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Kedves Olvasó!

A Világtörténelem magyar kiadá-
sának alapítója és főszerkesztője, 
Papp Gábor búcsúajándékát tartja 
a kezében. 

Amióta a lap elindult, Ő kísérte végig annak első lépé
seit, majd egyre bátrabb menetelését. Biztos kézzel váloga
tott a cikkek között, és hihetetlen lelkesedéssel tudott 
beszámolni arról, ha valami számára is újat olvasott. Közeli 
barátai, munkatársai a megmondhatói: valósággal szom
jazta a tudást, az életnek és a tudománynak aligha volt 
olyan területe, amely iránt ne érdeklődött volna. A törté
nelem szeretete átszőtte hosszú és tekervényes újságírói, 
főszerkesztői pályáját, és mindvégig kitartott mellette.  
Ezt a szeretetet és a tudás megosztásának vágyát e szám 
néhány írásával is igyekezett továbbadni.

A címlapon is kiemelt téma, az aztékok élete kifejezet
ten azok közé a területek közé tartozik, amelyekről mi, 
európaiak valószínűleg kevesebbet tudunk az elégségesnél  
– és itt valóban tisztelet jár a kivételnek. Mint a cikkből 
kiderül, olykor még a mai felfogásunkhoz is közel áll  
az övék, hiszen hajlamosak voltak nevetség tárgyává tenni  
az élet komoly dolgait, őrizték a családi tradíciókat,  
a közügyekbe igyekeztek bevonni sokféle társadalmi 
 csoportot – és nagyon féltek a járványoktól (16. oldal).

A Föld lakóinak döntő többsége ma már valamely nemzet 
állam kötelékében él, majdnem kétszázra tehető ezeknek  
a száma, és ahhoz képest, hogy milyen új keletű fejle mény, 
jelenleg ezt tekintjük természetesnek. E számunk legter je
delmesebb összeállításában a nemzetállam fogalmát és  
jellemzőit próbálják körüljárni a szakértők, és azt az  óvatos 
kérdést is felteszik, mennyire beszélhetünk tartós jelenség
ről (32. oldal).

A hódítók és őslakosok, gyarmatosítók és leigázottak, 
szuperhatalmak és kiszolgáltatott közösségek kapcsolata 
jelen kiadvány legtöbb írásán végighúzódik. A történelmet 
ugyan nem csak a győztesek írják, legfeljebb az uralkodó 
perspektíva tartósabb fennmaradása írható a számlájukra, 
mégis akarvaakaratlan mi, akik alapvetően elfogulatlan  
nak gondoljuk magunkat, szintén hozzájárulunk bizonyos  
toposzok és előítéletek rögzüléséhez. Azt, hogy Japán 
1853ban meghajolt az amerikai hadiflotta akarata előtt, 
vagy hogy Kína az ópiumháborúk révén engedett az euró
pai hatalmaknak, utólagos szemszögből talán (ismét csak 
ne vegye magára, aki mentes tőle) a progresszió jelének 
tekintjük, mert utat nyitott a „modernizációnak”. Hogy 
mennyire esetleges és egyoldalú ez a nézet, azt egyebek 
 mellett az ott élők igen eltérő szemlélete is jól illusztrálja 
(58. oldal).

A hazánkban is jól ismert – sőt bizonyos leírásaiban  
kifejezetten realisztikusnak érzett – 1984 című regényt 
Orwell a „jövő regényének” nevezte, ugyanakkor hang
súlyt helyezett arra is, hogy jelezze: nem látomásról van 
szó, hanem a közelmúlt történéseinek szatirikus eltúlzásá
ról. A spanyol polgárháborúban harcoló, erősen megosz
tott köztársasági erők, a sztálini Szovjetunió és a hitleri 
Németország rengeteg nem kívánt ihletmorzsával szolgált 
– ahogy Orwell műve is megtermékenyítette a totalitárius 
rendszerek későbbi ellenzőinek képzeletét (74. oldal).

A Világtörténelem 11. száma ismét átfogó szellemi 
 utazást kínál a világ körül – Nansen kalandos kísérleténél 
szerencsére jóval kevésbé megterhelőt (94. oldal).  
Kérem, legyen az útitársunk!

A szerkesztő

 11. SZÁM
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Amit eddig tudtunk KözépMexikó őslakos 
népeiről, azt nagyrészt a spanyol hódítók  
és  telepesek írásos beszámolóiból tudjuk.  
De ha az aztékok saját dokumentumait vesszük 
szemügyre, egészen más kép rajzolódik ki
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RÖVIDEN  Fókuszban: Venezuela

ima nyüzsgő üzleti negye
dében a késő délután töké le  
tesen alkalmas arra, hogy 
megfigyeljük az embereket.  

Az egyik parkban feltűnt két tinédzser 
fiú, szedettvedett öltözékben. Egyikük, 
az idősebb és hangosabb, tanította  
a másikat zsonglőrködni. A tanítvány 
ügyetlen volt, de kitartó. Nevetett, vala
hányszor elejtette a labdákat – a nézőkö
zönség legnagyobb örömére. De ő min den 
idegszálával a feladatára összpontosított,  
és észre se vette a gúnyolódókat. Lassacs
kán kezdte megtanulni a fogásokat. 
Csöndes büszkesége megkapó volt. 

