Zion hegyének legmagasabb pontján ül, és várják 
az igazság idejét. Dolgozatomban Hailé Szalasszié szerepét igyekszem kifejteni a 
rasztafári mozgalom ismertetése során, majd politikai tevékenységére fektetem a 
hangsúlyt. Először végigkövetem a rasztafári mozgalom kialakulását, majd idézek 
néhány releváns megközelítést a társadalmi mozgalmak antropológiai vizsgálatával 
kapcsolatban. E bevezető után rátérek dolgozatom fő tárgyára, Hailé Szelasszié 
személyére, akinek politikáját, személyiségét, hatalmát, kultuszát, császárságát, 
viselkedését elemzem. 

Dolgozatom megírásában segítségemre voltak a politikai antropológia témáján 
belül publikált könyvek és esszék, különös tekintettel A.Gergely András: Politikai 
antropológia. Interdiszciplináris közelítések című könyve, Csepeli György: A 
hatalom anatómiája című kötete, és Zentai Violetta szöveggyűjteménye. 

 
 
A rasztafári mozgalomról 
 

Az afro-cionizmus megjelenésével Demeter Gábor foglalkozott, aki elemezte a 
jamaicai vallási szinkretizmust.2 Úgy véli, hogy az afro-cionizmus megjelenése nagy 
szerepet játszott az afrikai hagyományok továbbélésében, szembehelyezve a fekete 
hitrendszert a keresztény hitrendszerrel. A tételes kereszténység tanaival való 
szembefordulás leglátványosabban az afro-cionista mozgalmakban fedezhető fel, 
melynek fő tézisei a következők: Etiópiát nem gyarmatosították; Etiópia volt az egyik 
első keresztény ország, ahol tovább is éltek a zsidó hagyományok; a frigyláda köré 
épült a kopt egyházi szervezet; lényeges a Tafari királyi család leszármazása, amely 
Dávid királytól ered. Tanaik hangsúlyozzák, hogy a jamaicai feketék zsidó 
származásúak, méghozzá a tizenkét zsidó törzs tagjai. De ők nem tértek meg a mózesi 
törvények keletkezésekor, ezért az Isten ismét rabszolgasággal büntette őket. 
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Ezeknek a tanoknak a terjedésében közre játszott a Panama-csatorna építése 
is, aminek az épülése során a vallási tanok eszmét cserélhettek, sőt, a népszerű 
gondolatnak a terjedése Etiópia szakralitásáról is ide vezethető vissza. 

A fenti elképzelések pedig alapjai voltak az egyes mozgalmaknak, mint például 
a rasztafári mozgalom, minek híres politikai aktivistája Marcus Garvey volt. Ezeknek 
a politikai mozgalmaknak a központi elemük az Afrikába való visszatérés gondolata. E 
célból Marcus Garvey Delawareben megalapította a Black Star Gőzhajó Társaságot, 
hogy megkönnyítse az Afrika és Amerika közti közlekedést az utazók számára. 
Szándéka volt továbbá az is, hogy a hazatérésre készülő amerikai feketék számára 
megszerzi a német birodalom korábbi afrikai gyarmatait. Elképzelései a 20. század 
elején aztán több Etiópiához kapcsolódó vallási irat megszületését is inspirálták. 
Például a  Holy Piby (1924), a Royal Parchment Scroll of Black Supremacy (1926), és 
az A Black man Will Be the Coming Universal King (1924).Valamennyi ilyen írás a 
„fekete büszkeségen” alapul, és központi eleme a messiásra való várakozás. Garvey 
kihangsúlyozza a feketék messiásának jövőbeli eljövetelét is, és a feketék 
felsőbbrendűségét az emberek között. 

A raszták szerint a keresztények istene nem lehet elfogadható igazi isten, 
hanem mindössze Jah elváltoztatott másolata – aki a vér, a gyűlölet, a háború, és az 
elnyomás Istene. Az igazi értékek azonban a szeretet, az egység, a béke, az 
egyenjogúság, és az igazságosság. Ezek az élet valódi törvényei, és csak ezek betartása 
garantálják az örök életet. Isten a raszták hite szerint nem szellem, hanem élőlény. 

A mozgalom a jamaicai fekete munkások és parasztok körében gyorsan terjedt, 
a bibliai prófécia sajátos értelmezést kapott körükben, mint például Garvey szavai: 
„Vessétek szemeteket Afrikára, ahol hamarosan egy fekete királyt koronáznak meg, 
mert a szabadulás közel.” 

