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Kedves Olvasó!
A bőség zavarát ígérem Önöknek.
No, nem az ívóvízből, mert hogy
abból milyen kevés jut az úgyneve
zett vagy egykori harmadik világ
ellenőrizetlenül növekvő mega
poliszaiba, arról sokkoló tényeket
ismerhetnek meg (8. oldal).
Címlaptémánkban szokatlanul
nagy terjedelmű összeállítást talál
nak, s igen meglepő személyisé
gekkel és indokolásokkal fognak
találkozni.
Ugyanis a megkérdezett szakértők korántsem csak
a történelem legismertebb uralkodói, hadvezérei és politikusai között keresték inspirálójukat, hanem a mi Európaés Amerika-centrikus világunkból kilépve olyan japán,
kínai vagy éppen afrikai személyiségekről is adnak portrét,
akiket sokunk még névről sem ismer (16. oldal).
Világtörténelmi magazin lévén Trianon centenáriumán
olyan tanulmányt kerestünk, amely a versailles-i békeszerződés rendszerét, és mindenekelőtt a minket sújtó diktá-

tumot belehelyezi az akkori nemzetközi politikai célrendszerekbe. Cikkünk a diktátumhoz vezető utat részletezve
erősen árnyalja azt a közkeletű vélekedést, hogy a megalázó békeszerződés a francia politika számlájára írandó
(36. oldal).
Ebből a számból sem marad ki a népszerű rovat:
A Nagy Kérdés. Most öt szakértő a szuverenitás témájához
szól hozzá: mikor és ki avatkozhat be más országok
ügyeibe. A szokásos pró és kontra érvek például arról,
hogy legitim volt-e eltávolítani Szaddám Huszeint Irakból
(76. oldal).
VIII. Henrik házasságai és egyházalapítása révén híresült el,
és – legalábbis Anglián kívül – a homályban maradnak
államvezetői tevékenységei. A szemben álló nézőpontokat
ütköztető rovatunkban most az uralkodónak az ősi ellenféllel, Franciaországgal kapcsolatos politikáját vesszük
górcső alá (62. oldal).
Mikor kezdődött a hidegháború? Érdekes történetet
kapunk a második világháborúból: az amerikai–szovjet
kooperáció első szakaszában egy amerikai légi támaszpont
létesült szovjet területen. A Szovjetuniónak nagy szüksége
volt akkor a tengerentúliak támogatására, ám a bizalom
az ő részükről messze nem volt töretlen – a viszony voltaképpen már magában hordozta a későbbi ellentéteket
(44. oldal).
Töltsenek el kellemes és tanulságos órákat e lapszám
mellett.

Papp Gábor
főszerkesztő

3

TARTALOM Cikkek

Szegregált grillezési összejövetel
egy alabamai ültetvényen az 1930-as
években. Boas és
kollégái megkérdő
jelezték a fehér
felsőbbrendűség
ideológiájának
érvényességét
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Kik voltak minden idők
legnagyobb vezetői?

Bátorság, türelem, könyörtelenség. Biztos, hogy
ilyen tulajdonságok kellenek a „nagysághoz”?
21 történész és író megindokolja, hogy kit tart
korszakalkotó jelentőségű személyiségnek
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Trianon a francia hatalmi
politika rendszerében
ORMOS MÁRIA

Eléggé közkeletű nálunk a vélekedés, hogy a megalázó békeszerződés alapvetően a francia politika számlájára írandó. A kép árnyalásra szorul

68

Mások élete

ALAMY

CHARLES KING

Margaret Mead és kollégái azzal, hogy megkérdőjelezték az ember „normális” fejlődéséről szóló
felfogást, egy új tudományágat hoztak létre:
a kulturális antropológiát
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Öt szakértő a szuverenitás témájához és a nemzetközi közösség felelősségéhez szól hozzá

82

A Zelenszkij-jelenség
FEDINEC CSILLA

Hogyan lehet egy hétköznapi emberből, akit
történetesen a televízióból ismert meg a nép,
Ukrajna elnöke? A történet, ha nem is
egyedülálló, rendkívül érdekes és tanulságos
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A szövetséges légierők szerepe
a náci Németország legyőzésében
PATRICK FACON

Lassan évszázados a vita arról, hogy a légi hadviselés eldöntheti-e egy háború kimenetelét
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amerikai katonai támaszpont története
Serhii Plokhy és Matt Elton beszélgetése

milyen előzmények nyomán és milyen
nagyhatalmi érdekek hálójában alakult
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Történelem a mai hírek mögött
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Kiszáradt India

Egy férfi vándorol
a Csembarambakkam tó
kiszáradt medrében
Tamilnádu államban,
Dél-Indiában, 2019
májusában. 2019 nyarán
a Csennait ellátó főbb
tározó vízszintje teljes
kapacitásának 2%-a
alá esett

Amikor városok száradnak ki
A múlt nyáron India városai vízhiánytól szenvedtek – és ahogy
Sudipta Sen mondja, ez nem új jelenség, hanem az egész
világon egyre gyakoribb probléma a nagyvárosokban
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RÖVIDEN Amikor városok száradnak ki