Később megtudtam, hogy Junior,  
a zsonglőrtanonc, nem sokkal korábban  
érkezett Peruba Venezuelából; 2500 
mérföldet buszozott és gyalogolt. Kony
hai kisegítőként dolgozott, de az előző 
héten összekülönbözött az étterem tulaj
donosával, és nem kapta meg a fizeté
sét. Lakbérelmaradása volt és közel állt 
a kilakoltatáshoz. Ideje volt új foglal
kozás után néznie. Hallotta, hogy utcai 
mutatványosként jó pénzt lehet keresni; 
a Lima állandó forgalmi dugóiba bera
gadó emberek hálás közönség. Ha Junior 
végül megtanulja a zsonglőrködést, csat
lakozni fog a kenyerüket napról napra 
Lima belvárosának utcáin megkereső 
venezuelaiakhoz. Ezt az egyre szaporodó 
réteget főként rikkancsként és mutatvá
nyosként dolgozó, iratokkal nem rendel
kező fiatalemberek alkotják. A tapasztal
tabbak tanítgatják az újonnan érkezőket. 
Együtt lavíroznak a városban, fedezik  
fel a jogrendet, az üzleti fogásokat és tip
peket cserélnek. 

„Az elmúlt öt évben Venezuelában 
rohamosan romlottak az élet
körülmények, legalább 3,7 millióra 
tehető az alultápláltak száma”

A Venezuelából érkező tömeges mig
rációs hullám földuzzasztotta ezt a nagy
részt rosszul képzett, lakhelyét elhagyni 
kényszerült kamasz fiúkból álló réte 
get. Ők a középosztálybeli migránsok 
 nyomán érkeztek. Most már összesen 
800 000 venezuelai él Peruban, akiknek 
többsége menedéket keres a fővárosban; 
2014 óta létszámuk 7,5%kal növelte  
a város lélekszámát. Kolumbia után Peru 
nyújt menedéket a legtöbb venezuelai 
menekültnek, akik a becslések szerint 
4,3 millióan vannak szerte a világon. 

A mostani exodust beindító válság  
nagy figyelmet kapott a médiában, 
 többek közt azért, mert elképesztő sebes
séggel gyűrte maga alá az országot.  

Az elmúlt öt évben Venezuelában roha
mosan romlottak az életkörülmények. 
Az országban legalább 3,7 millióra 
tehető az alultápláltak száma. A gyógy
szer és orvoshiány járványos méreteket 
ölt. Általánossá vált a politikai üldöztetés, 
gyakoriak a gyilkosságok és a kínzás.  
A minimálbérért dolgozó munkaválla
lók csak havi 8 dollárra számíthatnak 
– ami 4 kg húsra elegendő. A GDP éves 
hanyatlása már jó ideje két számjegyű.

A legtöbb elemző szerint a katasztrófa 
a Bolívarprojektre vezethető vissza, ame  
lyet a régi szép időkben Hugo Chávez  
tartott kézben. Chávezt 1998ban válasz
tották meg elnöknek, jóval a Junior hoz 
hasonló ifjú migránsok születése előtt. 

Venezuelából menekülők 
vesztegelnek a bolíviai–chilei 
határon 2019 júniusában. 
Mostanra 4,3 millió 
 vene zuelai volt kénytelen 
elhagyni otthonát
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Venezuelában is a nyersolaj kiterme lése 
és feldolgozása során keletkezett ter
mékek mennyiségének drámai csökke
nésével járt. A termelést megbéní totta, 
hogy közel egy évtizede nem fektet tek 
 a kitermeléshez szükséges eszközök  
fejlesztésébe és a munkaerőképzésbe.  
A mérnökökkel és a bürokratákkal  szem 
beni ellenséges légkör miatt kevés volt 
a műszaki és a gazdasági szakember. 
2018ra a karibtengeri ország csak  
1,5 millió hordó olajat termelt naponta –  
a felét annak, mint amit 2006ban. E ket 
 tős krízis következményei pusztító hatást 
gyakoroltak a venezuelai gazdaságra.

Elnyomás, megfélemlítés, korlátozás
Ez az összeomlás az egyszerű venezue
laiak számára komoly nehézségekkel járt,  
viszont nagyon jól szolgálta a politikai  
vezetők érdekeit. Chávez korai halálát  
követően, 2013ban utódja, Nicolás 
Maduro vette át a helyét, de Maduro 
választói támogatása a kétségbeejtő 
körülmények miatt elolvadt. Maduro, 
hogy megőrizze pozícióját, a katonaságra 
támaszkodva megfélemlítette és erő
szakkal elnyomta az elégedetleneket  
és különféle korlátozásokat vezetett be.  
A 2014es és a 2017es tiltakozások 
résztvevőit bebörtönözte és megkínozta. 
Jelentős politikai ellenfeleit házi őrizetbe 
vétette, többek között olyan embereket, 
akik közel állnak Juan Guaidóhoz, akit 
ma számos országban Venezuela elnö
keként ismernek el. Az állandó áruhiány 
súlyosbította az államtól való függést. 
Az Egyesült Államok PDVSAra kivetett 
szankciói megerősítették Maduro retori

Az ejtőernyősből lett szocialista politikus  
megnyerte magának a neoliberális kor
mányzástól elidegenedett szavazókat. 
Chávez más volt, mint a korrupciós bot
rányokba keveredett uralkodó politikai 
elit. Ezt egyenesen meg is mondta, még
hozzá helyi akcentussal. Chávez forra
dalma kezdettől fogva mélyen áthatotta 
a venezuelai társadalmat, és az elnök a 
népet is bevonta a venezuelai alkotmány 
átalakításába. Ugyanakkor autoriter  
hajlamokat mutatott, és a folyamat 
 felgyorsítása érdekében a saját kezében 
 központosította a hatalmat. 

