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tónak hitt testület beavatkozására, természetes védelmi 
reflexeik gyengülni fognak. Márpedig a Jedik tudhatták 
volna: a politika a hatalom, a manipuláció és esetenként 
az erőszak terepe – vagyis természetesebb közeg a Sithek, 
mint a Jedik számára. A Jedik politikai amatőrizmusáért 
a galaxis nagy árat fizetett: évtizedekig egy gonosz zsar-
nok uralkodott rajtuk. Maguk a Jedik azonban még töb-
bet vesztettek: majdnem egész rendjüket felszámolták. 

A Birodalom gyengesége
Palpatine kiváló politikai reflexeit felhasználva jutott el a 
kancellári pozícióig, majd lett a Birodalom császára – ám 
ezen a ponton politikai éleslátása mintha cserben hagy-
ta volna. Abszolút uralkodóként persze nem kellett olyan 
problémákkal szembenéznie, mint annak idején szená-
torként – talán ez is vezetett ahhoz, hogy nem ismerte fel, 
uralma mennyire sérülékennyé válhat. 

A császári cím megszerzése érdekében Palpatine kíno-
san ügyelt rá, hogy a szenátorok végig mellette álljanak. 
A kancellár még akkor is fontosnak tartotta a legitimitás 
fenntartását, mikor katonai ereje ezt már nem tette volna 
szükségessé. A Szenátus egy ideig még a Birodalom ide-
jén is létezett, ami szintén arra enged következtetni, hogy 
Palpatine a politikai kontinuitás talaján állt.

A szenátorok, s így közvetve a galaxis népének támoga-
tását azonban a császár a Birodalom korai időszakában 
elvesztette: már nem a nép bizalmából, hanem csak és ki-
zárólag a félelemre építve igyekezett kormányozni. Még 
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az előzmény-trilógia kancellárja népszerű politikus volt, 
a Birodalom uralkodója egy félelmetes zsarnokként jele-
nik meg a galaktikus közvélemény előtt. Semmilyen nyo-
mát nem látjuk, hogy a császárt bárki őszintén jó ural-
kodónak tartaná. Legyen szó Felhőváros lakóiról, Tatuin 
csempészeiről vagy akár a Halálcsillagon dolgozó roham-
osztagosokról, Palpatine félelmet és reszketést vált ki 
alattvalóiból. Mindez nem is csoda: legkésőbb Alderaan 
megsemmisítése világossá tette minden galaktikus pol-
gár számára, hogy a császár nem ismer kegyelmet, hogy 
nem meggyőzéssel, hanem könyörtelen kollektív bünte-
téssel reagál bármilyen ellenállásra. 

Egy Sith nagyúr aligha bánja, hogy mások rettegnek 
erejétől. A Birodalom császáraként azonban Palpatine hi-
bázik, amikor csak a félelemre épít. Míg a kancellár szená-
torokkal és bürokratákkal vette körül magát, a Birodalom 
egy katonai diktatúra. A legfontosabb vezetők a katonai 
parancsnokok: a csillagrombolók, a romamosztagosok és 
a Halálcsillag jelentik a rendszer alapját. Szimbolikusan 
is jól jelzi ezt az utolsó előzmény-film és A Jedi visszatér 
kontrasztja. Az előbbiben Palpatine székhelye a főváros: 
a gazdag és kozmopolita Coruscant. A Jedi visszatérben 
azonban az uralkodó sokkal inkább a Halálcsillagon érzi 
jól magát. 

Ha egy rendszer csak a félelemre épít, e félelmet pedig 
a katonai ereje biztosítja, hatalma csak addig terjed majd, 
ameddig katonái eljutnak. E tekintetben pedig a Biroda-
lom hiába tűnik erősebbnek a Köztársaságnál, valójában 
kevésbé kontrollálja a galaxist. A Köztársasági kontroll 
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ugyan nem jelentett közvetlen fennhatóságot Coruscant 
felett, ám a Köztársaság egyes rendszerei saját felségte-
rületükön közvetlenül is jelen tudtak lenni. A Birodalom 
felszámolta ezeket az autonómiákat – ám semmit nem tu-
dott a helyükre tenni. 