„Az ellenőrizetlen és tervszerűtlen
növekedés, a bevándorlók beáramlása
és az elégtelen infrastruktúra mind
tovább súlyosbította a klímaváltozás
következményeit, nagyban csökkentve
a vezetékes vízellátást India városaiban”
avaly az északkeleti monszunok ismét későn érkeztek Észak-Indiába, így
újabb katasztrofális, ivóvíz- és háztartásivíz-hiányos nyárral
nézett szembe Csennai lakossága.
A helyzet ezúttal súlyosabb volt, mint
általában. Az újságokat és a közösségi
oldalakat elárasztották a valaha meg
bízható vízforrásnak számító, csont
száraz Csembarambakkam tóról és
az aszályban parkolóként hasznosított
Adayalampattu tóról készült képek.
A helyi önkormányzat épülete előtt összecsapó rendőröket és tüntetőket meg
örökítő fotók szintén bejárták a világot.
Csennai gondjai nem ma kezdődtek.
A tamil író, Ashokamitran, Thanneer
(Víz) című, 1973-as regényében leírja
a Csennai egyik városrészében a vízért
folytatott mindennapi küzdelmet.
A könyvben a szerző saját, az 1960-as
évek végén az akkoriban Madrásznak
nevezett, aszály sújtotta városban meg
tapasztalt élményeiből merített.
Manapság sokkal rosszabb a helyzet.
A Csennait egykor ellátó majdnem 24 vízgyűjtő területből mára csupán 9 maradt.
A Cooum és Adyar folyók, valamit az
Otteri-csatorna leapadtak és elszennyeződtek. A 2019-es szárazság csúcsán
naponta 10 millió liter vizet szállítottak
vonatokkal a 120 mérföldre nyugatra lévő
Jolarpettaiból Csennaiba. A város több
részén az elkeseredett emberek gödröket
ástak, hogy össze tudják gyűjteni a kiszámíthatatlan monszunesők csapadékát.
Több más túlnépesedett indiai városhoz hasonlóan Csennai is csak nehezen

T
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tudta fejleszteni a szennyvízkezelését
és talajvíz-újrahasznosítását. Ez szégyen
egy olyan térségben, ahol a száraz síkságokon az esővíz víztározókba és kutakba
gyűjtésének történelmi hagyománya van.
Az ellenőrizetlen és tervszerűtlen
növekedés, a bevándorlók beáramlása
és az elégtelen infrastruktúra tovább
súlyosbította a klímaváltozás következményeit, és emiatt India városaiban számottevően romlott a lakosság vezetékes
ivóvízzel való ellátása. A nemzeti családi egészségfelmérés, a National Family
Health Survey 2015–2016-os kutatása
szerint az országban a városlakók 31%-a
nem jutott vezetékes ivóvízhez. A hírek

szerint az egy főre jutó vízellátás drámaian visszaesett Indiában, míg a természetes vízgyűjtő helyek, tavak és folyók
továbbra is veszélyben vannak. Delhi
egyes részein a talajvíz szintje 20–30
méter mélyre süllyedt, és a felszín alatti
víz emberi használatra alkalmatlan.
India éves háztartási vízigényét 3000
milliárd köbméterre becsülik, míg az
éves csapadékmennyiség 4000 milliárd
köbméter, de ennek csupán 8%-át gyűjtik be. Egy 2016–2017-es kutatás szerint Delhi ivóvizének majdnem 40%-a
veszett el az elosztás során a szivárgások,
a lopás és a nem megfelelően karban
tartott hálózat miatt.

GETTY IMAGES

Csennai lakói sorban állnak 2019
júliusában, hogy megtöltsék vizes
edényeiket. A 2018-ban az elmaradt esőzés és a 2019-es későn
érkező monszun miatt csaknem
fél Indiát pusztító aszály sújtotta

REUTERS/AKG IMAGES

Munkások dolgoznak az Alsó-Gangeszcsatornán 1872 körül. Bár a Mogul Birodalom
idején is épült öntözőrendszer, de a brit
uralom alatt, a 19. század végén kaptak
a mérnökök jelentős szerepet az öntözés
és a vízgazdálkodás területén Indiában

Egy gyerek tölti meg
vödrét a pocsolyából,
amelyet egy törött
vízvezeték hozott létre
Sziliguriban, Észak
kelet-Indiában. Egy
2015–2016-os tanulmány
szerint a városi ház
tartások 31%-ának
Indiában nem jut vezetékes ivóvíz

Manapság a világ lakosságának legalább 54%-a nagy, folyamatosan ter
jeszkedő városokban él, ahol az elmúlt
60 évben megnégyszereződött a ház
tartások vízfogyasztása. A vízciklus változásait és az újrahasznosítható ivóvíz
mennyiségének csökkenését megjósolni
hivatott, új globális hidrológiai modellek körülbelül 70 nagyvárost tartanak
különösen veszélyeztetettnek. A vizet
számos esetben messzi vízgyűjtő területekről, csöveken és csatornákon keresztül szállítják, hogy ellássák a városokat,
de nem foglalkoznak a vízgyűjtő területek fenntartásával. Egy másik kutatás
szerint a városi felszínivíz-hiány 2050-re
egymilliárd embert érinthet komolyan
a világ egyes részein. A legnagyobb gondok Dél-Afrikában, Dél-Amerikában,
a Csendes-óceán keleti partján és KeletÁzsiában lesznek.
Az urbanizáció évszázadai