Ezek voltak azok az előzmények, amelynek beteljesülését az emberek 
összekapcsolták a politikai életben babérokra törő Ras Tafari Makonnennel, akit 
1928. október 7-én választottak császárrá. A hívők úgy vélték, hogy az ige beteljesült, 
és „eljött a fekete király”, habár Garvey ezt nem ismerte el. A hívők a rasztafári/ 
rastafarians nevet használták tovább önnön maguk megnevezésére. A császár pedig a 
császárnő halála után Hailé Szelassziére változtatta nevét, akinek rendes megszólítása 
az „ő császári felsége I. Hailé Szelasszié, Júda törzsének hódító oroszlánja, az etióp 
Királyok Királya és Isten választottja” volt. 

A mozgalom a vallási kereteken túl tételes emberi jogokat fogalmazott meg, 
kiállva a feketék elnyomása ellen. Majd Bob Marley zenei megjelenésével szinte 
exportcikké vált a rasztafári mozgalom, és a zöld-sárga-vörös trikolor máig dominál a 
populáris kultúrában. Bár ma a raszta életfelfogás domináns jegyeit inkább a hasonló 
életforma, a marihuána, a szimbólumok és a jellemző zene uralja, mint a vallási 
érzület. 
 
Az antropológia kedvelt témája a különböző társadalmi, kulturális mozgalmak 
elemzése, azok meghatározása. Én Klaniczay Gábor fogalmát hívom segítségül, aki 
részletesen foglalkozott társadalmi mozgalmak kutatásával, a szubkultúra, 
ellenkultúra kérdéskörével, különösen a hetvenes-nyolcvanas években.3 

A tudományágban a szubkultúra fogalma a kezdetektől problémás elnevezés, 
mert használatáról, felváltásáról lassan több tanulmány születik, mint magáról a 
tárgyalt jelenségről, de mégsem hagyható figyelmen kívül. Klaniczay szerint: 
„azoknak a népcsoportoknak a kultúráját jelöli, amelyeket társadalmi, etnikai, 
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kulturális vagy jogi szempontból kirekesztett magából a modern ipari civilizáció, és 
épp ez a kirekesztettség tartott olyan állapotban, hogy kultúrájuk nem a 
tömegkultúra formái szerint alakult, hanem attól függetlenül, a megtűrtség 
határán, a marginalitásban tenyésző furcsa, új népi kultúrává lett. A 
munkáskultúra volt az első ilyen szubkultúra, és a négerek, illetve más etnikai 
kisebbségek kultúrája.” Továbbá hozzáfűzi, hogy ezekből alakultak ki az ötvenes-
hatvanas években az ifjúsági és művészeti kulturális mozgalmak, melyek akár 
politikai törekvésre is alkalmasak voltak, végkifejletük az ellenkultúrában formálódott 
meg. „…A civilizációval szemben valamilyen ellencivilizációt, egy azzal 
majdhogynem diametrikusan szemben álló kulturális értékrendet javasol egy 
vallási, politikai vagy kulturális irányzat. Minthogy ezek a törekvések kritikusak a 
„magaskultúrán” alapuló civilizáció értékeivel, intézményeivel, tudásával szemben, 
nagy szerepet kap bennük mindaz, amit a népi kultúra vagy a szubkultúrák 
spontaneitása, kreativitása, közösségi szelleme kínál”. Példának tekinti a hippi 
mozgalmat, a kommunamozgalmakat és az emberjogi egyenlőségi törekvéseit is. 
 
 
Hailé Szelassziéról 

 
1892. július 23-án született, Tafari Makonnen néven, apja II. Menelik császár 

főtanácsadója volt, ő pedig a császár unokaöccse. Apja Harar tartományt 
kormányozta, már korán elkezdte taníttatni gyermekét a kormányzásra. 15 éves 
korára átvette Sidamo tartomány kormányzását, amit sikeresen folytatott. A császár 
hatalmát egyik unokája, Jaszu vette át, majd 1916-ban Tafari Makonnen sikeres 
palotaforradalmat hajtott végre, és átvette az uralmat. 1916-tól 1926-ig Etiópia (régi 
nevén: Abesszínia) kormányzója, 1926-tól négus király, majd 1930-ban I. Hailé 
Szelasszié néven császárrá koronáztatta magát. A név egyébként a Szentháromság 
hatalmát jelenti. 