Fontos elem volt a ma chavizmusnak  
nevezett jelenség: a nemzet hatalmas 
olajtartalékokból származó vagyonának 
újraosztása. Paradox módon a szocializ
musnak ezt a fajtáját a kőolajkitermelés
ből generált tőke alapozta meg. Chávez  
a megválasztása után politikai szerve
zetté alakította az állami tulajdonban 
lévő olajtársaságot, a PDVSAt, hogy 
 biztosítsa hűségét a Bolívarprojekthez. 
Az olajmezőket sokáig irányító nemzet
közi vállalatokat kisajátította az állam. 

2002 és 2007 között az olajból szár
mazó állami jövedelmek szilárd növe
kedése biztosította Chávez ambiciózus 
jóléti programjának anyagi fedezetét,  
amelyet jórészt a PDVSA finanszírozott.  
Az államilag támogatott étkeztetés, köz
lekedés, lakhatás és a külföldi valuta a 
kiterjedt, állami elosztóhálózaton keresz
tül a hátrányos helyzetű népesség számára  
is elérhetővé vált. Azonban a Bolívar
projekt kezdeti szakaszának lendülete  
nem tartott sokáig. 2009ben az egész 
világon zuhanni kezdett az olaj ára, ami 

Önkéntesek csomagolják újra a krónikus  
hiány miatt a Nemzetközi Vöröskereszt által 
Venezuelába küldött orvosi felszerelést  
2019 júniusában

Olajfúrótorony a Maracaibo tavon. Hugo Chávez 
Venezuela állami tulajdonban lévő olajválla-
latainak hasznából finanszírozta a szociális 
reformjait

A korábbi venezuelai elnök, Hugo Chávez, 
feleségével, Marisabellel sikeres meg-
választása után, 1998-ban. Az általa kínált 
szocializmus, a chavizmus, kezdetben 
 népszerű volt, de halála előtt nőtt az inflá-
ció, egyre jobban terjedt a korrupció és 
megszaporodtak az erőszakos bűncselek-
mények
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A NEMZET- 
ÁLLAMOK  
TÖRTÉNETE
Manapság természetesnek és magától értetődőnek tűnik,  
hogy a földrajzi határok, a közös nyelv és a közös kultúra által 
kialakított társas formációkban élünk. De, ahogy Jerry Brotton 
kifejti, a nemzetállam modern, újkori képződmény.  
És talán nem is vár rá fényes jövő
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Százkilencvenöt elismert független állam van ma a  
világon. Kettő kivételével tagjai az Egyesült Nem
zetek Szervezetének (ENSZ). Néhány állam, pél dá 
ul Tajvan, egyelőre ki van rekesztve a szuverenitá
sukról máig folyó viták miatt. A Föld népességének  
túlnyomó többsége, beleértve az őslakosokat is, 
valamilyen módon egy nemzetállam törvényei 
nek alárendelten éli az életét. A „nemzet” fogalmát 

mégis nagyon nehéz definiálni. Az Oxford English Dictionary 
(értelmező szótár) szerint a nemzet „a közösségek és egyének olyan,  
nagy aggregátuma, amelyet egyesít a közös származás, nyelv, kul 
túra, történelem, vagy az ugyanazon a területen élés, és így a töb
biektől elkülönült népet alkot”.

A nemzetállam működőképes politikai megoldássá vált modern  
közösségi és privát életünk keretekbe foglalására. Mind annyi un
kat kötnek saját országunk törvényei, amelyek egyébként beleil
leszkednek a nemzetközi törvények rendszerébe, egyebek közt az  
olyan szervezetek révén is, mint az ENSZ és az Európai Unió (EU).  
De hogyan tudott eluralkodni ez az egyszerű és látszólag magától 
értetődő eszme a világon és annak politikai törvényein az utóbbi 
évszázadokban? S miközben egyre erősebb kritika éri minden 
oldalról az olyan szervezeteket, mint az ENSZ és az EU, a gazda
sági globalizáció előretörésével a szuverén nemzetállam most való
ban átcsúszik a lassú és fájdalmas hanyatlás – vagy akár az eltű
nés – korszakába?

A nemzet sok ellentmondásos jellemzőjének egyike az, hogy ez 
tulajdonképpen új keletű képződmény és fogalom: a történészek 
többsége szerint csupán a 19. században jelent meg. Mindeközben 
a legtöbb nép és „nemzet” azt állítja vagy képzeli magáról, hogy 
ő már évezredek óta létezik: gondoljunk Indiára, Kínára, de akár 
Angliára is – ez utóbbi különösen bonyolult eset. A nemzetfogal
mat általában nyugateurópai képződménynek tekintik, hiszen 
itt dokumentálták a koncepció legkorábbi használatát és gyakor
lati alkalmazását. Az európai köznyelvekben a 13. század végén 
jelent meg először; a nemzet–náció szó etimológiailag a latin natio 
(születés, törzs, nemzet) szóból származik (a magyar nyelvben a 
nemzet szó a latin genere = ’nemz’ szóból ered – a szerk.), s általá
ban egy rasszbéli „fajra” vagy csoportra utal, nem pedig egy poli
tikai államra.

Államok természetesen már akkor is léteztek. A központosított  
szervezésre törekvő Római Birodalom itt a legszemléletesebb példa.  
De az állam nem mindig a nemzet szinonimája. Az állam nem 
létezhet szuverenitás, saját terület, kormányzat és népesség nélkül  
– s ezek mind adottak voltak a római uralom alatt. A nemzetnek 
azonban eleme még a közfelfogásban meglévő kollektív egység és  
nemzettudat is. Például a „rómaiság”, amelyet a római uralom alatt  
élő népeknek csak egy elenyésző kisebbsége érzett: a „bennszülött”  
lakosság, és az is inkább egy városhoz, s nem valamiféle nemzet hez 
vagy birodalomhoz való kötődés alapján határozta meg magát.

