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Nostradamus, a „jövő történésze”
Elsősorban nem életének fordulatai, inkább jós
versei keltik fel fél évezred távolából is a mai olvasók 
és a szenzációéhes nagyközönség érdeklődését. 
Ádám Péter a jövendölések formai elemzésével 
határozza meg a nostradamusi próféciák jellemzőit
85. OLDAL

Hunyadi Mátyás és  
az erős Magyar Királyság
Bár kezdetekben igen gyenge lábakon 
állt a törökverő Hunyadi János fia, 
Mátyás uralkodása, az 1458 és 1490 
között eltelt 32 évben számos hadjá
rattal és belső reformmal biztosította 
be tekintélyét. Szende László arra is 
választ ad, elhanyagoltae Mátyás  
a törökellenes harcokat a nyugati 
 hadjáratok kedvéért, vagy sem
24. OLDAL

Habsburgok 
Spanyolországban
Messze földre nyújtózó biro
dalmában – mondták – nem 
 nyugodott le a nap, V. Károly 
németrómai  császár és spanyol 
király uralkodása végén mégis 
felosztotta azt. Túróczi Tamás  
a Habsburgok uralta 
Spanyol ország törté
ne tét eleveníti fel a 
szerencsés kezdetektől 
a nagy ívű folytatásig
56. OLDAL

Az értelmetlen  
„nagy szökés”
Hollywood közreműködésével  
a második világháború egyik 
 legünnepeltebb epizódja lett  
a Stalag Luft III német hadifogoly
táborból való tömeges menekülés. 
Guy Walters szerint azonban  
a több mint 75 éve lezajlott esemény   
igencsak távol állt a diadaltól
73. OLDAL

Választások a megszállt 
Magyarországon
1920. január 25–26án nemzetgyűlési válasz
tásokat tartottak a Trianon előtt álló ország
ban, mégpedig olyan választási szabályozás 
alapján, amely az akkori Európában a leg
demokratikusabbak közé tartozott. Mégsem 
nevezhetjük sem szabadnak, sem demokrati
kusnak a voksolást. Előzményeit, a választási 
szabályozás létrejöttének körülményeit 
Hubai László ismerteti
51. OLDAL
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Mátyás élt az egyszeri történelmi helyzettel 
– kihasználta az egyetlen és utolsó eshetősé
get, hogy egy viszonylag kis létszámú etnikum 
Európában meghatározó szerepet töltsön be 
(lásd cikkünket a 24. oldalon). A középkor 
leáldozásával a kontinentális befolyás forrásai 
egyre inkább a népesség száma és a gazdasági 
erő, illetve a tengereken túlról érkező áruk 
mennyisége lett. A Mátyást követő korokban 
az ország, majd a nemzet mozgástere meg
határozó mértékben a nemzetközi kapcso

latrendszerétől függött. Ezt fölismerte Kossuth is, aki 1848. július  
11i híres képviselőházi beszédében „a kül szövetségek fontosságát” 
hangsúlyozta, egyben arra figyelmeztetett, hogy a külállamok  
„ott és annyira, s addig fognak bennünket pártolni, amennyiben 
e gyszer s mind saját érdekük” meg fogja kívánni. 

Jóllehet a kettős Monarchia összsúlya valamelyest megemelte 
az ország helyértékét a nemzetközi rendszerben, de ez nem változta
tott azon a tényen, hogy – ahogy Tisza István fejtette ki egy 1904es 
országgyűlési beszédében – „az a szomorú igazság, hogy a mohácsi 
vész óta Magyarország ereje nem elég arra, hogy tartós szövetségtárs 
nélkül megélhessünk, érdekeinket kellő módon megvédhessük”.  
De ahhoz sem volt eléggé erős, hogy szuverenitása teljes lehessen: 
1526 és 1991 között mindössze 1920 és 1944 között nem tartózko dott 
idegen hadsereg az ország területén, de gazdasági és politikai függő
ségünk e negyedszázadnak a harmadában is Németország áramkö
rébe kapcsolta be az országot.

A nemzetközi kapcsolatok elméletében alapigazságként szokták 
idézni Palmerston 1848ban külügyminiszterként tett kijelentését, 
amely szerint Angliának „nincsenek állandó szövetségesei és örök 
ellenségei, csak állandó és örök érdekei vannak, s az a kötelességünk, 
hogy ezeket kövessük”. Közismert tény, hogy a magyar történelemben 
jóval több példa van a szerencsétlen szövetségesválasztásra, mint 
a nemzet érdekeivel harmonizáló szövetségesi politikára; a 20. századi 
magyar sorstragédiák rendre a rossz szövetségesi elkötelezettség 
nyomán következtek be.

A szövetséges keresésében vannak erős indikációk, de csak ritkán 
áll elő egyértelmű, kijelölt út. A rendszerváltás után az euroatlanti 
integráció célja kétséget kizáró irányt mutatott a politikának – a „nyuga  
tosodásnak” nem volt alternatívája. Ma a kormányzat mintha „a keleti 
nyitással” látna más utat is. Akkor is, ha ezt a gazdaság adatai nem is 
támasztják alá. Az egész türk külkereskedelmi forgalmunk négymil
liárd dollár, míg az EU országaival 2018ban 189 milliárd dollár érték  
ben kereskedtünk árukkal, a teljes magyar külkereskedelem 2018ban 
241 milliárd dollár volt. A türk országokkal folytatott kereskedelem 
ennek kevesebb mint a 2 százalékát teszi ki. A 82 millió fős Török
ország gal szinte pontosan akkora külkereskedelmet folytatunk, mint 
a kétmillió fős Szlovéniával. Az MNB adatai szerint egyébként mind
össze 33 millió euró a közvetlen török tőkebefektetés Magyar orszá gon, 
szemben a 20 milliárd eurónyi német befektetéssel, a többi türk ország 
adatai pedig annyira elhanyagolhatóak, hogy nem is szerepelnek 
a bank nyilvántartásában.

Ezek szerint az érdekeket máshol kell keresni.
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Búcsú Del Medico 
Imrétől
Szegényebb lett a világunk. 
Del Medico Imre halálával egy 
eddig is egyszemélyes műfaj 
múlt ki a magyar közéletből. 
Sajtólevelezőként határozta 
meg önmagát – tízezernél is 
jóval több, ilyen műfajú levelé-
nek indigós másolatát hagyta  
rá a Fővárosi Levéltárra –, 
de ennél ő több volt. Bő fél 
évszázadon át nemcsak akkor 
kapta föl a fejét és ült az író-
géphez, ha sajtóhibát látott, 
hanem akkor is, amikor az 
intézményrendszer, a közélet  
tűrhetetlen anomáliáira  kel - 
lett fölhívnia a figyelmet.