A mostani helyzet az évszázadok óta
tartó urbanizáció és a klímaváltozás
megállíthatatlan folyamatának együttes

11



RÖVIDEN Amikor városok száradnak ki

„Amikor New York lefoglalta
a Catskill-hegység vízgyűjtő területét,
hogy fedezze a saját vízigényét, ennek
ökológiai költségét az árvizektől
sújtott vidéki települések fizették meg”
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A 19. századi illusztráció
Babilon kertjeit
ábrázolja; ezeket az
ókorban épített
csatornák táplálták

A Catskills-vízvezetékrendszer építése
New York államban –
korábban ez látta el
ivóvízzel a várost.
Az építkezés 1907-ben
indult és 1927-ben
fejeződött be, de
a város növekedése
miatt végül ez is
kevésnek bizonyult

BRIDGEMAN/AKG IMAGES

következménye. A városok közötti,
vízért folytatott harc borzalmas hatással
volt a világ nagy folyóinak állapotára.
Az indiai monszunesők az idők
kezdete óta kiszámíthatatlanok voltak.
Az időnkénti szárazságok és áradások
mindig a vidéki élet részét képezték
a szubkontinensen. A 19. század végén
az indiai brit uralom, a Rádzs égisze alatt
megkezdődött ipari forradalom során
épültek meg az ország első csatornái és
gátjai. Ekkor nőtt meg a mérnökök szerepe az öntözésben és a vízelosztásban.
A függetlenség elérése után a gátak és a
vízerőművek lettek az indiai technokrata
állam sarokkövei, mivel az állam a fejlődés érdekében mindent megtett, hogy
túllépje az édesvíz-hozzáférés természet
szabta határait. Manapság viszont a
megbolygatott természeti erők feszegetik
a technológia határait, mint azt az India
városaiban terjedő vízkrízis is mutatja.
A városok ősidők óta az emberi
igényeket, innovációt és leleményt próbára tevő helyek voltak. Ur, Babilon,
Mohendzsodáro és Pataliputra, mind
termékeny folyóvölgyekben találhatók.
Ezek a városok nemcsak a folyóik által
öntözött területeken termelték a szükséges élelmet, hanem csatornákkal és
gátakkal is próbálták megváltoztatni
a terület vízprofilját, hogy mérsékeljék a
szárazságok és áradások okozta károkat.
Ez a régi ökológiai egyensúly borult
fel véglegesen az európai ipari forradalom
idején, amikor a városok, különösen
a nyugati világban, a vízmérnökök tudását felhasználva kezdték megbolygatni a
vizek sorsát, örökre megváltoztatva a ter-

A Theewaterskloof-gát
kiszáradt ágya a dél-afrikai
Western Cape-ben, 2018 januárjában.
Három egymást követő száraz tél után
a hat fontos víztározó vízszintje
kevesebb mint 30% alá esett, és Cape
Town közel járt a „nulladik naphoz”,
amikor lezárják a városi vízvezetéket

REUTERS/GETTY IMAGES

Emberek gázolnak át
Mumbai egyik elárasztott
utcáján 2019 szeptemberé
ben. A városi lakosság
ma már a vízmérnökökre
bízza a vízgazdálkodást

mészetben található vízforrások sótar
talmát. A városi szivattyúállomások
megépítése és a háztartási vízfogyasztás
sosem látott mértékű kizsákmányolás
hoz és pazarláshoz vezetett. A távoli
múlttal ellentétben, manapság a városi
lakosságnak nincs sok beleszólása a vízelosztásba. Az élet egyik nélkülözhetetlen elemét ma már teljes mértékben a
várostervezők és a vízmérnökök szaktudására bíztuk.
A modern városok sok problémát
okozhatnak a vonzáskörzetüknek.
New York például 1907-ben lefoglalta
a Catskill-hegység vízgyűjtő területét,
hogy fedezze a saját vízigényét. És nemcsak a helyi, hóolvadék táplálta patakok és folyók vizét gyűjtötte be, hanem

a várostól 125 mérföldre folyó Delaware
folyó két mellékfolyójából is vizet nyert.
Ennek árát az árvizektől sújtott vidéki
települések fizették meg. A 20. század
közepének gazdasági fellendülését követően azonban ezek az intézkedések is
kevésnek bizonyultak.
Szerencsére ma már más a helyzet.
New York mellett több európai és amerikai nagyváros, Berlin, Amszterdam,
Denver és Koppenhága, hogy csak néhányat említsünk, sikeresen alkalmazzák
a fenntartható és személyes részvételt
lehetővé tevő vízelosztási és konzervációs
módszereket.
A sokkal szegényebb és sűrűbben
lakott afrikai, ázsiai és latin-amerikai
országok legnagyobb városai már nem

támaszkodhatnak vakon a régi megoldá
sokra: a folyók és más szárazföldi víztá
rozók megcsapolására. Cape Townt
2014 és 2018 között pusztító aszály sújtotta, emiatt a Western Cape hat legnagyobb duzzasztójának vízszintje vészesen megcsappant, és a térség a vízelvonó
műveletek hatásainak baljós példája lett.
A Csennaihoz hasonló városok helyzete rávilágít, mekkora árat kell fizetnünk a hagyományos vízellátó területek
elhanyagolásáért, amiért hagyjuk, hogy
az erdőirtás, az erózió, a talajtúlhasználás és a monokultúrás növénytermesztés – ami a trágyázó szerek és peszticidek
átgondolatlan alkalmazása miatt hihetetlen sebességgel szennyezi a talajvizet –
irgalmatlan nyomásának essenek áldozatul.
A klímaváltozás sebessége valószínű
leg csak felgyorsítja ezeket a kiegyensúlyozatlanságokat. Ez nem csupán az
India szárazsággal fenyegetett részein élő
vidéki földművesek, de a városi szegények és a zsúfoltságban élő középosztály
szenvedéseit is fokozza, akik életében
az ivóvízhiány emiatt a túlélésért folytatott küzdelem előterébe kerül.