Az „Ingland the nacion” első említése 1300 körüli; Shakespeare 
pedig az 1590es évek végén nem politikai, hanem inkább vallási  
és rasszbeli vonatkozásban használja a „nation” szót. A velencei  A
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kalmárban a zsidó pénzember a keresztény Antonióról jelenti ki,  
hogy „hates our sacred nation” – amit Vas István így fordított ma  
gyarra: „Gyűlöli szent népünket.” 

Shakespeare a nemzeti lét (nationhood) történetét övező zűr
zavarnak egy igen érdekes példáját is bemutatja. II. Richárd című 
királydrámájában (1595 k.) Gaunt, Lancaster hercege Shakespeare 
egyik leghíresebb szövegét adja elő, dicsőítve „e felséges szigetet” 
(„this sceptr’d isle”), amely nem más, mint „E föld, e boldog birtok, 
Anglia” (Somlyó György fordítása – a szerk.). Csakhogy a herceg 
tulajdonképpen nem egy nemzetként említi Angliát, hanem kirá
lyi, abszolutista („sceptred”) államként, amelyet szerinte romba 
dönt egy uralkodó – II. Richárd. 

Mint 1600 előtt a legtöbb európai állam, a Tudorkori Anglia is  
dinasztikus államként működött, példaképként tekintve az olyan,  
klasszikus nagy államokra, mint Egyiptom, Görögország, Róma, 
Perzsia, Kína, valamint az Oszmán Birodalom. Akkoriban a kol
lektív identitás általában egy birodalomhoz vagy valláshoz kapcso  
lódott. Mind lazán egyegy szent (és nem népi, hétköznapi) nyelv 
köré szerveződtek: a latin, az arab, a kínai és a páli köré. Ezeket 
a nyelveket elsősorban azok az elit rétegek használták, amelyek 
hódító és uralkodó vallási hitű birodalmakat építettek ki olyan 
világközpontokkal, mint Jeruzsálem, Mekka, Róma és Bagdad. 
Ezeket a birodalmakat könnyen átjárható, bizonytalan határok 

A terület feltérképezése
A Franciaországról 1789-ben, a nagy francia 
forradalom idején készült, részletgazdag, 
Carte de Cassini című térkép egy szelete.  
Ez az atlasz követendő mintául szolgált más 
országok feltérképezéséhez is

1770 és 1789 között meglepően 
sok, 895 olyan könyv jelent meg, 
amelynek címében szerepelt  
a „nemzet” vagy a „nemzeti” szó

A nemzetállamok története
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vették körül, és néhol „belelógtak egymásba” (amiből a középkor 
nagy részére jellemző, örökös fegyveres konfliktusok fakadtak). 

Európában az hozott fontos változást, amikor megszűnt a 
Németrómai Birodalom által bevezetett centralizált közigazga
tás (a Napóleon által 1806ban formálisan is megszüntetett biro
dalom ekkor már több individuális, nagyrészt önkormányzattal 
rendelkező területből állt). És történelmi fordulópontot jelentett 
még a 15. században a könyvnyomtatás feltalálása is, amely már 
írásban is terjesztette a helyi, ún. népnyelveket. Az angol, német, 
francia, olasz és spanyol nyelven kinyomtatott könyvek ugyanis 
elkezdték összetartozó csoportokká formálni az ezeken a nyelve
ken beszélő és olvasó népcsoportokat, miközben háttérbe szorul
tak a nagyrészt még a kéziratos kultúrában terjedő szent nyelvek, 
például a latin vagy az arab. Ennek következtében a 16. század 
végétől lassanként elkezdtek formát ölteni a „nemzeti” eszmevi
lágú kultúrák. A centralizált állam különféle maradványaival, és a 
helyi nyelvek előretörésével, s így a régi birodalmi és vallási hova
tartozás felbomlasztásával Európában megindult a – gyakran fáj
dalmas – széttagolódás az ilyenolyan, nemzeti jellegű államokra.

Nemzettudat
Anglia különösen érdekes ebben a tekintetben. VIII. Henrik szakí  
tása Rómával és az anglikán egyház megalakítása nem egy nem
zettudat kikovácsolására irányult. De előre nem látott következ
ményeként kialakult egy identitás – benne olyan elemekkel, mint 
a nép saját nyelve és a sajátos geográfiai helyzet: egy jól láthatóan 
elkülönült, és előnyös módon tengerekkel, s nem más államokkal 
körülvett nemzeti képződmény. A helyi közösségek és települések 
egyre inkább az „Anglia” nevű hellyel azonosították magukat, bár 
azt a földrajzi területet még egy feudális uralkodó kormányozta. 
Ezt a nemzeti öntudatot csak tovább erősítették a 17. századi pol

gárháborúk, amelyek végül az ún. „dicsőséges forradalomhoz” ve  
zet tek, az pedig bevezette az abszolút helyett az alkotmányos 
monarchiát. S az elkövetkező évtizedekben a nemzeti parlamen
táris rendszer egyre inkább háttérbe szorította az immár eszköz
telen monarchiát.