Mi személyes barátunkat 
és amolyan külső munkatár-
sunkat vesztettük el szemé-
lyében. Büszkék vagyunk rá, 
hogy a BBC Historyt egyik 
kedvenc lapjának tartotta, és 
többször kértük a segítségét 
számunkra homályos tények 
pontosítására. Elképesztő 
tudása és memóriája volt.  
Élő lexikonként szinte nem volt 
rá példa, hogy ne tudott volna 
válaszolni a kérdésünkre.  
Egy esetet említek. Zsolt Béla 
egy 1945-ös vitriolos pamf - 
let jét olvasva nem voltam 
 bizonyos benne, hogy kiről ír.  
Imrét hívtam (vonalas számon, 
persze, mobilja nem volt).  
„Ó, a Béla, jól ismertem, nálunk 

lakotta panzióban” – s innentől 
kezdve mesélt róla, majd az  
elmondottak alapján természe-
tesen azonosította az inkrimi-
nált személyt.

Személyével nem egyedül 
a műfaj távozott, hanem szá-
momra a tárgyi kultúra egy 
letűnő szakasza került a múlt 
relikviái közé. Lehet, hogy  
már soha nem kapok levelet, 
amelyen a borítékon bélyegző-
pe csétről olvasom a feladót, 
talán már félbetépett papíron 
táncoló írógépbetűket sem 
fogok látni. A betűk egyre hal-
ványodtak. Nem oly régen kér-
tem, „Imre, cseréld ki a sza-
lagot!” Nem volt rá szükség, 

ő maga halványult el örökre. 
Kilencvenhatodik születés-
napján.

Alább újraközöljük egyik 
– a tavalyi februári számunk-
ban megjelent – levelét, amely 
egyaránt érzékelteti családi 
környezetét, kor- és tényisme-
retét, és képességét emberi 
kapcsolatok teremtésére. 

Papp Gábor

A koronázás 
emléktárgya
Olvasva Molnár Ferencnek 
az 1916os koronázási ebéd
ről készült, a sajtótudósítói 
műfajból kiemelkedő riportját 
(2019. január, 62–65. oldal), 
eszembe jut egy díványpárna, 

… „a külszövetségek 
 fontosságáról”
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Az utolsó előtti glaciális korszak végén lévő interglaciális 
idején, azaz mintegy 115–130 ezer évvel ezelőtt jelentős 
környezeti változások zajlottak le, amelyek a korabeli nean-
dervölgyiek populációját is érzékenyen érintették. Egy új 
tanulmány szerint az egyik francia barlangban táborozó 
csoport ekkor elkeseredésében végső eszközhöz fordult
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Röviden
Kannibalizmust okozhatott
a klímaváltozás 

rendel kezünk, nem tudunk 
sokat a szárazföldön és az egyes 
élőhelyeken végbemenő válto-
zásokról. Ennek következtében 
szintén nincs is számottevő 
tudásunk az európai neander-
völgyiek vadászó-gyűjtögető 
közösségeiről, amelyek koráb-
ban évtízezreken át adaptálód-
tak a hideg éghajlathoz.

A Riss–Würm-interglaciális 
idején csupán néhány, elszórt 
lelőhely adataiból indulhatunk 
ki. Nagy-Britannia területén 

például nincs ismert neander-
völgyi lelőhely ebből a korszak-
ból; Észak-Németországban 
viszont akad pár, ezekből kide - 
rül, hogy egyes területeken 
a mérsékelt égövi állat- és 
növényfajok újra elterjedtek. 
Vannak dél-európai leletek 
is, így például a horvátországi 
Krapinából, valamint a spa-
nyolföldi Bolomor-barlangból. 
Franciaországon belül két, 
az említett interglaciális ide-
jére tehető helyszínt tártak fel 

korábban, északon Caours, 
délen pedig Baume Moula-
Guercy lelőhelyét.

Utóbbi az, amelyet a Journal 
of Archeological Science szak-
folyóiratban publikált cikkben 
Alban R. Defleur és Emmanuel 
Desclaux francia tudósok köze-
lebbről is megvizsgáltak, és 
számos újdonsággal álltak elő. 
A lelőhely a mai Soyons falu 
közelében található a délkelet- 
franciaországi Ardèche megyé-
ben, a Rhône folyó nyugati 
partján. A rétegtani és biokro-
nológiai elemzés során a 8 méter 
vastag üledékréteget 19 alré-
tegre bontották, amely közül 
a XV. számmal jelzettet nyilvá-
nították a legsokatmondóbb-
nak. Az iszapos homokból álló 
alréteg 40 centiméter vastagon 
borított egy 30–40 négyzetmé-
teres területet a barlangban, 
s igen jó állapotban őrizte meg 

2020
JANUÁR

PALEOANTROPOLÓGIA

ALEGUTÓBBI 
400 EZER ÉV 
SORÁN a Riss–

Würm-interglaciális, vagyis 
az eljegesedési időszakon 
belüli melegebb éghajlatú 
periódus volt a legmele-
gebb, a kutatások szerint a 
jelenleginél 2 Celsius-fokkal 
volt magasabb a hőmérsék-
let, és a tengerszint is meg-
nőtt 6–9 méterrel. Mivel 
azonban ebből az időszak-
ból kevés vonatkozó lelettel 

Neandervölgyi család
Az idilli szoborrekonstrukció a horvátországi 

Krapina barlangjában élő neandervölgyieknek 
állít emléket. Ha nem volt elegendő ennivaló, 

bizony egymás húsára is ráfanyalodtak,  
derül ki egy új kutatásból



erdős biotóp jellem-
zőbb fajai szintén 
feltűnnek. Érdekes 
jelenség, hogy 
a ma kizárólag a 
Földközi-tenger 
partvidékén honos 
görög teknős is 
megtalálható, 
hol ott a holocén 
időkben (a pleisz-
tocén utáni, máig 
tartó földtörténeti 
kor) a lelőhelyek 
tanúsága szerint 
ennél 100 kilo-
méterrel délebbre 
fekvő területek fölé 
nem merészked-
tek e faj példányai. 
Két másik hüllő-
faj, a Montpellier 
kígyó és a hegyes-
orrú sikló sokkal 
délebbre költözött 
azóta, amiből 
könnyen adódik a következ-
tetés, hogy még a jelenleginél is 
melegebb és szárazabb klímájú 
lehetett akkoriban a Rhône 
folyó völgye. Ha a növényfajo-
kat vizsgáljuk, szintén hasonló 
feltételezésre juthatunk: mér-
sékelt égövi – gyakorta medi-
terrán jellegű – lombhullató 

a benne lévő csontokat és 
faszenet, amelyekből a korabeli 
neandervölgyiek életkörülmé-
nyeire és halálára vonatkozóan 
is sok érdekes következtetést 
vontak le a tudósok. Egyebek 
mellett azt, hogy az európai 
emberpopuláció drasztikus 
csökkenése miatt a pontosan 
ebből az időszakból származó 
leletek száma igencsak korlá-
tozott lehet, és hogy éppen a 
neandervölgyiek számára ked-
vezőtlen környezeti hatá sok 
okán az itt táborozó csoport 
egyes tagjainak a megevésére 
kényszerült.