Sudipta Sen a davisi California Egyetem professzora, legutóbbi könyve a Ganges: The Many
Pasts of an Indian River a Yale University Press
kiadónál, 2019-ben jelent meg
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KIK VOLTAK
MINDEN
IDŐK
LEGNAGYOBB
VEZETŐI?
Bátorság, türelem, könyörtelenség – vajon ezek közül melyik jellemző
egy inspiráló, hatékony vezetőre? Huszonegy történészt kértünk fel,
hogy nevezze meg a legjelentősebbet közülük – azt, aki hatalmával
élve pozitív hatást gyakorolt az emberiségre –, és mutassa be
eredményeit, későbbi örökségét


ILLUSZTRÁCIÓ: DAVIDE BONAZZI
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Első az egyenlők között

A nagyság dimenziói

Mielőtt bemutatnánk a történészek által kiválasztott személyiségeket, Peter Frankopan
megvizsgálja, mit jelent igazán kiváló vezetőnek lenni, s azt is, hogy miért van ebben
kiemelt fontossága az örökségüknek
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A

vezetők nem választhatók el
olyanokkal, akik mélyreható változást indítottak
a hierarchiájuktól, s ha ezt törel intellektuális, technológiai eredményükkel,
ténelmi léptékben vizsgáljuk,
mint például Músza al-Hvárizmi vagy Galileo
máris problémákba ütközünk.
Galilei. Én magam Ernest Rutherfordra
(lásd balra; 1871–1937) voksolnék. Kiváló
Vegyük például azt a jelensétudós volt, Nobel-díjas kémikus, nevéhez fűzőget, hogy a múltban a történészek az egyénnek
túlzott szerepet tulajdonítottak, és mélyreható
dik a radioaktív felezési idő fogalmának megalkövetkeztetéseket vontak le arra nézve, egyetkotása, ő fedezte fel a radont, valamint az alfa- és
béta-sugárzást. Az „atomfizika atyjaként”
len döntés miként „változtatta meg a törté
komolyan hozzájárult a tudomány fejlő
nelmet”.
Ami Rutherfordot
s a szakmájában lezajlott áttörések
Ma már nagyobb eséllyel vesszük észre,
igazán az élre emeli, déséhez,
hogy a vezetőket és cselekedeteiket igenélharcosaként aligha lehet lebecsülni
csak nehéz – ha nem lehetetlen – megéra teljesítményét.
az nemcsak
teni a sikerüket előmozdító szervezet nélAmi Rutherfordot igazán az élre 
a személyes, hanem emeli,
kül. Lehet, hogy Lord Nelson adta ki a
az nemcsak a személyes, hanem
lényeges tűzparancsokat az 1805-ös trafal
a körülötte lévők eredményessége.
a körülötte lévők
gari csatában, de a döntő győzelemben
Manchesteri Egyetemen vele együtt
eredményessége Adolgozó
legalább akkora – ha nem nagyobb – része
Hans Geiger és Ernest Marsden
saját jogán is híressé vált, s akik munka
volt a hajóágyúkat kezelő tüzéreknek.
társai voltak az általa 1919-től vezetett cambridge-i Cavendish
A bonyodalom részben abból fakad, hogy a történelem
Laboratóriumban, forradalmi változást indítottak el a világról
leegyszerűsítve a legvonzóbb, amikor könnyen érthető, ismealkotott képünk alakulásában. A cambridge-i fizikusok egymás
rős narratívákra lehet összesűríteni a vívódásokat. Gondoljunk
után kapták a Nobel-díjakat, s ez nem pusztán az érdemekről
csak a következő párosításokra: Hitler Churchill ellen, Lenin
II. Miklós cár ellen, Wellington Napóleon ellen. Amikor
és az újításokról, de a vezetési kultúráról is ékesen tanúskodik.
a „legnagyobb” vagy „legjobb” vezetőt keressük, túlságosan is
Az 1933-ban készített híres Cavendish-fotón szereplő két
előtérbe helyezzük a katonai összecsapásokat, s elsősorban
tudósnő egyike, Marie Sparshott később úgy emlékezett erre
birodalomépítőkre, hadurakra, tábornokokra gondolunk.
vissza, hogy az életkor és a tapasztalat helyett mindig a tehetség kapott elsőbbséget. Ahelyett, hogy maguknak sajátították
Másfelől olyan politikusokra emlékezünk, akik veszélyes ellenvolna ki a kutatást, szerinte „a témavezetők társszerzőként
felet küzdöttek le, és népüket megóvták a megsemmisüléstől.
hajlandók voltak maguk mellé venni a diákjaikat is”.
Más szóval sok múlik azon, mit is értünk „vezetés” alatt.
Kétségkívül érdemes a személyes eredményeket is tekintetbe
Végiggondolva, hogy kit is választhatnék, eszembe jutott
vennünk, de véleményem szerint ugyanilyen fontos, hogy egy
Nagy Szulejmán szultán vagy I. Alexiosz császár, utóbbi határo
vezető képes legyen mások előtt is ajtót nyitni. A „legnagyobb”, zott kézzel, személyisége erejével és jó adag merészséggel gya„legjelentősebb” vezetők listáján szereplők esetében nem hagykorlatilag egyedül vezette ki a vészből a Bizánci Birodalmat.
hatjuk figyelmen kívül a „vezetettek” sorsát. Nem elegendő
De aztán a személyes teljesítmény utóélete és a vezetettek
tehát az, hogy valami rendkívülit alkotott az illető, az is fontos,
sorsa is felötlött bennem. Annak jár a kitüntetett dicsőség,
aki képessé teszi és inspirálja az utána következő generációt,
milyen világot teremtett a többieknek.
hogy az is elérjen a csillagokig. Csatát vagy háborút nyerni
Ebből a szempontból nem csupán azokat kell számba venkötélidegek és szerencse kérdése – nemcsak az illetőknek,
nünk, akik óriások voltak a csatamezőn; azokat is, akik mások
hanem a róluk író történészeknek is. Messzire nyúló hagyoéletét igazán átformálták, akár politikai hatalmukat felhaszmányt teremteni már egészen más
nálva – a következő oldalakon sok ilyennel találkozhatunk –,
dimenzió: nem pusztán valódi vezetés,
akár a politika mezején túlterjeszkedve. Természetes, hogy
az orvosi áttörések névadóival, Alexander Fleminggel és Louis
Peter Frankopan
de valódi történelem is.
az Oxfordi Egyetem
Pasteurrel kezdjük a sort, vagy olyan művészekkel, zenészekkel,
professzora
akik kultúraformáló alkotásokat tettek le az asztalra, esetleg