Az eredeti trilógia mindegyik részében a Birodalom 
egy fenyegető, de távoli politikai entitásként jelenik meg. 
A Tatuin bolygón azért nem sikerül Luke Skywalkert – 
pontosabban R2 D2-t és C-3 PO-t – előállítani, mert alig 
pár tucat rohamosztagos található a bolygón. Pontosan 
ez a félelmen alapuló hatalomgyakorlás korlátja: ha a 
Köztársaság kereste volna a robotokat, a lakosság egy ré-
sze – lojalitásból – jelentette volna őket az arra hivatott 
szerveknek. A Birodalom ilyesfajta lojalitást nem alakít 
ki; sokkal inkább passzív ellenállásra számíthat a polgá-
rok részéről. Ugyanez történik később a Felhővárosban 
is: Darth Vader kénytelen a város vezetőjével alkut köt-
ni, hogy a lázadókat elfoghassa, hiszen nem állomásozik 
ott elég birodalmi katona, hogy a feladatot maguk vé-
gezzék el. Az Endor bolygón már meg sem lepődünk: a 
planétát módszeresen pusztító birodalmiakat a lakosság 
ellenségként kezeli. 

A galaxis túl nagy ahhoz, hogy minden bolygója eltart-
son egy megfelelő méretű birodalmi helyőrséget; egy-
szerűen nincs elég katona a galaxis teljes elnyomására. 
A rohamosztagosok ráadásul nem is képesek igazán au-
tonóm módon működni. A lázadás felszámolása mintha 
egyszemélyben Darth Vader feladata lenne; ahol ő nem 
jelenik meg személyesen, a birodalmi hadsereg teljesen 
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inkompetensnek bizonyul. Mintha a galaktikus hadse-
reg kizárólag gyenge képességű tiszteket lenne képes 
rekrutálni; ez látszik abból is, ahogyan a Hoth bolygó el-
leni támadásokat Vader szupercsillagrombolójának ad-
mirálisai kezelik.

A hadsereg kontraszelekciója szoros összefüggésben áll 
a félelem légkörével. A hadseregen belüli motiváció éppen 
olyan durva módszerekkel működik, ahogyan a Biroda-
lom a galaxist uralni próbálja: a kudarc azonnali retorzi-
ót von maga után. Vader a hibákat elkövető admiráliso-
kat megöli; a Halálcsillagot lassan építő katonai vezetőket 
megfélemlíti azzal, hogy az uralkodó nem tolerálja majd 
a késlekedést. Ezek a módszerek jelenthetnek átmeneti 
ösztönzést a jobb munkavégzés érdekében, hosszú távon 
azonban oda vezetnek, hogy a kockázatvállaló, innovatí-
vabb gondolkodók – mint például Han Solo – nem a Bi-
rodalom kötelékeiben keresnek munkalehetőséget. Min-
den bölcs hadsereg díjazza a kezdeményezést, autonómiát 
ad a helyi parancsnokoknak és tisztában van vele, hogy a 
kudarc bizonyos esetekben a katonai kampány része. Egy 
olyan hadsereg, amelyben csak a nyers engedelmesség az 
előrelépés garanciája, soha nem lesz olyan flexibilis, kato-
nái pedig olyan bátrak és ügyesek, mint ellenfelei. 

Sok autokrata vezető úgy kezeli azt a problémát, hogy 
nem tud az általa uralt terület egészén személyes hatal-
mat gyakorolni, hogy csak megbízható kádereket nevez ki 
az egyes területek élére. A Sithek bosszújának egyik tö-
rölt jelenetében elhangzik, hogy Palpatine – még kancel-
lárként – kormányzókat nevezett ki az egyes provinciák 
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élére. Mindez nem lenne meglepő lépés: a Római Biroda-
lomtól Putyin Oroszországáig számos autokrata rendszer 
jellemzője, hogy központilag kinevezett kormányzókkal – 
helytartókkal, alkirályokkal – próbálja a rezsim akaratát 
a „végeken” érvényesíteni. Lehet, hogy ez az eszköz Palpa-
tine esetében is működhetett volna – ám az eredeti triló-
giában nem találjuk nyomát, hogy az intézmény végül be-
vezetésre került volna. 

Palpatine még más zsarnokokhoz képest is zárt és egy-
központú politikai rendszert hozott létre. Mindebben 
alighanem szerepet játszott félelme, hogy bárki, aki túl 
nagy hatalmat szerez, azonnal az eltávolítására törne. E 
félelme pedig nem is bizonyult volna alaptalannak. 