Tudni való, hogy a pleiszto-
cén jegesebb időszaka során 
– amely 2 millió 580 ezer évvel 
ezelőtt kezdődött és mintegy 
11 700 évvel ezelőtt ért véget – 
az európai kontinensen jelen - 
tősen átalakult az ökoszisztéma 
és az egyes élőlényfajok elosz-
lása, a rovaroktól egészen a 
nagytestű emlősökig. A Baume 
Moula-Guercy lelőhely is jól 
leképezi ezt az éghajlati fluk-
tuációt. Míg a felső rétegben 
gyakoribbak a hideg éghajlatra 
jellemző fajok, így például 
a gyapjas mamut, a rénszarvas, 
az örvös lemming vagy az 
északi szöcskeegér csontjai, 
a Riss–Würm-inter gla - 
ciálist jellemző XV. 
rétegben már mérsékelt  
égövi, mediterrán 
fajok is előbukkannak. 
Vannak köztük gím - 
szarvascsontok, dám-
vadak, őzek, óriásszar-
vasok, erdei őselefán - 
tok, az azóta már kihalt 
Stephanorhinus orr-
szarvúak, örvös med-
vék és sokféle ragadozó 
maradványai.

Ami az emberfélé ket 
illeti: összesen 6 nean-
dervölgyi csontjait talál-
ták meg a barlang ezen 
rétegében. Többféle őz, 
medve, rágcsáló is akad 
a leletek között. A mér-
sékelt égövi vegyes 

erdőkben található példányok 
nyomait fedezték fel a faszén-
ben. A különleges elhelyezkedés 
miatt a Rhône folyó völgyében 
északabbra, a barlangtól 50 
kilométeres távolságon belülre 
is kiterjedt a mediterrán klíma 
hatása. A kronológiai elemzés 
során arra jutottak a kutatók, 

hogy az elemzett réteg 
nagyjából 120–130 ezer 
esztendővel ezelőtti 
állapotokat tükröz.

A barlangban hat 
neandervölgyi halt 
meg ekkoriban: két 
felnőtt, két 12–15 év 
közötti kamasz, vala-
mint egy-egy 4-5, 
illetve 7-8 éves gyerek. 
Minden jel arra mutat, 
hogy húsukat nem 
hagyták veszendőbe 
menni a társaik.

Az ősemberek egyes 
csoportjainak kanniba-
lizmusáról már eddig  
is élénk viták folytak  
a tudományos közvé-
le ményben. Abban 
többnyire közmegegye-SC
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zés van, hogy ha 
az állatcsontokhoz 
hasonló törés, kaparás 
és feldolgozás nyo- 
mait találják az azok-
kal vegyesen fellelt 
emberi csontokon, 
kőeszközök, tűzhelyek 
közelében, egy más-
különben háborítatlan 
környezetben, jogos 
a feltételezés, hogy 
kannibalizmusról van 
szó. Négy neander-
völgyi lelőhely eseté-
ben merült fel a 220, 
hasonló típusú euró-
pai lelőhely közül, 
hogy emberevés is 
folyt a helyszínen, az 
előbb említett „ideá-
lis” feltételek azonban 
kizárólag a francia 
barlangban állnak 
fenn. Több esetben is 
előfordulhatott, hogy 

az emberi csontokon felfede-
zett, kőszerszámmal végzett 
roncsolásokat már haláluk után 
ejtették az illetőkön valamilyen 
halotti szertartással összefüg-
gésben, esetleg állatok rágták 
meg azokat. A Baume Moula-
Guercy lelőhelynél azonban 
kevés kétség merül fel, sem 
állati rágásnyom, sem az időjá-
rás által előidézett erózió nem 
látható a csontokon. Érdekes 
módon a 6 egyén összesen 120 
maradványának 50 százalékán, 
az egész csontvázra kiterjedően 
kimutattak vágásokat, egyes 
ujjperceken pedig minden 
bizonnyal neandervölgyi fog-
nyomok is felfedezhetők.

A testeket teljesen széttran-
csírozták, és az is feltételezhető, 
hogy az üledékréteg egyetlen 
eseményt őrzött meg több 
mint százezer éven keresztül. 
A barlangot nyári, őszi idősza-
kos vadásztanyaként használ-
hatták a neandervölgyiek. 
A szélsőséges szükséghelyzet-
ben a modern időkben, a Homo 
sapiensnél is megfigyelt kanni-
balizmusról – amely számos 

A neandervölgyiek csontjairól készült fotókon és pásztázó 
elektronmikroszkópos felvételeken jól láthatók a kőeszközök 
okozta sérülések LENT: Charles R. Knight 1911-es festményén 

a könyörtelen elemeknek kitett neandervölgyieket látunk. 
A felmelegedés környezeti feltételei még kevésbé kedveztek nekik

A rovat cikkeit Győrffy Iván állította össze
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állat-, azon belül főemlős fajnál 
és az emberféléknél is előfor-
dult – a neandervölgyiekre 
vonatkozóan számos elméle-
tet alkottak eddig a tudósok. 
Kétségtelennek látszik, hogy a 

Baume Moula-Guercy barlang-
ban a túlélés miatt fanyalod - 
tak erre, és nem valamilyen 
teme tési szertartás része volt  
az emberevés.

Több dolog is ebbe az irányba 
mutat. Egyfelől a neandervöl-
gyiek által benépesített egykori 
területeken majdnem minde-
nütt találtak temetkezésre utaló 
jeleket, a kannibalizmus ellen-
ben csak négy európai lelő-
helyen merült egyáltalán fel, 
vagyis nem beszélhetünk elter-
jedt jelenségről. A négy közül 
két helyen – az említett francia 
mellett a másik a horvátországi – 
a neandervölgyiek a Riss–
Würm-interglaciális időszak-
ban cselekedtek így, amikor 
radikálisan megváltoztak a 
klíma- és ökológiai viszonyok. 
A nyílt sztyeppék és fás prérik 
– amelyek a nagytestű növény-
evők elterjedésének kedveztek –  
ezeken a területeken eltűn-
tek, helyettük a kisebb vagy 
közepes nagyságú állatok által 
benépesített sűrű lombhullató 

erdők jelentek meg, az európai 
neandervölgyiek életvitelében, 
vadászati és étkezési szokásai-
ban ez radikális törést jelentett. 
A kevés fellelhető lelőhely arra 
is utal, hogy jelentősen csök-

kenhetett a népesség szám 
Európa egyes vidékein. A nean- 
 dervölgyiek hozzászoktak, 
hogy legalább 3500–5000 
kalória ételt, 
zömében húst 
fogyasszanak 
naponta, így 
elsősorban a 
nagytestű emlő-
sök vadászatára 
szorítkoztak, 
természetesen 
esetenként hal-
lal és növények-
kel is kiegé - 
szítve a táp-
lálkozásukat. 
A hirtelen 
klíma változás és az elsődleges  
proteinforrás szűkössége 
miatt, legvégső esetben nyúl-
hattak embertársuk húsához 
– nagy valószínűséggel a már 
meghalt egyedekéhez. Ez azon - 
ban kivételes eset lehetett, és 
nem is tar tott ki sokáig: a leg-
feljebb 15–25 főből álló cso-
port szük ség leteit legfeljebb 

két – beosztással négy – napig 
elégíthette ki.