III. Amenhotep
Ő volt Egyiptom fáraója, amikor
birodalma az ókori világ legjelentősebb államának számított,
állítja Joann Fletcher
Fáraó i. e. 1390 és 1352 között
Hosszú uralkodása a 18. dinasztia alatti
egyiptomi aranykorra esett, amikor
Egyiptom a világ legerősebb államalakulata volt. Bár az unokája, Tutanhamon
számunkra jóval ismertebb, őrá tekintettek példaként az utána következő
uralkodók.
Korábban a napimádat dominálta
a vallásos hitet, erre támaszkodva
III. Amenhotep élő Napistennek nyilvánította magát, hogy az egyiptomi papság
politikai ambícióit kijátssza és megkerülje. Hatalmát a núbiai (a mai Szudán)
aranybányák ellenőrzésével szilárdította meg, ez szintén része volt az északon egészen Szíriáig terjeszkedő hatalmas egyiptomi birodalomnak, befolyása
pedig még Mükénéig is elért.
A viszonylagos béke időszaka alatt
a szomszédos hatalmak óriási adót

fizettek a világ legsát. A Nílus
gazdagabbjának
túloldalán,
számító egyiptomi
Kom el-Hetanfáraónak. A fennban emelt tememaradt diplomáciai
tési temploma
levelezés (az ún.
a valaha készített
Amarna-levelek) arról
legnagyobb királyi
templom volt, bejáratanúskodik, hogy
tánál a híres MemnónAmenhotep rátermett polikolosszusok ülőszob
tikus volt, Egyiptom aranyát
és bölcsességét kihasználva
raival, a történelem 
ellensúlyozni tudta a nála gyenlegnagyobb szoborépítési
gébb képességűek lépéseit,
lázában akkor még százáfenntartva a békét és a hatalmi
val álltak mellettük további
A kék koronát viselő
egyensúlyt.
szobrok.
III. Amenhotep vörös
A jelenleg is zajló ásaSzemélyesen pártfogolta
kvarcitból készült
tások során egyre több
a kézműipar kiteljesedését
szobra
kerül közülük elő, így
és nagyívű építési programba
mind jobban megismerjük a történelem
fogott, amellyel a legtermékenyebb építlegnagyobb fáraójának örökségét, aki
kezővé vált az egyiptomi történelemben.
véleményem szerint a világtörténelem
Címét (Menwy, azaz „Emlékművész”)
legjelentősebb vezetője is volt.
kiérdemelve a karnaki templom falait
drágakővel hintett arannyal boríttatta,
s megépíttette a legmagasabb szobrot:
Joann Fletcher régész,
saját 20 méternél is magasabb alakmáa Yorki Egyetem vendégprofesszora

Kasztíliai Izabella
Sarah Gristwood szerint befolyása
révén az egész nyugati világot
átformálta, s ez nem sok nőről
mondható el

BRIDGEMAN/ALAMY

Kasztília királynője
1474 és 1504 között
Már az is a saját érdeme volt, hogy
riválisai ellenében 1474-ben elfoglalta
Kasztília trónját, és az erőfeszítéseit
katonai tapasztalattal kiegészítő
Aragóniai Ferdinánddal kötött házasságot is ő kezdeményezte. Együtt, kéz a
kézben hajtották végre a rekonkvisztát,
azaz a mórok kiűzését az Ibériai-fél
szigetről, s letették az új spanyol,
sőt a Habsburg Birodalom alapjait is,
átalakítva az egész nyugati világot.