Az utódlási kísérlet kudarca: Palpatine bukása 
A legtöbb elnyomó rendszer valamilyen politikai elit-
re épít. Ez az elit lehet egy párt (mint a szovjet kommu-
nista párt) vagy egy vallási szervezet (mint Iránban az 
ajatollahok által mozgatott iszlám egyház), vagy lehet egy 
dinasztia is. Katonai diktatúrák esetén maga a hadsereg 
alkotja a politikai elitet; a hatalmat a tábornokok gyako-
rolják. Bár a legtöbb diktatórikus rendszerben találunk 
egy egyszemélyi vezetőt, s a rendszer maga a vezető sze-
mélyétől független. A vezetőváltások minden zsarnoki 
rendszerben potenciális krízishelyzetet eredményeznek 
– ám a legtöbbször sikerül ezeket a helyzeteket kezelni. 

A Galaktikus Birodalom sajátosságát az adta, hogy nem 
létezett politikai elit; a rendszer szó szerint egyetlen sze-
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mély akaratától függött. Ez a Birodalom diktatúrájának 
jellegéből adódott: a szovjet kommunisták vagy német 
nácik analógiáját itt a Sithek alkotják – márpedig Sithből 
egy időben csak kettő lehet. A Birodalom politikai elit-
je ebben az értelmezésben Palpatine és Darth Vader volt. 
Uralkodó osztálya lehetett ugyan a birodalmi hadsereg 
vezérkara, ám ellentétben a valódi katonai diktatúráktól, 
az első számú vezetőt nem a tábornoki kar választotta. 
A helyzet fordítottan alakult: a tábornoki kar kinevezése 
császári privilégium lett. 

Többek között ezért is hatott a galaxisban a Birodalom 
idegen testként. Nem véletlen, hogy a trilógia sok szerep-
lője egyes vagy többes szám harmadik személyben beszél 
a Birodalomról: dacára annak, hogy ismereteink szerint 
a birodalmi szuverenitás mindenhova kiterjed, ahova a 
köztársasági eljutott. Ennek folytán a Birodalom sokkal 
inkább emlékeztet egy idegen megszálló hadseregre, mint 
egy belülről szervezett alakulatra. 

Egy idegen megszálló hadsereget gyakran könnyebb le-
győzni, mint egy belülről szervezett diktatúrát. Ez utób-
bi ugyanis a politikai rendszer erőforrásait is kontrollálja. 
Ha egy erős állam egésze egyetlen diktatórikus rendszer 
elitjének kontrollja alatt áll, a lázadás nagyon nehéz, mert 
az állam az élet minden területén jelen van. Ha azonban 
az elnyomás pusztán a megszálló katonák jelenlétében ölt 
testet, az ellenállás egyszerűbb, hiszen nem egy teljes ál-
lami rendszert kell legyőzni. 

Jól példázza ezt a második világháború után kialakult 
szovjet megszállási rendszer. Azokban az országokban – 
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például Magyarországon vagy Lengyelországban –, ahol 
a szovjetek hosszú távra rendezkedtek be, az egész ország 
politikai rendszerét elfoglalták. A megszálló szovjet csa-
patok nélkül a kommunizmus összeomlott volna – ám 
az országok napi irányítását a helyi kormányok végez-
ték. A megszálló csapatokra csak végső esetben volt szük-
ség, hiszen a szovjet birodalom kliensei ültek a magyar 
és lengyel kormányhivatalokban. Az ellenállást ez rend-
kívül nehézzé tette, hiszen a „belföldi” hatalom az állam 
és a társadalom széles körét ellenőrizte. Ezzel szemben, 
amikor a Szovjetunió 1979-ben Afganisztán megszállása 
mellett döntött, a megszállt állam és kormánya egy ideig 
ellenséges volt, s később is csak korlátozottan ellenőrizte 
az országot. A megszállás közvetlen formában jelent meg: 
a birodalmat a szovjet csapatok képviselték. Ebben a hely-
zetben a megszállást nem is sikerült stabilizálni; a sokkal 
gyengébb lázadók végül kifárasztották a szovjeteket.

A Galaktikus Birodalom az egyszemélyi vezetés és kül-
ső elnyomás hátrányait egyesítette. Az egyszemélyi veze-
tés okán a Birodalom különösen sebezhetővé vált. Mivel 
minden Palpatine személyétől függött, az ő megsemmi-
sítése a Birodalom bukását is magával hozta. Bár Palpa-
tine elpusztítása nem volt egyszerű feladat, a lázadóknak 
sokkal könnyebb dolguk volt, mint annak idején a későb-
bi császárnak: pusztán egyetlen zsarnokot kellett elten-
niük láb alól. Nem véletlen, hogy az újtrilógia első film-
jében nem is találkozunk a Birodalommal – mindössze 
annak feltámasztási kísérletével. Az Első Rend sok elemé-
ben emlékeztet a Birodalomra, de világosan látszik, hogy 
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nem egyszerűen annak folytatását jelenti. A Birodalom 
Palpatine császárral együtt elpusztult. 