A kontinentális Európa másik fontos, történelmi jelentőségű 
fejleménye a vesztfáliai béke (1648) volt, amely véget vetett a biro
dalmi vallásháborúknak, köztük a harmincéves háborúnak is, és 
rögzítette az érintett európai államok szuverenitását és területi 
integritását. Ez a békeszerződés éppen abban az időben született 
meg, amikor megjelentek azok a földrajzi és térképészeti tudomá
nyos módszerek, amelyek segítségével a kartográfusok és a diplo
maták megegyezhettek az országhatárok kijelölésében. Így kez
dett kialakulni a nemzetállami terület és a területi fennhatóság 
modern koncepciója, amely szerint, a birodalmakkal ellentétben, 
a fennhatóság tartósan érvényes a nemzetállam minden négyzet
centiméterére. Megdöbbentő a különbség az 1500as és az 1700as  
években készült térképeken megrajzolt országhatárok között. 
Hirtelen „nemzetállam”határok jelentek meg mindenütt (melyek 
azonban elkerülhetetlenül komoly változásokon mentek át az 
elkövetkező évszázadokban). 

Mindezek a változások megteremtették a feltételeit a modern 
nemzetállam kialakulása szempontjából a történészek többsége 
szerint is a legfontosabb esemény, az 1789es francia forradalom 
számára. A Bourbondinasztia által képviselt és működtetett 
„ancien régime” politikai ellenzéke sokat tanult a megelőző 200 év  
népnyelvterjedésének és az állami centralizációnak a tapasztala
taiból, hogy a nemzeti létet (nationalhood) a forradalmárok leg 
főbb jelszavává emeljék. 1770 és 1789 között meglepően sok, 895 
könyv jelent meg, címében a „nemzet” vagy „nemzeti” kifejezéssel.  
„A nemzet – írta egy forradalmár 1789ben – mindenekfelett áll. 

Újfajta monarchia
III./II. Vilmos ábrázolása nem sokkal  
az 1688-as „dicsőséges forradalom” után, 
amely Anglia, Írország és Skócia uralkodó-
jává emelte őt, és egy alkotmányosabb 
monarchia bevezetését is jelentette
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A tragikus és brutális rab- 
 szolga-kereskedelem  
az afri kai történelem jól 
ismert oldala. Ám az afri-
kaiakkal saját földré szü- 

kön kívül megesett sok más sztorit manap - 
ság kevesen hallották: az indiai királyi  
dinasztiákról szóló meséket, a Portugáliá-
ban élt lovagok, püspökök és tanítók, 
illetve a Kíná ban megfordult tolmácsok, 
valamint a 16. szá zadi Japán első kül - 
földi születésű szamurájának történetét.

Ez a férfi, akit a történelem Jaszuke 
néven ismer (ami talán az Isaac, azaz Izsák 
név japán torzítása), nagy valószínűséggel  
a mai Dél-Szudán területén élő dinka 
törzsből származott, és kisfiúként vitték  
Indiába. Ott Ázsia vezető jezsuitája, 
Alessandro Valignano szolgálatába állt, 
aki éppen Dél- és Délkelet-Ázsiában volt 
felügyelő körúton. Valignano utazásának 
végcélja Japán volt, ahol a legsikeresebb 
ázsiai misszió működött. 1579-ben ért  
oda – testőrével és inasával, Jaszukéval.

A Jaszukéról Japánban készült első fel-
jegyzés egy, az ország akkori fővárosában, 
Kiotóban tett 1581-es látogatást ír le.  
A jezsuita csoport útba ejtette Szakai kikö-
tővárosát, ahol hatalmas, lármás tömeg 
gyűlt össze, hogy egy pillantást vethessen 
az afrikaira; épületek dőltek össze a néze-
lődők súlya alatt, a jezsuita menet pedig 
erősen szétszakadozott. Hogy megmene-
küljön, Jaszukénak át kellett lovagolnia a 
lenyűgözött helybeliekből álló csődületen.

Jaszuke nem csupán az első afrikai  
volt, akit láttak, de japán mértékkel mérve  
valóságos „óriás” is: 188 cm magas, jóképű, 
intelligens és szórakoztató férfi, akinek  
ereje tíz emberével ért fel. És mivel Buddhát 
gyakran ábrázolták fekete bőrűként, sokan  
az isteni látogatót vélték felfedezni benne.

Ez a lármás fogadtatás Kiotóban is 
meg ismétlődött, ahol több ezren jelentek 

meg, hogy tanúi legyenek megérkezésé-
nek. Jaszuke a jezsuita templomba mene-
kült, de a tömeg betörte az ajtókat, köve-
telve, hogy láthassa őt; egyes nézőket még 
halálra is tapostak.

Japán leghatalmasabb hadura, Oda 
Nobunaga éppen a közeli Honnó-dzsi 
templomban ült törvényt. Tudni akarta, 
ki zavarja meg a nyugalmát, és amikor 
tudomást szerzett Jaszukéról, megparan-
csolta, hogy azonnal vezessék színe elé.

Jaszuke ekkorra már egész jól megta-
nult japánul, így képes volt elbeszélgetni. 
Az elbűvölt hadúr rávette az afrikait, hogy 
meztelenítse le felsőtestét, majd megdör-
zsölte a férfi bőrét, hogy lássa, valódi-e  
annak sötét színe. Amikor látta, hogy 
valódi, az elragadtatott hadúr estélyt adott 
a lenyűgöző vendég tiszteletére, és hatal-
mas összeggel ajándékozta meg őt, amivel 
azonnal gazdaggá tette.

Néhány nap múlva Nobunaga megkér-
dezte Valignanót, hogy szolgálatába 
fogadhatná-e Jaszukét. Így lett az afrikai 
Nobunaga fegyverhordozója – ami nagy 
tisztesség volt – és bizalmasa tengerentúli 
ügyekben. Néhány hónapon belül fize-
tést, a Kiotótól északkeletre épült Azucsi-
várban lakosztályt, szolgákat és egy katana 
kardot kapott. A katana a szamuráj harcos 
szimbóluma, ezért Japánban hagyomá-
nyosan úgy értelmezik, hogy Jaszuke volt 
az első nem japán szamuráj.