Karrierje a hatalom sötét oldalára is
rámutat, hiszen az újjáalakított Spanyol
országból kiűzte a zsidókat és bevezette
az inkvizíciót. Bár nem ez volt a szándéka, Kolumbusz 1492-es felfedezőút
jának támogatása is borzalmas következményekkel járt az Újvilág őslakosai
számára.
Befolyása az egész földkerekségre
kiterjedt, ezt nem sok nő mondhatta el
magáról a mögöttünk álló századokban.
A maga fölött állónak soha el nem ismert
férjével kiépített munkakapcsolat még
mai szemmel is emlékezetes
eredmény.
Sarah Gristwood történész, író

Kasztíliai Izabella egy 1500
körüli spanyol festményen.
Befolyása az egész
földkerekségre kiterjedt
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KÜLÖNLEGES EMBEREK

Brünhilde frank királyné (543 k.−613)
A HATALOMÉHES VIZIGÓT HERCEGNŐ
A valkűrökről szóló germán legendák talán egy erős akaratú, középkori, észak-európai
uralkodó alakjára épülnek. Eleanor Rosamund Barraclough bemutatja az igazi Brünhildét

A

„Brünhilde” név pajzsos
szüzek és valkűrök
képét idézi fel bennünk.
A legendás Brünhild az
északi mondák és a kon
tinentális germán hagyomány sztársze
replője, akit később Richard Wagner
műve, a Ring (A Nibelung gyűrűje) tett
halhatatlanná. A 13. századi Izlandról
származó prózai és verses szövegekben
Brünhild egy valkűr, akit csak az a férfi
nyerhet el, aki át tud hatolni a lángfalon
– avagy, egy másik verzió szerint, a bűbájos védőpajzsokon –, hogy elérje őt.
E hőstettre csak Szigurd, a Sárkányölő
képes. Szerelmük történetét azonban
összekuszálja a hűtlenség, és Brünhild
végül megöleti Szigurdot.
Valószínű, hogy e legendás Brünhild
nek volt egy valós történelmi előképe.
Brünhilde frank királyné, eredetileg vizi
gót hercegnő 543 körül született, talán
a mai Spanyolország közepén. Bár ő soha
sem szedte össze az elesetteket a csataté
ren az Allfader (Mindenek Atyja) számára,
ahogy a mítoszban szereplő valkűrök
tették, és a halotti máglyán sem énekelt,
Brünhilde mégis figyelemre méltó figura
volt, aki aktív, gyakran kegyetlen szerepet játszott a 6. századi politika gyilkos
világában. Élete belebonyolódott a
Merovingok – a Nyugatrómai Birodalom
5. századi összeomlása utáni frank ural
kodók – összeesküvéseibe és intrikáiba.
Brünhilde férje, Sigebert, a hatalmas
I. Klodvig – a frank törzseket elsőként
közös uralom alatt egyesítő király −
unokája volt. Sigebert király a Frank
Birodalom keleti felét uralta, amely a mai
Német- és Franciaország nyugati részét,
Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot
foglalta magába. Sigebert idejének nagy
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részét féltestvére, a nyugati részt uraló
Chilperic elleni harccal töltötte.
Brünhilde eközben saját csatáját
vívta Chilperic felesége, a nem kevésbé
hatalmas és akaratos Fredegund ellen.
Brünhildének személyes oka volt rá,
hogy gyűlölje Fredegundot, aki Chilperic
szeretője volt, miközben a nyugati frank
király Brünhilde nővérével, Galswinthával
élt házasságban. Amikor Galswintha
rejtélyes körülmények között meghalt,
elterjedt a szóbeszéd, miszerint Chilperic
vagy Fredegund ölte meg, hogy az ambi
ciózus ágyas a legmagasabb rangra
emelkedhessen.
Brünhilde csak Sigebert 575-ös meggyilkolása után jutott igazi hatalomhoz
(illetve a sógorának vejével kötött, rövid
és dicstelen házassága után, amelyet hamar
érvénytelenítettek, mivel közeli rokonsá
guk miatt ellenkezett az egyházi törvén�
nyel). Brünhilde elnyerte a régensi címet
kiskorú fia, Childebert mellett, és neki
látott, hogy felszámolja azt a közigazga
tási zűrzavart, amelyet a rómaiak hagytak
maguk után Észak-Európában.
Brünhilde régenssége alatt felújították
a régi utakat, a templomokat és az apátsá
gokat pedig megbízottak kezelésébe adták.
A királyné a frakciókat és a civakodó har
cos nemeseket is kordában tudta tartani.
Brünhilde régensi megbízatása addig tar
tott, amíg Childebert el nem érte a tizen
éves kort, majd amikor mindössze 26 éve
sen meghalt, anyja ismét magához ragadta
az irányítást – ezúttal fiúunokái nevében.
Az öregedő Brünhilde az évek során
finomra csiszolta politikai könyörtelensé
gét: most unokáit fordította egymás ellen,
akik között hamarosan kitört a háború.
Kétségbeesetten ragaszkodva a hata
lomhoz, kedvenc unokáját ágyasokkal