*
Maga a császár is pontosan tisztában lehetett Birodal-
ma sebezhetőségével: nem véletlen, hogy már A biroda-
lom visszavág cselekménye óta az utódlás kérdése foglal-
koztatta. A Birodalom bukását felfoghatjuk úgy is, mint a 
császár sikertelen kísérletét a dinasztikus utódlás rend-
szerének kezelésére.

Minden zsarnok fél az esetleges belső kihívóktól. Mi-
vel nagyon gyakran erőszakos úton szerezték hatalmukat, 
hasonló, erőszakos támadástól féltik elsősorban. Nem vé-
letlen, hogy minden diktátor igyekszik leszámolni belső 
riválisaival. Hitler hatalomra kerülése után megsemmi-
sítette a potenciális rivális katonai szervezetet, az SA-t – 
amely korábban támogatója volt –, és az SS-re támasz-
kodott. A kommunista diktátorok folyamatosan belső 
tisztogatásokat hajtottak végre; a kommunista pártok ve-
zérkara soha nem érezhette magát teljes biztonságban. 

Palpatine-t is két dolog foglalkoztatta, amikor Darth 
Vadert Luke keresésére küldte. Egyrészt, minden bizony-
nyal aggódott Darth Vader hatalma miatt. Palpatine tud-
ta, hogy csatlakozása a sötét oldalhoz egy hajszálon múlt. 
Ráadásul a Sithek gyanakvó, törtető, hataloméhes teremt-
mények, Palpatine valószínűleg csalódott lett volna, ha 
Vadernek nem nincsenek önálló ambíciói. 

Ugyanakkor a császár utódot is keres: maga is bizony-
talan abban, Vader vagy az ifjú Skywalker lenne-e megfe-
lelőbb a galaxis irányításában való közreműködésre. Ér-
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demes emlékezni rá, hogy Vader Dooku grófot váltotta a 
Sith nagyúr tanítványaként; Palpatine működésétől nem 
idegen, hogy egy új tanítvánnyal távolítassa el a régit.  
A Luke-al való konfrontáció Palpatine számára nem szín-
játék: valóban kíváncsi rá, át lehet-e állítani az ifjú Jedit 
a sötét oldalra – ám eközben Vader reakciói is érdeklik. 
Az már csak a császár arroganciáját jellemzi, hogy fel sem 
vetődik benne az a lehetőség, hogy a két Skywalker eset-
leg összefoghat ellene. Amikor Vader nyíltan megkéri fiát, 
hogy csatlakozzon hozzá, kiderül, hogy Vader lojalitá-
sa erősen korlátozott. Nem tudjuk, Palpatine számított-e 
erre a fordulatra; könnyen lehet, hogy éppen a Vader je-
lentette csábítást szánta Luke első kísértésének. 

Palpatine így saját dinasztikus terveinek áldozata lett – 
bukása jól példázza a Birodalom belső gyengeségét. Pal-
patine kétszeresen is vereséget szenvedett: ha a Halálcsil-
lagon pusztul el, hiába állítja át Luke-ot a sötét oldalra, 
mindenképpen veszít. Ha pedig az endori akció vall ku-
darcot, ám a Halálcsillagon ugyanaz történik, mint a 
filmben, a Birodalomnak akkor is vége. Egy halott császár 
esetén Darth Vader vált volna a Birodalom első számú pa-
rancsnokává.

A Birodalom után: az Új Köztársaság, a lázadók és az 
Első Rend
Ha a Köztársaság nem szenvedett volna súlyos belső konf-
liktusoktól, a Birodalom bukása után Palpatine egyed-
uralma akár egy múló (és felettébb kellemetlen) epizód 
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lett volna a galaxis történetében. A Birodalom alig több 
mint két évtizedig létezett – ami azt is jelenti, hogy bu-
kása pillanatában a galaxis többsége még emlékezhetett a 
megelőző békeidőkre. A Köztársaság politikusainak egy 
része még életben lehetett, és a korábbi politikai reflexek 
is működhettek.