Intézkedései nagyon népszerűek voltak: kórházakat, iskolákat hozott létre, 
felszámolta fokozatosan a feudális adókat, megerősítette a rendőrséget, a hatalom 
kizárólagos vezetőjévé saját magát tette meg. Az ország modernizálásával nyugati 
típusú alkotmányt vezetett be. Kezdeményezte a rabszolgaság eltörlését, amit 1935-
ben meg is valósított. De hatalma ez évben megtorpant, amikor Mussolini 
megtámadta Etiópiát, amit a császár csak 1941-ben tudott visszafoglalni. A 
visszafoglalás után az etiópok nemzeti hősként fogadták, és „Júda törzséből származó 
hódító oroszlánként” emlegették. Ezt követően újjáépítéseket kezdeményezett, 
megalapította az etióp nemzeti bankot, és bevezette az etióp dollárt. 

1952-ben Eritrea csatlakozott Etiópiához szövetségi államként, azonban az 
ötvenes években már Hailé Szelasszié népszerűsége hanyatlani kezdett, hiszen a 
térség olyan drasztikus társadalmi és gazdasági problémákkal nézett szembe, mint az 
éhség és a nyomor. Az 1970-es évek végére sikeres puccsot hajtottak végre ellenségei, 
ami után még öt évig élt elszeparáltan. 

Az általános ismertetés után a következőkben segítségül hívom Ryszard 
Kapuściński lengyel származású újságíró kötetét, amiben mélyen, életrajz-szerűen 
foglalkozik Hailé Szelasszié udvarával. A legegyszerűbb és legjelentéktelenebb 
szolgákat megszólítva, elbeszéléseiket leírva foglalja össze a császár uralkodásának 
évtizedeit.4 
 
A császár alakja 
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Az újságíró gyűjtéséből megtudhatjuk, hogy Hailé Szelasszié apró és törékeny alkat 
volt, azonban hatalmasságának kihangsúlyozásában ez nem okozott gondot: 
„Megmerevedett a térde, és ha egyedül volt, húzta a lábát, és úgy himbálózott, 
akárha gólyalábon járna, de ha látta, hogy valaki nézi, a legnagyobb erőfeszítéssel 
kényszerítette izmait egy kis rugalmasságra úgy, hogy mozgása méltóságteljes, 
császári alakja kifogástalan, szálegyenes legyen. Méltóságos urunk soha nem 
feledkezett meg öregkori fogyatékosságáról, amelyet nem akart ország-világ színe 
elé tárni, nehogy csökkentse a Királyok Királya presztízsét és tekintélyét”.5 
 Ez megerősíti többek között Shakespeare állítását, miszerint a politikusnak ép 
testben, tökéletesen megalkotott külsővel kell sugároznia a hatalom egységét, hiszen a 
fogyatékos és hibás test rossz benyomást tesz a nép felé. Az uralkodónak hatalmát és 
nagyságát szimbolizálja továbbá a luxus, amit maga köré gyűjt. A császárnak összesen 
huszonhét autóból álló kocsiparkja volt, szerette az autókat, leginkább a Rolls-Royce-
okat, mert komoly, méltóságteljes vonalvezetésük volt. De használt Mercedeseket és 
Lincoln-Continentalokat is. Ő hozatott elsőként autókat és repülőgépeket Etiópiába. 

Kedveltek voltak a diplomáciai fogadások, ahol minden pompát összegyűjtve 
igyekezett a császár láttatni vagyonát az összegyűlt elnökseregeknek. Részletes leírást 
kapunk az elnökök találkozójára rendezett impozáns fogadásról, ahová repülőgépek 
hozták Európából a borokat és a kaviárt. 25 000 dollárért elhozatták Hollywoodból 
Miriam Makebát, hogy a lakoma végén előadja az államfőknek a zulu törzs dalait. 
Több mint háromezer személyt hívtak meg a hierarchiának megfelelően magasabb és 
alacsonyabb kategóriákba osztva: minden kategória más színű meghívót kapott és 
más menüt. A folyosókon színészek játszották el a történelmi jeleneteket, az 
erkélyekről népviseletes lányok szórtak virágszirmokat. Az égbolton tűzijáték szólt, az 
asztalokon több tonna hararai ezüst pompázott a hús, gyümölcs, hal és sajthegyek 
között. Érzékelhető a luxus, aminek a hátterében a nyomor rejtőzött: „Az éj 
sötétjében, a sárban-esőben mezítlábas koldusok álltak tömegbe verődve. A 
barakkban dolgozó mosogatók dobálták nekik a tálakról a maradékot. Csak néztem, 
milyen pontosan, csak az evésre összpontosítva rágcsálták le a csontokat, halfejeket, 
nyelik a mócsingokat”.6 
 A hatalom gyakorlójának szinte kötelessége ilyen mód érzékeltetnie a 
külvilággal a befolyását, ugyanakkor érzelmi szinten nem mutatja meg igazi lényét. 
A szolgák elmesélése alapján Hailé Szelasszié soha nem adta jelét a legkisebb 
idegességnek, haragnak, dühnek vagy kedvetlenségnek. Úgy tűnt, hogy ezeket az 
állapotokat soha nem éli át, hogy az idegei halottak és hidegek, vagy egyáltalán nincs 
idegrendszere? Az elbeszélő szerint ez vele született tehetség volt, amit folyamatosan 
fejlesztett, hiszen a politikában az idegesség a gyengeség jele. Lelkileg kifogástalan 
állapotot kell mutatni, akkor csekély számban találnak az ellenségek támadható 
felületet. Jellemzően óvatos volt és titokzatos, diszkrét és hallgatag. Szándékát sosem 
lehetett sejteni, uralomvágy és birtoklási vágy nem sugárzott róla. Ebből a 
magatartásból is észlelhető, hogy a hatalom birtokosa tökéletesen tisztában volt 
eszközeivel: senkiben nem bízott meg, a titokzatosság álcájába burkolózva maradt, az 
arca előtti maszk ügyes hordozója lehetett. 