A következő év folyamán Jaszuke leg-
alább egyszer elkísérte Nobunagát a csa-
tába. Elfoglalták a Fudzsi-hegytől közvet-
lenül északra fekvő területeket, amelyek 
régóta a Takeda nemzetség, Oda halálos  
ellenségeinek tulajdonában voltak. Jaszukét 
a visszaúton Azucsi felé, a szent hegytől 
délre megfigyelte egy japán naplóíró.

1582 júniusában Nobunaga jelentős  
hadjáratot indított régi nyugati ellenségei,  
a Mori nemzetség ellen. Már nagy sereg 

volt a csatatéren, amikor Nobunaga mint-
egy 30 emberrel – köztük Jaszukéval – 
előretört. Kiotóban a Honnó-dzsiben 
aludtak, abban a templomban, ahol 
Jaszuke 15 hónappal korábban megismer-
kedett Nobunagával. Június 21-én, vir-
radat előtt egy órával támadás érte őket: 
Akecsi Micuhide, korábban Nobunaga 
egyik legmegbízhatóbb tábornoka ostro-
molta meg 13 000 főnyi seregével az  
épületet. A védők legtöbbjét puskatűzzel  
küldték a másvilágra, a túlélőket pedig 
puszta kézzel ölték meg.

A harc során a templom kigyulladt. 
Ahogy a lángok végigsöpörtek a temp-
lomon, Nobunaga szeppukut (rituális 
öngyilkosságot) hajtott végre. A legenda 
szerint utolsó parancsa Jaszukéhoz szólt: 
azt mondta az afrikainak, hogy vigyáz-
zon, nehogy feje az ellenség kezébe kerül-
jön. Jaszuke a nemzetség új vezetőjéhez, 
Nobunaga fiához és örököséhez, Oda 
Nobutadához menekült; ő azonban csu-
pán kb. 200 ember parancsnoka volt, 
 akiket a lázadók hamar lemészároltak, és  
ő is öngyilkosságra kényszerült. Jaszukét 
Akecsi elé vitték, aki megparancsolta, 
hogy adják vissza őt a jezsuitáknak.

Ez az utolsó konkrét történelmi említés 
Jaszukéról. A feljegyzésekben az is szere-
pel, hogy Japánban többször láttak hozzá 
hasonló embert, de nem lehetünk bizto-
sak benne, hogy Jaszuke volt az. Egyes 
bizonyítékok arra utalnak, hogy Japánban 
még egy évszázadig emlékeztek rá, aztán 
története feledésbe merült. Napjainkban 
az afrikai szamuráj alakja a számítógépes 
játékok, animék, mangák (képregények), 
filmek, könyvek és színdarabok egyik sze-
replőjeként született újjá.  

Jaszuke (16. század vége) 

EGY AFRIKAI SZAMURÁJ JAPÁNBAN
A konfliktus dúlta országban nagy izgalmat keltett egy lenyűgöző fekete férfi 

megjelenése. Thomas Lockley az első afrikai szamuráj Japánban töltött éveiről ad képet

KÜLÖNLEGES EMBEREK

Thomas Lockley a tokiói Nihon Egyetem 
jogi karának docense
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A 20. század, a sztálinista Szovjetuniótól 
kezdve a spanyol polgárháborúig, hatalmas 
mennyiségű témát kínált George Orwell  
1984 című disztópikus regényéhez.  
Dorian Lynskey összegyűjtötte, milyen 
események ihlették a remekművet
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Az 1984 történelmi háttere

AA
ugusztus 21-én, 1936-ban egy jelentéktelen  
bolsevik hivatalnok, E. S. Holtzman a szov- 
jet bíróság előtt azt állította, hogy részt vett  
egy Sztálin-ellenes trockista összeesküvésben.  
Holtzman vád lott volt a korszak első, „nagy 
tisztogatás ként” is ismert látványosabb kira-
katperé ben, amely során több százezer szovjet  
ál lampolgárt ítéltek börtönbüntetésre, küld-

tek munkatáborba vagy kivégzőkamrákba. Holtzman bevallot ta:  
1932-ben Koppen hágába repült, hogy a Bristol Hotelben talál-
koz zék Trockij fiával, Lev Sedovval. Vallomása segített elítélni  
őt magát és más állítólagos összeesküvőket, akiket mind nyom-
ban főbe lőttek. 

Néhány nappal a tárgyalás után egy dán újságban megjelent  
cikk rámutatott, hogy a Bristol Hotelt 1917-ben lebontották.  
Ké sőbb előkerült annak bizonyítéka is, hogy Lev Sedov azon a na- 
pon, amikor Koppenhágában kellett volna lennie, Berlinben volt.  
Holtzman „vallomása” tehát nem lehetett igaz.