vette körül, hogy eltérítse a nősüléstől,
mert egy feleség kikezdhette volna
az ő hatalmát.
Utolsó régenssége kezdetén Brünhilde
már közel járt a hetvenhez – ezúttal
dédunokája helyett uralkodott. Végzete,
Fredegund évekkel korábban meghalt,
de a királynéi viszály túlélte őt, és végül
Brünhilde vesztét okozta. 613-ban
Fredegund fia, II. Chlotar azzal vádolta
meg Brünhildét, hogy nem kevesebb,
mint 10 frank király halála szárad a lelkén
– köztük a saját férjéé, Sigeberté, és sógo
ráé, Chilpericé –, amiért halálra ítélte
az asszonyt. A 8. századi Liber Historiae
Francorum (A frankok történetének
könyve) szerint Brünhildét egy teve hátára
tették, díszmenetben végigvezették
a hadsereg sorai között, majd vadlovakkal
széttépették. A beszámoló így végződik:
„Végső nyughelye a tűz volt. Csontjait
elégették.”
Brünhilde elhamvasztása legendás
alakmásának halálát idézte, aki megölt
szerelme, Szigurd halotti máglyáján égette
el magát. A családi tragédiák és féltékeny
kedések kusza szövedéke, vagyis a germán
elbeszélő költemény, a Nibelungenlied
(Nibelung-ének) és az ó-északi legendák
hagyománya szintén feltűnő hasonlóságot
mutat a 6. századi Meroving-történelem
véres viszályaival és árulásaival. Ha való
ban a történelmi Brünhilde ihlette a pán
célos szűz–valkűr alakját, akkor a frank
királyné megfelelő szerepmodell volt,
aki ugyanolyan színes és drámai életet
élt, mint bármelyik Wagner-opera
vagy ó-északi saga hősnője.
Eleanor Rosamund Barraclough
a középkori történelem és irodalom
adjunktusa a Durhami Egyetemen

A könyörtelen régensnő

Brünhilde vizigót hercegnő királyi házassága által jutott hatalomra,
amelyhez férjének halála után is ragaszkodott, régensként uralkodva
fia, majd unokái helyett. Halálát végül a sógornőjével vívott csaták
miatt kirobbant viszály okozta, addig azonban – megszakításokkal –
közel 40 éven át igazgatta a királyságot

ILLUSZTRÁCIÓ: LYNN HATZIUS
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A NAGY
KÉRDÉS

Mikor
avatkozhatnak be
államok
más országok
belügyeibe?
Az államok függetlensége régóta a nemzetközi törvények alapvető
része, amit az ENSZ Alapokmánya biztosít, de lehetnek olyan helyzetek, amikor egy humanitárius krízis megakadályozása érdekében
nemcsak megengedett, de elengedhetetlen is a közbeavatkozás?
Öt szakértő vitatja meg a nemzetközi fellépés lehetőségeit
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A Nagy Kérdés: Mikor avatkozhatnak be államok más országok belügyeibe?

Geraint Hughes

Katharina Rietzler

„Minden ilyen esetben mindkét tábor nemzetközileg elfogadott és az ENSZ-tagállamok
által megerősített elvekre
hivatkozik”

„Az amerikai külpolitika
vezetői úgy vélték, hogy
a demokrácia terjesztésének
érdekében Amerikának
joga volt beavatkozni”

Az ENSZ Alapokmánya (1945. június 26.)
egyértelműen rögzíti a tagállamok önálló
ságát és egyenjogúságát. A beavatkozás
kritikusai szerint a békés világrend alapja,
hogy minden nemzetnek joga van a saját
belügyeit mindenféle külső beavatkozás
nélkül intézni. Ennek az elvnek bármilyen megsértése maga után vonja a nemzetközi béke és biztonság megbontásának lehetőségét, és belháborúkhoz vezet, mint azt az Egyesült
Államok és Anglia 2003-as iraki inváziója és Szaddám Huszein
eltávolítása utáni események is alátámasztják.
Erre az az ellenérv, hogy a beavatkozás vagy stratégiai, vagy
morális szükség lehet, ahogy a második világháború során
történt, amikor a szövetségesek ragaszkodtak Németország
feltétel nélküli megadásához. A nácik által elkövetett
tömeggyilkosságok – elsősorban a holokauszt – miatt s zületett
meg az 1948-as genocídium-egyezmény, amely kimondja,
hogy a nemzetközi közösségnek morális kötelessége közbeavatkoznia, hogy meggátolják az emberiesség elleni jövőbeni
bűntetteket. Újabban a 2005. szeptember 14–16-i ENSZcsúcstalálkozó megerősítette, hogy a tagállamoknak védelmi
felelőssége (Responsibility to Protect – RtoP) van, amit a
NATO 2011-ben ürügyként használt fel a líbiai közbeavatkozáshoz, amely végül Moammer Kadhafi eltávolításához vezetett.
A Szíriában zajló polgárháború ügyében Bassár el-Aszad
támogatói (főleg Oroszország és Irán) azzal érvelnek, hogy
a kormány elleni külső közbeavatkozás alapvetően törvénysértő, és tovább destabilizálná a Közel-Keletet. El-Aszad
emberiesség ellenes bűnei, mint például a vegyi fegyverek
bevetése civilek ellen, azonban veszélyeztethetik a világ békéjét és biztonságát a szíriai menekültválság és az úgynevezett
Iszlám Állam kialakulása által okozott káosz miatt.
Minden ilyen esetben mindkét tábor nemzetközileg
elfogadott és az ENSZ-tagállamok által megerősített elvekre
hivatkozik, és a nemzeti önállósággal kapcsolatos, összeegyeztethetetlen nézőpontokra építve érvel: vajon az minden
kormánynak tökéletes védelmet nyújt-e, vagy a nemzetközi
közösség megkérdőjelezheti-e ezt a védett státuszt az RtoP,
a védelmi felelősség nevében?