Arra is rendelkezésre állnak 
bizonyítékok, hogy a később 
a mai emberbe beolvadt nean-
der völgyieket éhínség sújtotta 
Európa ezen részein, erre  
a fog zománc-elváltozások is 
utalnak. A vadászó-gyűjtöge-
tők körében előforduló halálo - 
zási arányoknak megfelel 
az elhunyt neandervölgyiek 
korosztályos megoszlása, így 
feltételezhető, hogy a csoport 
csupán a hely zethez „alkal maz- 
 kodva” fogyasz totta el őket. 
Bár a kanni baliz mussal az eddig 
ismert esetekben általában 

a bűntudat elhárítására szol-
gáló gyakorlatok, szertartások 
is együtt szoktak járni, ezt 
a jelen esetben nem tudták 
kimutatni a szakemberek.

A 115–130 ezer évvel ezelőtti 
interglaciális idején a klíma- 
és környezeti viszonyok meg-
változása tehát szél sőséges hely - 
zetbe hozta a nean der völ gyie-

ket, akik megfogyatkoztak  
és még jobban szétszóródtak  
(az egyes csoportoknak 
na gyobb vadászterületre volt 
szükségük), sőt földrajzi akadá-
lyok (szélesebb folyók, sűrűbb 
erdők) is közéjük álltak. 
Nagyobb mobilitásra voltak 
kényszerítve, a régi társadalmi 
kapcsolatok széttöredeztek. 
Ezzel együtt a neandervölgyiek 
– újabb kutatások ezt egyértel-
műen mutatják – korántsem  
voltak azok az esendő, primi-
tív lények, ami lyennek sokáig 
gondoltuk őket, fejlett kogni-
tív képessé gekkel, komplex 
kőiparral rendelkez tek, a művé-
szethez, szimbo li kus gesztu-
sokhoz is volt érzé kük. Több  
mint 300 ezer éven keresztül, 
amíg a modern ember mint-
egy 35–40 ezer esztendő vel 
ezelőtt a helyükbe nem lépett 
az euró pai kontinensen, jól 
alkal mazkodtak a változó kör-
nyezeti feltéte lekhez, az Atlanti-
óceán tól az Altaj hegy ségig és 
még keltebbre eljutottak.

„A Baume Moula-Guercy 
lelőhelyen kimutatott kanni-
balizmus – írják tanulmányuk 

végkövetkezte-
tésében a kuta-
tók – nem a 
bestialitás vagy 
a félállati ter-
mészet jele. 
Az adatok szin - 
tézise lehetővé 
teszi, hogy az 
életben mara-
dásra irányu - 
ló, csoporton  
belüli endo-
kan nibaliz mus 
rövid, egyedüli 

epizódjaként értelmezzük, 
válaszként a gyors és radiká lis 
környezeti változások okozta 
táplálkozási nyomásra.” Ugyan-
ennek a neandervölgyi kultúrá-
nak a nyomai a barlang későbbi 
rétegeiben is meg ta lál hatók, 
így a nyári–őszi vadász tanya 
továbbra is fontos sze repet töl-
tött be a közösség életében.  JO
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Neandervölgyi lelőhelyek, a betűvel jelölteknél 
a kannibalizmust feltételezik (A = Baume Moula-

Guercy, D = Krapina), a számmal jelölteknél 
temetkezés bizonyítékait ásták elő a kutatók

A barlangban hat neandervölgyi  
halt meg ekkoriban: két felnőtt, két 
12–15 év közötti kamasz, valamint 
egy-egy 4-5, illetve 7-8 éves gyerek

A Clevelandi Természettudományi Múzeum szemléletes összehasonlítást 
mutat be a Homo sapiens és a neandervölgyi ember koponyájának eltéréseiről



KULTURÁLIS 
VÁLTO ZÁSOK 
SORA söpört végig 

Európán a 19. században, ez 
elevenedik meg egy új könyv 
lapjain, amelyben egy sze
relmi háromszög szereplőinek 
sorsát is végig kísérhetjük.

Charles Péguy francia költő 
az első világháború legkorábbi 
áldozatai közé tartozott, 1914. 
szeptember 5-én egy német mes - 
terlövész lőtte fejbe. Az utó-
kor számára megmaradt egyik 
utolsó megfigyelése szerint a 
világ sokkal jobban megválto-
zott iskoláskora, az 1880-as 
évek óta, mint a Római Biro da - 
lom bukásától eltelt csaknem 
másfél évezredben. A 19. század 
forgatagát végigkísérő új köny - 
vében Orlando Figes, a Birkbeck 
College (Londoni Egyetem) 
professzora kimutatja, miért 
érezhette Péguy, hogy remeg 
a talaj a lába alatt. Az anyagi 
kultúra változása önmagában 
is elegendő ok lehet, ám ha 
emberi vetületet adunk neki, 
még érzékelhetőbbé válik. Már - 
pedig a The Europeans: Three 

HENRY HEMMING 
Our Man in New 
York (Quercus, 2019) 

című könyvéből a „hamis hírek” 
világháborús megalapozójá
nak tetteit ismerhetjük meg.

William Stephenson a törté-
nelem egyik legagyafúrtabb 
kémfőnöke volt. Churchill 
1940 júniusában küldte New 
Yorkba, s valószínűleg minden-
kinél többet tett a szkeptikus 
amerikai közvélemény megfor-
dításáért. A szerző nagyszü lei 

Változások kora

A „fake news” atyja

19. SZÁZAD

MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

Lives and the Making of a Cos
mopolitan Culture (Allen Lane, 
2019) című kötet három ember 
egybefonódó életén szemlélteti 
tárgyát: ők pedig Pauline Viardot 
(1821–1910) opera-énekesnő, 

elnéző férje, Luis (1800–1883) 
és Ivan Turgenyev orosz író.

Az általuk is megtapasztalt 
jótékony változások egyik leg-
lényegesebb faktora a közleke-
dés forradalma volt. Az 1846- 
ban megnyitott Párizs–Brüsszel 
vasútvonal két napról 12 órára 
rövidítette az utat, egy évtized-
del később a kb. 750 kilomé-
te res Párizs–Marseille út már 
egy nap alatt teljesíthető volt. 
Egy generációval később három 
hősünk még ennél is sokkal 
gyorsabban, kényelmesebben 
és olcsóbban utazhatta be 
Európát.

személyesen is ismerték a kana-
dai Stephensont, aki az első 
világ háború ászpilótái közé tar-
tozott, majd sikeres üzletember 
lett és megismerkedett Chur chill- 
 lel. A brit miniszterelnök elin-
tézte, hogy ő vegye át az ame-
rikai brit hírszerzés vezetését. 
Borús idők jártak, amikor 
Stephenson az Államokba érke-
zett – szögezi le könyvismerte-
tőjében Nigel Jones életrajzíró –, 
hiszen Nagy-Britannia csapa-
tait ki kellett menteni az euró-

A közlekedés gyorsulásának 
váratlan kulturális hatásai is 
voltak – hívja fel a figyelmet 
a könyvről írt értékelésében 
Tim Blanning akadémikus, 
a Cambridge-i Egyetem nyu-
galmazott professzora. A közép - 
osztály műélvezői a külváro - 
sokból immár könnyedén elér - 
hették az esti koncerteket és 
előadásokat, ami a repertoárra 

is hatott, így például véget vetett 
a Rossini-őrületnek, aki csak 
lovon és fogaton utazott, s aki-
nek a muzsikája Figes szavai-
val „mélyen a vasút előtti világ-
ban gyökerezett, a lódobogás és 
hintóringatózás könnyed lép-
tékét követte”. Vele szemben a 
„nagyopera” első igazi kompo-
nistája, Giacomo Meyerbeer 
imádott a vasúton utazva zenét 
szerezni, „ennek pulzálása 
muzsikáján is átüt”.