A tárgyalás célja egy nemzetközi trockista összeesküvés létének 
bizonyítása volt. Ez lett a nyitánya a Kommunista Párt megtisztí-
tásának mindazoktól, akik Sztálin potenciális kihívói lehettek 
volna. Sztálin titkosrendőrsége, az NKVD (Belügyi Népbiztosság 
– a szerk.) azzal a problémával szembesült, hogy semmiféle terhelő 
levélváltás sem létezett, így minden „bizonyíték” a személyes talál-
kozókra hivatkozó, kikényszerített és leírt vallomásokra épült.  
A Bristol Hotellel kapcsolatos tévedés nyilvánvalóvá tette a terhelő 
vallomások hamis voltát. „Mi az ördögnek kellett az a hotel?” – kér- 
dezte zavartan Sztálin, lehordva a vallomást gyártó NKVD-s tisz-
teket. – „Azt kellett volna mondaniuk, hogy a vasútállomáson 
találkoztak. A vasútállomás mindig ugyanott marad!” Amikor a 
tárgyalás jegyzőkönyvét lefordították angolra, a szállodával kap-
csolatos rész már nem szerepelt benne. 

George Orwell egyike volt azoknak, akik olvastak a Bristol 
Hotel-fiaskóról. A kiábrándult kommunista szemtanúk, többek 
között Boris Souvarine és André Gide beszámolói alapján követte 
nyomon, ahogy a Szovjetunió zsarnokságba hanyatlott. Orwell so - 
kat tanult az ő pamfletjeikből a sztálinizmus jellemzőiről, amelyek 
nagyszerű regényében, az 1984-ben (1949) is megjelennek: a sze-
mélyi kultuszról; a történelem újraírásáról; a szólás- és gondolat-
szabadság korlátozásáról; a feljelentésekről és a kikényszerített val-
lomásokról; a gyanakvás és félelem bénító légköréről. 

A regényben Winston Smith, az Igazság-minisztérium, az Ang  - 
szoc rendszer propagandatárcájának alacsonyabb beosztású tiszt - 
ségviselője régi újságcikkeket ír újra, hogy azok megfelelje nek  
a párt legújabb irányvonalának. Egyszer csak rábukkan egy fény- 
képre, amely azt bizonyítja, hogy a hírhedt árulók, Jones,  
Aaronson és Rutherford New Yorkban voltak azon a napon, amely- 
ről azt vallották, hogy a Trockij-szerű Emmanuel Goldstein nel  
találkoztak Eurázsiában. Ez lehetett Orwell főhajtása az E. S. 
Holtzman-ügy előtt.

Orwell a „jövő regényének” nevezte az 1984-et, de az egyút- 
tal az alaposan feldolgozott közelmúltról szóló történet is volt. 

Margaret Atwood, miközben A szolgálólány meséje (1985) című 
könyvét írta, felállított magának egy szabályt: „Ne tartalmazzon 
semmi olyat, amit emberi lények nem követtek már el más helyen 
és időben.” Orwell is a totalitárius valóságból merítette kitalált 
óceániai diktatúrájának számtalan, felettébb zavaró elemét. Sok 
olvasó már 1949-ben felismerte, hogy a regény legtöbb eseménye 
azt mintázza, ami valóban megtörtént Hitler Németországában 
és Sztálin Szovjetuniójában. Sem Winston Smith, sem a rejtélyes 
diktátor Nagy Testvér, sem a fanatikus vallató O’Brien nem léte-
zett, de hozzájuk nagyon hasonló emberek igen. Orwell állította, 
hogy az 1984 nem prófécia, hanem a közelmúlt történelmének 
szatirikus eltúlzása.

Orwell 1937-ben kapott egy kis ízelítőt a rendőrállam „lidérces 
légköréből”, amikor a köztársaságpártiak oldalán harcolt Franco 
tábornok ellen a spanyol polgárháborúban. A brit író az Egyesült 
Marxista Munkáspárt (Partido Obrero de Unificación Marxista, 
POUM) katonája volt. Az aprócska, sebezhető marxista mozgalmat 
a szovjetek által támogatott köztársasági erők gyanúsnak tartották, 
és amikor Barcelona a sztálinisták kezére került, azzal vádolták őket, 
hogy a POUM Trockijjal és Francóval is konspirál. Orwell kényte-
len volt menekülni, hogy mentse az életét, azonban sok elvtársa nem 
volt ilyen szerencsés. „Akármilyen kevéssé is volt az ember konspi-
rátor, a légkör kényszerített rá, hogy konspirátornak érezd magad,” 
írta a Hódolat Katalóniának (1938) című háborús emlékiratában.

EE
z volt Orwell egyetlen személyes tapasztalata a zsar-
nokságról, de összeolvadt azokkal az eleven emlé- 
kekkel, információkkal, amelyeket beszélgetések, 
könyvek, pamfletek és cikkek miriádjaiból gyűj-
tött. Ha 1936 és 1948 között egy első kézből szár-
mazó összefoglaló megjelent angolul vagy franciául 
a szovjetunióbeli vagy a németországi életről, azt 
Orwell nagy valószínűséggel elolvasta. A parancs-

uralmi rendszer részletei, amelyekről most már minden, a korszak- 
kal foglalkozó történelemkönyvben olvashatunk, akkor csak szór-
ványosan szivárogtak ki, de Orwell már évekkel azelőtt szorgalma-
san gyűjtötte őket, hogy megfogalmazódott volna benne egy ilyen 
rezsimben játszódó regény ötlete. A paranoia, a megtévesztés és az 
árulás, amellyel Spanyolországban szembesült, arra késztette, hogy 
a lehető legtöbbet tudjon meg a totalitárius módszerekről. 