Amerika beavatkozásellenes politikai
hagyományai egészen a köztársaság kezdeti
időszakáig nyúlnak vissza. Ezt 1821-ben
John Quincy Adams, az Egyesült Államok
külügyminisztere fogalmazta meg legköltőibben, amikor kijelentette, hogy Amerika
„nem megy külföldre, hogy elpusztítandó
szörnyeket keressen”. Azonban az Egyesült
Államok – vélt kötelességétől hajtva, hogy
benépesítse a kontinenst – terjeszkedni kezdett, erőszakosan
beavatkozott az őslakos népek, a Mexikót és az Észak-Amerikát
gyarmatosító európai birodalmak ügyeibe is.
Az amerikai politikusok a 19. század végére a humanitárius
közbeavatkozás mellett tették le a voksukat. William McKinley
elnök „az emberiség ügyéről” beszélt, amikor 1898-ban úgy
döntött, hogy megtámadja Kubát. Amerika győzelme a Kubát
gyarmatosító Spanyolország felett azt jelentette, hogy világhatalommá vált, Kuba protektorátus lett, Guantanamo Bay pedig
a ma idegen országok területén található több mint 600 amerikai támaszpontból álló hálózat egyik bázisaként működik.
A spanyol–amerikai háború a latin-amerikai és a karib-
tengeri beavatkozások hosszú sorának első lépése volt; ezeket
amerikai gazdasági, stratégiai okokkal, valamint azzal indokolták, hogy így tartják távol a nyugati féltekétől a gyarmatosító
hatalmakat. Az amerikai külpolitika vezetői úgy vélték, hogy
a demokrácia terjesztésének érdekében Amerikának joga volt
beavatkozni. A hidegháború idején a Szovjetunióval való konfrontáció következtében történt számos amerikai beavatkozás
két leggyakrabban előkerülő magyarázata a demokrácia terjesztése és a humanitárius segítségnyújtás volt.
Manapság John Quincy Adams és a be nem avatkozás
politikája újra egyre népszerűbb az Egyesült Államokban, ami
részben a 9/11 után vívott hosszú, és költséges afganisztáni
és iraki háborúknak, illetve a közelmúltban lezajlott, humanitárius katasztrófával végződő, jemeni amerikai beavatkozásnak
köszönhető.
Még ennél is fontosabb, hogy a politikai spektrum teljes
hosszában egyre megkérdőjelezhetőbbé válik az a nézet,
hogy az Egyesült Államoknak akkor is be kell avatkoznia,
ha Amerika biztonsága nem forog közvetlen veszélyben.

Geraint Hughes a King’s College London
diplomácia- és hadtörténet-professzora

Katharina Rietzler történész, a Sussex Egyetem oktatója
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1819. június 3.
Miután áthaladtak Venezuela
vízzel elöntött síkságain,
hogy elérjék Guasdualitót,
Bolívar felfedi valódi szándékát:
át akar kelni az Andokon

K

Apure
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1819. június 4.
A sereg átkel az Arauca
folyón, és behatol Új-Granada
Casanare tartományába.
Június 11-től négy napra
megpihennek Santander
tábornok taméi állomásán
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1819. július 25.
Miután a hegylánc nyugati oldalán
leereszkedtek, a Vargas-mocsárban
Bolívar megnyeri az Új-Granadáért
folytatott hadjárat első szabályos
csatáját

1819. augusztus 7.
A hazafiak a Boyacá-hídnál
legyőzik a királypárti
erőket, nyitva hagyva
az utat Bogotá felé

1819. július 3−6.
A kimerült csapatok
átvágnak a fagyos Pisbafennsíkon, ahol mintegy
50 brit légiós hal meg a zord
körülmények és a kimerültség
következtében

híd
1819. augusztus 10.
Bolívar benyomul Bogotába,
Új-Granada fővárosába,
elnyerve az „El Libertador”
díszítő jelzőt. Ez sorsfordító
pillanat volt Dél-Amerika
spanyol uralom alóli
f elszabadításában

folyó

ó
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C AS ANARE

1819. június 22.
A síkságon töltött közel egy
hónap után Bolívar csapatai
Porénél elérik az Andok
lábát, majd megkezdik a
fáradságos felkapaszkodást
a magas hegyekbe

1819. május 26.
Bolívar serege nyugatra indul
Mantecalból (Venezuela),
Új-Granada (ma Kolumbia)
határa felé

Meta folyó

-
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