A Pauline Viardot-t is segítő 
másik fontos technikai újítás 
a fotográfia volt, André-Adolphe- 
Eugène Disdéri 1854-es talál-

pai kontinensről, invázió és 
vereség fenyegette, miközben 
az óceán túlpartján a Charles 
Lindbergh pilóta által vezetett  
befolyásos lobbi Amerika 
távolmaradását szorgalmazta.

Churchill azzal bízta meg 
Stephensont, hogy minden áron 
érje el az Egyesült Álla mok belé - 
pését a háborúba. Manhat tani 
irodájából a kémfőnök a diplo-
máciai szabályokat semmibe 
véve propaganda-hadjáratot 
indított, amit a saját mély zse-
béből finanszírozott. Újság író-
kat kényszerített, ösztönzött 
és fizetett le, hogy a briteknek 
kedvező cikkeket írjanak, kap - 
csolatokat épített a Roosevelt- 

mánya a portrék sokszorosítá-
sáról – Pauline a 69. volt, aki 
felkereste műtermét – köze-
lebb hozta az énekesnőt rajon-
góihoz. Az 1860-as évek ele-
jén egyedül Nagy-Britanniában 
évente 40 millió, hírességekről 
készített portrékártyát adtak el.

Ez az igen jelentős, ezzel 
együtt szórakoztató kötet 
– állapítja meg a recenzens – 
lenyűgözheti a 19. század kul-
turális forradalma iránt érdek-
lődőket, az egyedüli disszonáns 
hang a szerző azon törekvése, 
hogy az alcímnek megfelelve 
a „kozmopolita kultúra” koncep - 
ciójába szorítsa a felsorolt vál-
tozásokat. Ő maga szolgáltat 
bizonyítékot arra, hogy az anyagi 
kultúra átalakulása éppenséggel 
nem az összeurópai közele dést, 
hanem a nacionalista érzelme-
ket korbácsolta fel, még a legmű - 
veltebb rétegekben is. Figes 
egyetértően idézi a világcsavargó 
Mark Twain optimista megfi-
gyelését arról, hogy „az utazás 
végzetes hatással jár az előítéle-
tekre, bigottságra és szűklátó-
körűségre”, ugyanakkor az úgy-
szintén vándorlélek Turgenyev 
panaszkodását is közli: „el sem 
tudom mondani, mennyire 
utálok mindent, ami francia, 
különösen, ha párizsi”.  

adminisztráción belül, sőt kana - 
dai területen kémiskolát alapí-
tott, ahol ügynököket képeztek 
ki amerikai célpontok ellen. 
Ezen túl hamis dokumentumo-
kat, térképeket, terveket gyár-
tott arról, hogy a nácik Ame ri-
kát fenyegetik, utóbbit pedig 
az OSS külföldi hírszerzés 
 létrehozására bátorította. 

Hemming könyvéből így a 
mai CIA és a „fake news” atyjá-
nak arcvonásai rajzolódnak ki. 
Nagyrészt Stephensonnak tulaj - 
donítható eszerint, hogy Pearl 
Harbor nyomán Lind bergh és 
izolacionista elvbarátai elhall - 
gattak, és Amerika készséggel 
szállt harcba Hitler ellen.  

Az 1846-ban megnyitott Párizs–
Brüsszel vasútvonal két napról 
12 órára rövidítette az utat,  
három hősünk nemsokára ennél is  
gyorsabban utazhatta be Európát
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AZ AETAS TÖRTÉ-
NETTUDOMÁNYI 
folyóirat 2018/4. 

számában Papp Sándor a  
pozsareváci békekötésnek 
a magyar emigrációra gya
korolt hatását elemzi, Tóth 
Ferenc a francia külpolitika 
Magyarországot érintő tevé
kenységét vizsgálja ugyan
ebben az időszakban.

Az 1718-as pozsareváci 
békével sikeresen lezárult 
a történelmi Magyar Király sá-
got a törököktől visszahódító 
háború. A békekötés, illetve 
az azt előkészítő diplomáciai 
műveletek során szerepet 
kapott a bukott szabadságharc 
emigrációja is, II. Rákóczi 
Ferenc például megpróbálta 
visszaszerezni ősi örökségét, 
Erdélyt az Oszmán Birodalom 
támogatásával. A korábbi for-
rásanyagokhoz képest saját 
kutatásai alapján egy újabbal 
egészíti ki az eddigi képet 
Papp Sándor, az SZTE BTK 
tanszékvezető egyetemi tanára, 
mégpedig egy levélgyűjte mény- 
nyel, amelyet jelenleg két pél-
dányban őriznek Isztam bul ban. 
A tartalmilag azonos két kötet 
keletkezését a kutató a 18. szá-
zad közepére teszi. A béketár-
gyalások alatti török levelezést, 
különféle jelentéseket találha-
tunk bennük, köztük hat darab, 
Rákóczihoz kapcsolódó doku-
mentumot: neki küldött leve-
leket, illetve memoranduma-
inak török fordítását. Ezek 
rávilágítanak a száműzetésben 
élő fejedelem béketárgyalások 
alatti diplomáciai lépéseire.

Mint ismeretes, Rákóczi 
lengyel- és franciaországi szá-
műzetés után érkezett az osz - 
mánok földjére, de már koráb - 
ban igyekezett mindent meg-

Magyarok és franciák
a pozsareváci békekötés idején

TALLÓZÓ

tenni, hogy a felkelést újjá-
élessze, illetve be tudjon avat-
kozni az 1716–1718 közötti 
Habsburg–oszmán konflik-
tusba. Rákóczit a törökök hív-
ták meg, ennek időpontja 
azonban kérdéses. Az oszmán 
szokások szerint a szultáni 
meghívó mellé egy nagyvezíri 
is érkezett. Az első szultáni 
meghívó 1716. május 12–21. 
között kelt, a második meg-
maradt okmány, ami a kutató 
kezébe került, az első levél 
nagyvezíri párja 1716. május 
27-éről, a harmadik okmány 

pedig egy újabb szultáni meg-
hívó, mégpedig 1716 decem-
beréből. Az iratok között jelen - 
tősek a különbségek is, az első 
levél egyben szerződéslevél, 
amely tudatja Rákóczival, hogy 
erdélyi fejedelemnek nevezték 
ki. A nagyvezíri ehhez hason-
lóan ír, majd felszólítja a feje-
delmet, hogy induljon az 
Osz mán Birodalom területére 
miha marabb. A probléma 
csak az, hogy e levelek sosem 
értek el a címzetthez: Dámád 
Ali pasa, a nagyvezír elesett 
Pétervárnál, így a májusi leve-
leket nem küldték el francia 
földre. Fél évvel később kelet-
kezett az újabb szultáni levél, 
melynek felvezetése egészen 
1703-ig, a felkelés kezdetéig 
vezette vissza az események 
rendjét. Ám azt is kijelentette, 
hogy a szerződéskötésre 
– amelyre Rákóczi kétségbe-
esetten vágyott, hiszen biztosí-