Vajon a politikai cselekvésben is ilyen kimért és megfontolt volt Hailé 
Szelasszié? 
„Urunk jobban szerette a rossz minisztereket. Mégpedig azért, mert szeretett 
másoktól előnyösen különbözni. No, de hogyan sikerülhetett volna ez neki, ha csupa 
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jó miniszter vette volna körül?”.7 Igyekezett mindig pozitív benyomást kelteni, a rossz 
politikai döntések során is a nép a miniszterekre haragudott, hiszen az ő tollukból 
származott a döntés. Ezzel a csellel a császár mindig tiszta és gondos maradhatott a 
nép szemében. Ő törvény felett állt az emberek szemében, pedig ő volt a törvények 
egyetlen forrása. A hadsereg fővezére, a rendőrség legfőbb parancsnoka is, a 
miniszterek kinevezője, a törvények hozója. A hatalom anatómiája Csepeli György 
gondolatából ismét igazolást nyer, miszerint a politikai személyiség körbe van véve 
emberekkel, mégis a magányra ítéltetett, hiszen mind az ellenfelei, mind a 
szövetségesei veszélyt jelentenek számára.8 Az etióp császár körül mindenki ilyen: 
mert a csúcsokon mindig jeges szél fúj, ahol vigyázni kell az emberekkel. Ezért is 
kerülte a barátságot, nem alakított ki érzelmi kapcsolatokat.  
 „Kenyeret és cirkuszt!” – Már az ókori szórakoztatóipar is felismerte, hogy a 
nép mulattatása a vallási és politikai igényeket is kielégítette, feloldva a szociális 
feszültségeket. Az etióp uralkodó is éles elmével rendelkezett és belátta, hogy a 
szomorúság gondolkodásra késztet: az egész birodalom területén mulatságokat 
rendelt el, kivilágítatta a palotát és a szegényeknek lakomákat rendezett: „mert 
amikor már jóllaktak s kitáncolták magukat, hát urunkat dicsérték. (…) És bár 
szegények voltak, mégis jól éltek. Gyatrán, de vidáman. Pucéran, de nevetve. De 
azok, akik gondolkoztak, látták ám, hogy minden szürkül, elkorcsosodik…”.9 

A hatalom buktatása egyébként valóban ezen a színtéren kezdődött el, mert az 
egyetemisták alkották a „gondolkodó” közeget, akik csaknem tizennégy éven keresztül 
összeesküvéseket szőttek és csatároztak a palotával, mígnem a sikerük célba ért. 

A császár magatartása alátámasztja, hogy kitűnően ismerte a politika 
természetét. Rendkívül erősen a kezében tudta tartani azt, és személyiségével, 
viselkedésével, taktikáival a hatalom egyetlen birtokosa volt. Jogosan merül fel a 
kérdés, hogy a bukás pillanata mikor jön az egyeduralkodó számára? Melyik 
pillanatban megy át a mindenhatóság tehetetlenségbe, a siker a kudarcba? Mikor 
veszti el a nép az élő Istenbe vetett hitét? 