Az ilyen felvilágosító könyvek egyike az amerikai újságíró, Eugene  
Lyons Assignment in Utopia [Megbízatás Utópiában] (1937) című  
könyve volt. Az egykori kommunista Lyons moszkvai tudósító ként  
dolgozott, de aztán megundorodott a sztálinizmustól. Elbűvölte 
az a Sztálin idejében keletkezett, számokba öntött jelszó, amely arra 
ösztönözte a dolgozókat, hogy négy év alatt érjék el az ötéves tervnek 
nevezett gazdasági célkitűzést: „A 2+2=5 formulája azonnal felkel-
tette a figyelmemet. Egyszerre tűnt merésznek és nevetségesnek – 
a szovjet valóság merész, paradox és tragikus abszurditása, miszti-
kus egyszerűsége nyíltan szembeszállt a logikával, és fittyet hányt 
a számtanra.” Orwell néhány hónappal később egy könyvismerte-
tőben használta fel a fals egyenletet, és végül a Winston és O’Brien A
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Acélember
A szovjet vezető, Joszif Visszarionovics 

Sztálin. „Képe mindenütt látható, neve 
visszhangzik mindenki ajkán, minden 

nyilvánosan elhangzott beszédben  
dicsőítik”, írta André Gide. „Ez az imádat, 

a szeretet vagy a félelem következ
ménye? Ki a megmondhatója?” 

  Tragikus abszurditás
Jakov Guminer 1931es propa
gandaplakátja hirdeti, hogy 
2+2=5, ezzel buzdítva a dolgo
zókat, hogy négy év alatt 
 teljesítsék az ötéves tervet. 
Orwell felhasználta ezt  
az ötletet az 1984ben

Az akarat diadala  
Adolf Hitler beszél az 1936os 
nürnbergi nagygyűlésen.  
A nácik a német népes 
ség  ellenőrzésére  
használták fel a  
Führer személyi  
kultuszát
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ILLUSZTRÁCIÓ: THERESA GRIEBEN

1888. július 17.
Grönlandtól mintegy 10 mér-
földre (16 km-re) keletre 
Nansen és öt társa leszáll  
a Jason nevű fókavadász 
hajóról, és két kis evezős 
 csónakon elindulnak a jégtől 
eltorlaszolt part felé

1888. július 17–29.
Az erős áramlatok és a jégtorlaszok 
megakadályozzák, hogy elérjék a partot. 
Később egy úszó jégtáblán zátonyra 
 futnak, és alig menekülnek meg attól, 
hogy keletre eltérülve kisodródjanak  
a hullámzó óceánra

1888. augusztus 15.
Az expedíció tagjai felcsatolják hótal-
paikat, hogy megkezdjék az átkelést, 
átszelve egy veszedelmes, gleccser-
szakadékos zónát, nehéz szánjaikat 
húzva a meredek, végeérhetetlen 
dombokon át

1888. szeptember 11.
Mintegy 2400 méter  
magasságban letáboroznak.  
Nansen becslése szerint  
az éjszakai hőmérséklet  
mínusz 45 °C-ra süllyed

1888. szeptember 12.
A csapat átjut küldetésének legma-
gasabb pontján, és megkezdi a le - 
eresz kedést. Felcsatolják síléceiket,  
és a legnagyobb szánon egy  
rögtönzött vitorlát is kipróbálnak

1888. szeptember 17.
Az emberek meghallják egy hósár-
mány hangját, ami a nyugati part 
közelségét jelzi. Mielőtt elérnék  
a partot, át kell jutniuk egy újabb 
veszélyes, gleccserszakadékos 
zónán

1888. szeptember 24.
A csapat végül eléri a partot –  
de Godthaabtól jókora távolságra. 
Megépítenek egy kis csónakot,  
amelyen Nansen és Otto Sverdrup 
evezve eljut a településig

1888. október 3.
Nansen és Sverdrup piszkosan 
és kimerülten megérkezik 
Godthaabba. Inuit kajakosok 
elviszik az átkelés hírét egy  
déli kikötőbe, ahonnan az eljut 
Norvégiába

1888. július 29.
A csapat végül partot ér, de túl messze 
délre. Megkezdik kimerítő útjukat  
a parton, hogy alkalmas kiindulópontot 
találjanak a sziget átszeléséhez

SARKI RÓKA

NANSEN SZ
ÁNJA

JEGES- 

MEDVE

SÍL
ÉCEK

HÓSÁ
RMÁNY

JASON

INUIT

BARÁZDÁS BÁLNA

INUIT HÓTALPAK

Grönland

 G
 R

 Ö
 N

 L
 A

  
N  D

 I

  J
 É

 G
 T

 A
 K

  
A  

R  Ó
S A R K K Ö R

FOK
-

-
FOK

óceán
-

tenger -

tervezett 
útvonal

(elvetve)


	001
	002_Vilagtortenelem2020-3_3_Tartalom
	008_Vilagtortenelem2020-3_2_Venezuela
	014_Vilagtortenelem2020-3_1_Hirek
	016_Vilagtortenelem2020-3_1_Aztekok
	024_Vilagtortenelem2020-3_1_Menopauza
	032_Vilagtortenelem2020-3_1_Nemzetallamok1
	038_Vilagtortenelem2020-3_1_Nemzetallamok2
	050_Vilagtortenelem2020-3_1_1948
	058_Vilagtortenelem2020-3_2_Perry
	064_Vilagtortenelem2020-3_1_Jaszuke
	066_Vilagtortenelem2020-3_1_Fuggetlensegi
	074_Vilagtortenelem2020-3_1_Orwell
	084_Vilagtortenelem2020-3_1_Indiai
	092_Vilagtortenelem2020-3_1_Szabadido
	094_Vilagtortenelem2020-3_1_Nansen
	102_Vilagtortenelem2020-3_1_Bhaktapur
	106_Vilagtortenelem2020-3_1_Kertesz
	107_Vilagtortenelem2020-3_1_Trianon
	108_Vilagtortenelem2020-3_1_B4infografika