tékot jelentett volna számára, 
és vazallus uralkodóként más 
hatalmakkal is szövetséget 
köthetett volna – majd csak 
Rákóczi érkezése után kerülhet 
sor. Ez bizonytalanságot kelt-
hetett Rákócziban, mégis 
reménykedve kelt útra Mar seille- 
ből, hajója 1717. október 28-án 
kötött ki Galli poli ban. Szul táni 
audiencia után kiutalták neki 
az ellátására szolgáló összeget, 
majd a nagyvezírrel is találkoz - 
hatott, ezután memorandu-
mokat írt, illetve ismét találkoz - 
hatott a szultánnal. Szerette 

volna elérni, hogy a majdani 
békeszerződésben a magyarok 
visszakaphassák birtokaikat 
a Habsburg területeken, és őt 
is említsék meg az okmány-
ban. Államközi szerződéster-
vezetet is készített, amelyben 
részletesen kifejtette az Erdély 
és a Porta közötti megállapo-
dás pontjait.

Időközben megkezdődtek 
a béketárgyalások Pozsarevác 
mellett, a Habsburg-diplo má-
cia a levert felkelés magyar 
vezetőinek kiadását követelte 
a törököktől, de egyben jelez-
ték, belemennek az interná - 
lá sukba is. A békeszerződés-
ben felemás módon teljesült 
Rákóczi kívánsága: megemlí-
tet ték a nevét, ám a Habsbur gok 
követelésére minden magyar 
vezetőt árulóként tüntettek fel, 
akiket a határtól távolról kell 
letelepíteni, annyi engedmény-
nyel, hogy feleségeik is csatla-

kozhatnak hozzájuk. Rákóczi 
tehát nem hagyhatta el többé 
az Oszmán Birodalmat: őt és 
társait várta a Márvány-tenger 
melletti kisváros, Rodostó.

A fejedelem és köre fran - 
cia kapcsolatait és az őket 
érintő diplomáciai húzásokat 
tárgyaló cikkében Tóth Ferenc, 
az MTA BTK TTI tudo   - 
má nyos tanácsadója rámu- 
tat, hogy Rákóczi életében 
XIV. Lajos 1715-ös halála for-
dulópontot jelentett, az addig 
az udvarban sürgö lődő feje-
delem a külvilágtól elforduló 
remete lett, aki a janzeniz-
mustól megérintve kezdte írni 
Vallomásait. Mikor a pozsa - 
reváci békekötés után Rodos-
tóba érkezett, igyekezett ismét 
aktívan bekapcsolódni a nem-
zetközi politikába, követeket 
és emlékiratokat küldött az 
európai udvarokba, s külföldi 
kalandorok is kivetették rá a 
hálójukat. A békekötés utáni 
viszonylag békés 20 esztendőt 
európai kapcso latrendszere 
fejlesztésére és információ-
gyűjtésre használta a francia 
diplomácia, tájékozódtak 
a magyar belügyek változásai-
ról – egy 1728-ban kelt emlék-
irat megfogalmazása szerint 
például Magyarországon 
már elmúlt a lázadások kora. 
A rodostói kolónia iránt is 
élénken érdeklődtek, a figye-
lem a fejedelem és a francia 
nagykövetek közötti szemé-
lyes kapcsolattól függött, utób - 
biak továbbították Rákóczi 
leveleit, tervezeteit a francia 
udvarba. A franciák támogat-
ták is a magyar emigrációt az 
Oszmán Birodalom területén 
élő katolikusok „protektora-
ként”, így a rodostói plébániára 
papot is biztosítottak, legalább 
1773-ig. Több magyar szárma - 
zású francia ügynököt alkal-
maztak török területen a 18. 
század folyamán, akiket titkos 
manőverekben is felhasználtak, 
ennek az 1756-os osztrák–fran - 
cia szövetség vetett véget.  ■

Rákóczi életében XIV. Lajos 1715-ös 
halála fordulópontot jelentett, 
a fejedelem a külvilágtól elforduló 
remete lett
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MÉG RÖVIDEBBEN
Történelmi kishírek a nagyvilágból

Visszafizetik 
a rabszolgaprofitot
A Glasgow-i Egyetem 20 millió 
fontot (mintegy 7,8 milliárd forin - 
tot) hajlandó „jóvátételként” fizetni, 
miután egy vizsgálat kimutatta, 
hogy a transzatlanti rabszolga- 
kereskedelemből az intézmény 
hatalmas haszonra tett szert. 
A pénzből a Nyugat-indiai Egye-
temmel együttműködve új kuta tó-
központot hoznak létre a rab - 
szol gaság történetének tanul má-
nyozására.

Védettséget kap a hajóroncs
A Liverpooli-öböl mélyén fekvő 19. 
századi gőzhajót védett törté nelmi 
emléknek nyilvánították. A Leila 
nevű hajó vitatott múlttal rendel ke zik: 
1865-ben süllyedt el, miközben az 
amerikai polgárháború kon fö de rá-
ciós hadseregének szállított hadi - 
anyagot. Bár a brit kormány hivata - 
losan egyik felet sem támogatta, 
szigetországi üzletemberek a kon - 
föderációs árukból, gyapotból és 
dohányból szerezhető haszon remé - 
nyében finanszírozták a szállítmányt.

Új világháborús kiállítótér
Az öt egységből álló brit 
Birodalmi Hadtörténeti Múzeum 
(Imperial War Museum, IWM) új 
kiállítási csarnokokat hoz létre 
a második világháború és a holo-
kauszt eseményeinek szemlélte-
tésére. A 2021-ben befejeződő 
bővítés a lambethi központi egy-
ségben két teljes szintet foglal 
majd el, s egy új „digitális tanuló-
szobát” is tartalmaz, a projekt 
összköltsége 30,5 millió fontra 
(11,9 milliárd forintra) rúg.

Előkerült Napóleon 
generálisának holtteste?
Napóleon kedvenc tábornoká nak  
maradványai kerülhettek elő  
az oroszországi Szmolenszkből. 
A szakértők azt remélik, hogy   
sike rül bebizonyítani, a féllábú 
csontváz Charles-Étienne Gudiné, 
aki az 1812-es napóleoni hadjárat 
során vesztette életét, három   
nap pal azután, hogy egy ágyúgo-
lyó elvitte a lábát.

A leendő második világháborús 
kiállítótér látványterve

Illusztráció a Leila 1865-ös 
elsüllyedéséről

A Charles-Étienne Gudinnek 
(1768–1812) tulajdonított holttest 
maradványai

NAGYSZABÁSÚ KUTATÁS INDUL Adrian 
Bell professzor vezetésével a Readingi Egye-
te men az 1381-es Wat Tyler-féle paraszt fel-

kelésről, amelyet az „1381 népe” elnevezéssel láttak el. 
A program az alacsonyabb adókért és a jobbágyfelsza-
badításért indított, erőszakba torkolló akció szélesebb 
gazdasági, társadalmi és politikai hátterét kívánja fel-
térképezni. 