Ám Palpatine halála s a Birodalom után nem lehetett 
többé visszatérni a korábbi politikai berendezkedéshez. A 
Birodalom viszonylagos rendje Palpatine zsarnoksága da-
cára is vonzó múltat jelentett – különösen a bukását kö-
vető kaotikus viszonyokhoz képest. 

Mindebben döntő szerepe van az Új Köztársaság politi-
kai berendezkedésének. Az Új Köztársaság a jelek szerint 
semmit nem tanult elődjének bukásából, és szinte min-
denben ellentéte volt a korábbi ellenállásnak. Emlékez-
zünk vissza: a Birodalommal szembeni ellenállás néhány 
egyszerű alappillérre épült: a Birodalommal nem lehet 
kompromisszumot kötni; a személyes áldozatok vállalá-
sa célszerű a zsarnoki rendszerrel szemben; a „politikai” 
megfontolások helyett a morális imperatívuszokra kell 
helyezni a hangsúlyt. Ezért ítéljük el Lando kiegyezését 
Darth Vaderrel: lehet, hogy Felhőváros rövid távon job-
ban járt, ám végső soron a kollaboráció a Birodalmat se-
gíti. Ezért gondolhatjuk azt, hogy Leia akkor is jól döntött 
a lázadókhoz való csatlakozással, ha ennek ára Alderaan 
pusztulása volt. 

Ezzel szemben az Új Köztársaság egészen más elve-
ken alapul. Az új trilógia alapját képező regényből kide-
rül, hogy hosszú küzdelmek után az Új Köztársaság egy 
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Galaktikus Konkordátumban állapodott meg ellenségei-
vel, és lemondott arról, hogy a galaxis egésze felett politi-
kai kontrollt gyakoroljon. Ez megszegte a korábbi lázadás 
alapelvét: hogy a „gonosz” birodalommal nem érdemes 
kompromisszumot kötni. Az Új Köztársaság emellett pa-
cifista alakulat is volt: a korábbi hadsereg leépítésén dol-
gozott, és nem vette észre az Első Rend jelentette fenyege-
tést. Pontosan ezért is ítélte el az Első Renddel szembeni 
ellenálló mozgalmat – számára ugyanis a galaktikus béke 
fenntartása fontosabb volt, mint ellenfele provokálása. 

Ha a Régi Köztársaság problémáit a döntésképtelenség, 
a belső megosztottság és a túlzottan gyenge központi ha-
talom jelentették, az Új Köztársaság fő bűne a kiengesz-
telhetetlen diktatúrákkal szembeni megengedő attitűd. E 
tekintetben a 30-as évek nyugati országaira emlékeztet-
nek, amelyek a békét annyira fontosnak tartották, hogy 
akár a gonosz birodalom – a hitleri Németország – kien-
gesztelésére is hajlandóak lettek volna. Adott egy, a ko-
rábbinál is gonoszabb és provokatívabb hódító birodalom 
– és adott egy összességében erősebb, ám „ideológiailag” 
és lélektanilag gyengébb, pacifista, kiegyezésre törekvő 
demokratikus rendszer. Ez a szembenállás az erősödő ná-
cik és a békés, de hanyatló nyugati demokráciák konflik-
tusára emlékeztet. Nem véletlen, hogy a Birodalom – és 
így az Első Rend – működését jól ismerő Leia idegenkedik 
az Új Köztársaság politikai rendszerétől.

Magáról az Első Rendről kevesebbet tudunk – az azon-
ban kiderül, hogy módszereiben még az egykori Biroda-
lomnál is radikálisabb alakulattal állunk szemben. Igaz, 
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a Birodalom is bevetette a Halálcsillagot – ám a cél ott 
egyértelműen a megtorlás volt, amit legalább részben in-
dokolni lehetett a lázadással szembeni fellépés igényével. 
Ezzel szemben a Csillagromboló Bázis támadása Hosnian 
Prime ellen provokálatlan támadás volt – egyetlen célját 
az Új Köztársaság politikai központjának megsemmisí-
tése jelentette. Ironikus, hogy Hosnian Prime megsem-
misülését az Új Köztársaság egy demokratizálónak szánt 
intézkedése okozta. Annak érdekében, hogy az új alaku-
lat demonstrálja különbözőségét a korábbi kormányoktól, 
nem egyetlen galaktikus központból működött – így nem 
lett Coruscant a fővárosa. Ehelyett a székhelyet folyama-
tosan változtatták – az Első Rend által megsemmisített 
Hosnian Prime így aktuális fővárosi státusa miatt pusz-
tult el.