Victor Turner A rituális folyamat10 című könyvében a struktúrával szemben 
álló közösséget communitasnak nevezi, és kifejti az általa vélt jellemzőit. A mi 
esetünkben érdemes megemlíteni, hogy a szerző szerint a struktúra eltúlzása 
patologikus következményekhez vezethet. Ennek az eltúlzása pedig bizonyos 
társadalmi mozgalmakban akár despotizmust eredményezhet. Úgy véli, hogy a 
communitasban élők között feltámad az igény egy abszolút tekintély iránt. Lehet az 
vallási vezető, isteni sugallatra működő vezető vagy diktátor. Ha ebben a 
funkcionalista érvelésben haladunk tovább, akkor a communitas maximalizálása, 
kiteljesedése magával hozza a struktúra kiteljesedését is. Ezen a tetőponton már 
ismét egy újabb megújulásra van igény: ami elvezet a forradalomhoz. Tehát Turner 
szerint ez az egyik ismérve a communitas természetének. 
 Egy másik vonalon elindulva érdemes lenne megvizsgálni azt a jelenséget is, 
hogy a császár köré kialakított kultusznak a nemzetállam megerősítésében milyen 
szerepe volt: ő, mint Salamon leszármazottja, Júda törzsének hódító oroszlánja, az 
etióp Királyok Királya és Isten választottja alkalmas a politikai és kulturális nemzeti 
eszmény megerősítésére. A nemzet tagjainak összekovácsolására, a közös tradíciók és 
normarendszer követésére, hiszen hitük szerint ő Isten reinkarnációja. Ez a 
leszármazás összeköti a kiválasztottat a nép feltételezett eredetével, és legitimitást ad 
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számukra a múltban, a jelenben és a jövőben is. Politikai tevékenységével, például a 
rabszolgaság megszüntetésének kezdeményezésével, cselekedeteivel is igyekszik 
visszaigazolást nyújtani a nép felé: ő az „elrendelt” vezető. 
     Az emberek gondolkodásának mágikus oldala abban rejlik, hogy egy 
személyt felruháznak isteni tulajdonságokkal. Ebben a pillanatban elveszti emberi 
gyarlóságát, és okos, feddhetetlen, jóságos, mindenható lesz. De ennek a 
gondolkodásnak épp annyi az előnye, mint amennyi a hátránya: ha elgyengülés, 
nyugtalanság, feszültség keletkezik, az isteni szerep megkérdőjeleződhet. Ha egy 
politikai baklövéssel eljátssza az emberek bizalmát, esetleg egy ellenfele 
megsemmisítő botrányt intéz ellene, nem fordul-e visszájára az isteni szerepe? 

A mágikus gondolkodás egyértelműen a feketék jogaiért harcoló rasztafári 
mozgalom keretei között vált valóra. Marcus Garvey gondolatai és jóslata nélkül nem 
történt volna meg a messiás szerep kialakulása. Durkheim magyarázatát itt érdemes 
megemlíteni, aki úgy véli, hogy még a legbarbárabb és legbizarabb rítusok, mítoszok 
is emberi szükségletet fejeznek ki, vagy az egyéni, társadalmi lét valamely formáját 
fejezik ki. Nincs téves vallás: mindegyik az emberi lét adott állapotára ad választ, a 
vallás a társadalomnak az egyén felett gyakorolt hatalma.11 

Közben lehetséges, hogy a császár bukása azért történt meg, mert a több tíz 
éves uralkodás után a társadalom elgyötörten, szegénységben, nélkülözve és éhezve 
már megcsömörlött hinni a jó irányításban? 

 
„Etiópia. Addisz Abeba, 1975. február 7. Hailé Szelasszié továbbra is hisz abban, 
hogy ő Etiópia császára. Addisz Abeba egyik dombján, a régi Menelik-palotában, 
katonái között tölti élete utolsó hónapjait. A királyok királya hajnalban kel, majd 
részt vesz egy hajnali misén, később olvasmányaiba merül. Nemegyszer híreket kér 
arról, hogy halad a forradalom. Az egykori mindenható uralkodó még most is azt 
ismételgeti: „Ha a forradalom a nép javát szolgálja, akkor mellette állok.” (…) 
Közben a császár ketrecekbe zárt oroszlánjai vészes morgással követelik 
mindennapi húsadagjukat”.12 
 
               Dolgozatomban igyekeztem olyan szempontok alapján körülírni egy huszadik 
században működő politikus szerepét, ami nem a gazdasági stratégiákon, vagy párt-
politikai nézetek vizsgálásán alapszik. Megpróbáltam inkább egy tágabb kontextust 
értelmezni: hogy milyen társadalmi környezetben tevékenykedett;és ezt 
összekapcsolni az aktuális társadalmi mozgalommal. A szűkebb vizsgálatot pedig arra 
kihegyezni, hogy milyen személyiségjegyek, eszközök, viselkedési mintázatok alkották 
jellemét. 
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