Bírósági feljegyzésekből, földesúri nyilvántartások - 
ból és más elsődleges forrásokból átfogó adatbázist 
hoznak létre a kutatók, amely az események részleteit, 
a felkelésben szerepet játszó helyszíneket és szereplő- 
ket is egybegyűjti. A rész letes életrajzok nem pusztán 
a fővezérekről – így Wat Tylerről – rajzolnak portrét, 
de az eddig figyelmen kívül hagyott személyeket, így 
a háziszolgákat, a katonákat és a nőket is számba veszik.

Az elkészült anyagot utazókiállításban összegzik, 
amely végigjárja a felkelésben érintett helyeket, egyben 
oktatási segédletként szolgál az iskoláknak. „A paraszt-
felkelés adatai nak összegzése figyelemre méltó lehető-
séget nyújt az általában alig látható emberek életéről, 
törekvéseiről, problémáiról, így az elit helyett a töme gek  
motívumaiba és tetteibe enged betekintést – nyilatkozta 
Bell professzor. – Bízunk abban, hogy a program segíti 
majd a modern értelemben vett közösségépítést és  
a múlttal való törődést, mindezt a kiállítás és az oktatási 
lehetőségek is erősíthetik.”

A hároméves, 1 millió font (391 millió forint) költ-
ségvetésű projektben a Readingi Egyetem mellett a 
southamptoni, oxfordi és glasgow-i felsőoktatási intéz-
mények tudósai is részt vesznek.  

Amikor felkel a nép

KÖZÉPKORI ANGLIA

A Glasgow-i Egyetem egyik épülete 
Robert Bogle rabszolgatartó egykori 
birtokán emelkedik

Jean Froissart krónikájában a parasztfelkelés vezetőjének, 
Wat Tylernek az utolsó pillanatait látjuk



születésű, de 
magát magyarnak 
valló műgyűjtő 
sokszínű egyéni-
ségéről. De ki is 
volt az 1833 és 

1919 között élő Hopp Ferenc? 
Opti kus, üzletember, világ-
utazó, fotográfus és nem utol-
sósorban múzeumalapító, aki 
végrendeletében Andrássy 
úti villáját és 4 ezer darabos 
kelet-ázsiai gyűjteményét a 
magyar államra hagyta azzal 
a feltétellel, hogy az egykori 
otthonában múzeumként 
mindenki számára hozzáfér-
hetővé váljék. Ehhez az alapí-
táskor a kulturális kormány-
zat hozzárendelte az országos 
közgyűjtemények keleti anya-
gát, amivel megteremtették 
egy ázsiai művészeti múzeum 
alapját. Ma a múzeum kb. 
30 ezer darabot számláló kol-
lekcióval rendelkezik. 

A kiállítás első termében 
a múzeum 1919–1947 közötti 
első igazgatójának, Felvinczi 
Takács Zoltánnak állít emlé-
ket, aki több, már meglévő 
múzeumi anyag átvételével 
(Xántus János, gróf Zichy Jenő, 
gróf Vay Péter, Bozóky Dezső 
gyűjtésével), saját vásárlásai-
val, feldolgozó-rendszerező 
munkájával és kiterjedt kapcso - 
latrendszerével igazi múze-

ummá fejlesztette az állományt. 
Korábban Hopp Ferencet is 
segítette szakszerű tanácsai - 
val a műtárgyvásárlásaiban. 
A második terem Horváth 
Tibor igazgatói működésére 
és az 1950-es évek kényszer-
gyűj teményezésére helyezi 
a hangsúlyt, amikor politikai 
és gazdasági okokból számos 
magángyűjtemény, többek 
között Fettick Ottó, Cziráky 
József, Monteunovo Nándor, 
az Ágai család jó szemmel 
vásárolt tárgyai, tárgyegyütte-
sei kerültek a múzeum tulaj-
donába. Itt kaptak helyet a 
(korábban Weiss Manfréd 
nevét viselő) csepeli Rákosi 
Mátyás Vas- és Fémművekben 
beolvasztásra váró egyiptomi 
és közel-keleti fémhulladé-
kokból megmentett értékes 
műtárgyak is. 

A harmadik terem vitrinjei 
az 1950–1960-as évek állami 
ajándékozásaiból nyújtanak 
válogatást, amelyek mögött az 
ajándékozó országok önrep-
rezentációjának szándékai is 
körvonalazódnak. Kína első-
sorban a forradalmi eszmék 
által meghatározott „modern” 
anyagát küldte ajándékba, míg 
a vietnámi és koreai állami 
ajándékok a történeti anyago-
kat (bútorok, viseletek) helyez-
ték a fókuszba, így 11–12. 
századi kerámiákat is ajándé-
koztak. A negyedik teremben 

AHOPP FERENC 
ÁZSIAI MŰVÉSZETI 
MÚZEUM 100 éves 

történetén és a magyarországi 
ázsiai közgyűjteményi gyűjtés 
elmúlt 150 évén kalauzol 
végig bennünket a 2019. júni u - 
sában megnyílt „Made in 
Asia” című jubileumi tárlat. 
A múzeum alapításától, sőt 
a gyűjtemény tulajdonképpeni 
kialakulásától egészen napja-
inkig követhetjük nyomon 
a múzeum rendkívül érdekes, 
olykor a politikától sem men-
tes történetét. 

A „mini állandó kiállítás-
nak” is tekinthető tárlaton 
a múzeum összes gyűjtemé nyé - 
ből, a kínai, a japán, a koreai, 
az indiai, a délkelet-ázsiai,  
a mongol, a tibeti-nepáli, a közel- 
keleti és a Zichy-féle régészeti 
anyagából is láthatunk váloga-
tást. „Megidézzük a múzeum 
történetének jellegzetes alak-
jait, a 20. századi magyar (és 
világ)történelmi tragédiák súj-
totta korszakokban a múzeum 
működését, gyűjteményezé-
sének irányát jelentősen meg-
határozó igazgatókat, munka-
társakat, közelebb hozzuk a 
kvalitásos és gyakran kalandos 
sorsú műtárgyak történetét 
– egyedi lehetőséget teremtve 
a látogatónak, hogy a husza-
dik század történelmét egy 
magyar múzeum ázsiai műtár - 
gyainak összefüggésrendsze-
rében gondolhassa újra” – 
 foglalta össze a kiállítás mon-
danivalóját Fajcsák Györgyi,  
a kiállítás kurátora. 

A kiállítás már a Hopp-villa 
kerítésénél kezdődik: az épü-
leten kívül a gyönyörűen meg - 
újult, különleges korabeli műtár - 
gyakkal berendezett kert is 
hozzátartozik az ingatlanhoz. 
A kerítésre kifeszített molinó-
kon képet kaphatunk a morva 

a 20. század második felében 
kényszerűen mellőzött, Ázsia 
„közös szellemi kincsének” 
tekintett buddhizmus szakrá-
lis anyaga látható, amelynek 
gyűjtése és rendszerezése már 
a múzeum megalapításakor 
kiemelt jelentőségű volt, de az 
1990-es évek buddhista kiál-
lítássorozata miatt nyerte el 
méltó helyét a múzeumban. 
Ez az időszak Ferenczy Mária 
sinológus múzeumigazgató-
hoz köthető. 