Nem tudjuk, az új trilógia merre viszi majd tovább a 
Star Wars-univerzumot. Az azonban már most látszik, 
hogy a Birodalom pusztulása nem a Régi Köztársaság új-
bóli megszilárdulását hozta. Csak a trilógia második két 
részéből derül majd ki, az összecsapás logikája is erre ha-
sonlít-e majd.

A „gyenge” Köztársaság évezredes ereje 
Amikor a Star Wars-filmeket nézzük, jellemzően egy ha-
talmas, erős és szinte legyőzhetetlennek látszó Birodal-
mat látunk – amivel szemben a lázadók egy maroknyi 
hősies, de esélytelen csoportnak tűnnek. Még az előz-
mény-trilógiát nézve is érezzük, hogy a Köztársaság rot-
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hadó politikai rendszere mögött a valódi hatalom Palpa-
tine kancelláré. Ez alapján akár azt is gondolhatnánk: a 
filmsorozat alapvetően kérdőjelezi meg, mennyire tud 
erős lenne egy demokratikus, vagy legalábbis köztársasá-
gi berendezkedés.

Ez azonban csak addig igaz, amíg bele nem gondolunk 
a történet mögöttes elemeibe. A Köztársaság több ezer 
évig működött – míg Palpatine birodalma alig pár évtize-
dig. Az Új Köztársaság ugyan számos problémával küzd, 
ám az általa uralt területeken az élet minden szempont-
ból sokkal elfogadhatóbb, mint az Első Rend uralma alatt. 
Lehet, hogy a gonoszabb, diktatórikus politikai berendez-
kedések képesek több űrhajót és bolygópusztító fegyvert 
gyártani, de megbuknak, amikor tartós politikai rend-
szert kellene kialakítaniuk.

Legyőzésük kulcsa azonban nem csak az Erőben rej-
lik. A régi Jedik birtokolták az Erőt, mégis áldozatul estek 
egyetlen Sith lord politikai manipulációinak. Luke új Jedi-
rendje mintha mit sem tanult volna elődeitől: legtehetsé-
gesebb tanítványa éppen úgy elfordult tőle, mint annak 
idején Anakin a mestereitől. Nem tudjuk, hogyan folyta-
tódik majd a történet, ám eddigi ismereteink szerint, a 
Jedik még mindig nem tanulták meg, hogy politikai szin-
ten miként vehetik fel a harcot a Sithekkel szemben. Luke 
reakciója pedig kísértetiesen emlékeztet Yoda válaszára: 
végső elkeseredettségében kivonul a küzdelmekből, s ma-
gára hagyja a galaxist. Az Új Köztársaság a jelek szerint 
nem a régi hibáit ismétli – újakat hoz létre. A káosz, a 
döntésképtelenség helyett a kiegyezési szándék, az önfel-
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adás a Birodalmat követő politikai rendszer fő gyengesé-
ge, ami éppen legnagyobb hőseit idegeníti el.

Érdemes azonban emlékezni rá: az erős és kegyetlen 
Sitheket eddig mindig sikerült legyőzni, csak erre mindig 
túl későn kerül sor. 

A Köztársasági Alkotmány vegyes alkotmányt hozott 
az Új Köztársaságnak. Anakin a jóslat szerint az egyen-
súlyt hozza vissza az Erőbe. Bármennyire is hajlamosak 
vagyunk a galaxist jó és rossz szereplőkre osztani, akkor 
uralkodott béke, amikor egyensúly volt az egyes szereplők 
között. Ez a titka egy sikeres, demokratikus politikai rend-
szernek: hogy a szükségképpen megjelenő hatalmi ambí-
ciókat más, ellentétes irányú ambíciók oltják ki. Nem tud-
juk még, az új trilógia milyen irányt vesz: a Jedik – esetleg 
a Sithek – abszolút győzelmét láthatjuk, vagy egyensúlyt 
hoz létre az Erőben. A politikai rendszer azonban bizto-
san akkor lesz a leginkább stabil, ha sikerül ésszerű komp-
romisszumokat kötni az ellentétes politikai reflexek kö-
zött, vagyis ha a galaxis se nem túl centralizált, se nem 
túl anarchikus. Ha sem nem túl „jó”, sem nem túl „rossz”. 
Korlátozott, a hatalommegosztás elvét tiszteletben tartó, 
eltérő elvekre épülő, demokratikus központi hatalom – ez 
és csakis ez lehet a galaktikus béke záloga. 
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