A rendkívül finom kidol-
gozású tárgyak között talál-
kozhatunk csont hajfésűkkel, 
kerámiaedényekkel, fa, zsírkő 
és drágakő faragványokkal, 
lakktárgyakkal, finom textilek - 
kel, házi oltárokkal, hindu és 
buddhista szobrokkal. A 2020 
végéig megtekinthető, több 
mint 500 műtárgyat felvonul-
tató tárlat tárgyai negyedévente 
megújulnak, ami a műtárgy-
védelem mellett a látogatók-
nak is kedvez, mind több tárgy- 
gyal megismertetve az érdek-
lődő közönséget. A Hopp 
Múzeum gyűjteményeinek 
mélyebb megismerésére vagy 
az ázsiai művészettörténet 
számos érdekességére kíván-
csi látogatók a múzeum cen-
tenáriumára kiadott Ázsia 
művészete című kötet segítsé-
gével mélyíthetik el – illetve 
vihetik magukkal – a látotta-
kat.  ■  Erdei T. Lilla 
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A centenáriumi kiállítás enteriőrje, jobbra egy kapuőrző istenség  
szobrát látjuk udvari viseletben. Thaiföld, 19. század első fele  
BALRA: Buddha-fej. Kína, Tang-dinasztia, 9–10. század
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A rasszizmus elleni harcról 
a tudományban

VÉLEMÉNY különböző briton nyelvi tra-
díció és négy nagyobb óangol 
dialektus, valamint két skandi-
náv nyelv beszélői voltak jelen, 
továbbá francia, német és ír 
földről érkezett tudósok, láto-
gatók. Az óangol történelem 
nyelvében, irodalmában, tör-
vényeiben és kormányzásában 
modern világunk alapjait fek-
tette le, érdemes tehát tanul-
mányozni és új irányok felé 

haladva, új szemszö-
gekből elemezni. 

Nem kell félni a vál-
tozástól – különösen 
az Egyesült Államok-
ban van gyors irány - 
vál tásra szükség, ahol 
a fehér felsőbbrendű-
ség, a „hamis történe-
lem” (fake history) esz - 
méjének az egyeteme-
ket is elérő hullámve-
ré sében nem szabad 
engedményeket tenni  
a rasszizmusnak a hu - 
mán tárgyak területén.

Hadd zárjam gondo-
latmenetemet egy sze-
mélyes történettel. Egy 
rochdale-i iskolában 
tartottam előadást zöm - 
 mel olyan gyere kek nek, 
akiknek a szülei, nagy-
szülei az Indiai-szub-
kon ti nensről vándorol-

tak be. Tör té ne lem tárgyból 
projektmunkára készültek, s 
az egyik okos, pakisztáni szár-
mazású 12 éves diák elárulta: 
„mivel Rochdale is szerepel 
a Domesday Book 1086-os 
ország összeírásában, én az 
angol szász Rochdale-ről készí-
tek projektmunkát, mégpedig 
a jobbágyokról és rabszolgák-
ról”. Ő az a fajta történészpa-
lánta, aki reményeim szerint 
egy nap nemzetközi konferen-
cián számol majd be a kora 
középkori Brit-szigetekről 
folytatott kutatásairól.  
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központú problémának látja 
ezt, amelynek nincs köze a 
történelemhez, a régészet hez 
és a tárgyi kultúrához. Kér dé-
semre egyikük így vélekedett: 
„az Egyesült Királyságban 
a közbeszéd is a római kori 
Britannia és a normann hódí-
tás közötti időszakot, illetve 
az ekkor fennálló államközös-
ségekben élő népet írja körül 
e kifejezéssel”. Ez ugyan igaz, 

mégsem szabad félvállról ven-
nünk az amerikai fejleménye-
ket: a rasszizmust mindenütt 
és minden formában el kell 
ítélnünk, különösen, mert 
a Királyi Történeti Társaság 
tavalyi jelentése szerint a brit 
egyetemeken dolgozó törté-
nészek 96 százaléka fehér. 

A kiinduló kérdéshez vissza - 
kanyarodva: ideje lenne hát 
megszabadulni az „angolszász” 
terminustól? Mielőtt válaszol-
nánk rá, figyelembe kell ven-
nünk a tényt, hogy az óango-
lok valóban „angolszásznak” 
nevezték magukat, és társadal-
muk meglehetősen sokszínű 
volt. Æthelstan király 10. szá-
zadi udvarában legalább négy 

angolszász törvényekre alapozta 
az új köztársaságot. Ezt az újsü - 
tetű angolszász közösséget a 
„fajtisztaság” jegyében a „fehér, 
angolszász és protestáns” 
(WASP) jelzőkkel össze-
gezték a fehér felsőbb-
rendűség hívei és a neo-
nácik. A tudományos 
intézményrendszer 
– állít ják a kritikusok – 
azonban még ma sem 
szabadult meg a múlt-
tól, és nem képviseli 
az eszmék és emberek 
diverzitását.

Egyes amerikai közép - 
korkutatók, így a lemon - 
dott tisztségviselő, Mary 
Rambaran-Olm szerint 
már nincs mit tenni, 
az „angolszász” termi nust 
el kell temetnünk, mert 
„a nem fehér bőrű közép - 
korász hallgatók rasz-
szista másodlagos jelen-
tést éreznek mögötte, s 
nem tudnak vele azono-
sulni”. Ugyanakkor a vita 
nem korlátozódik a tudo - 
mányos világra, a rasszizmus 
másodvirágzását éli a Trump-
éra közkultúrájában s különö-
sen a 2017-es, tragédiába tor - 
kolló charlottesville-i szélső-
séges felvonulás óta. A fehér 
anglo-amerikaiakat definiáló 
„angolszász” terminus, ahogy 
nyílt levelében Adam Miyashiro, 
a Stockton Egyetem (New 
Jersey) irodalomtanára rámuta - 
tott, már régi jelenség, és manap - 
ság bizonyos körökben igen-
csak elterjedt, egy „Árja Nemzet” 
elnevezésű börtönbanda például 
„teodizmusnak” nevezett val-
lást fabrikált a Beowulf óangol 
hőseposz köré.

A brit tudósok némelyike 
kizárólag amerikai, irodalom-

V IHAROS IDŐK 
JÁRNAK az angolszász 
tanulmányokra, hullá-

mai már átcsaptak az Atlanti-
óceán innenső partjaira is. 
Az Egyesült Államokban e tudo - 
mányág – amelyet régóta fehé - 
rek dominálnak, látszólag kire - 
kesztve maguk közül a fekete, 
ázsiai és etnikai kisebbséghez 
tartozó (angol betűszóval: 
BAME) tudósokat – intézmé-
nyes képviselőit is elérte a vihar. 
Az első célpont az elsősorban 
óangol irodalommal és kultú-
rával foglalkozó Angol szá szis - 
ták Nemzetközi Társasága 
(ISAS) lett, amelyet intézmé-
nyes rasszizmussal vádoltak 
meg, és egyik alelnöke – egy 
nem fehér bőrű nő – a tisztsé-
géről lemondva kijelentette, 
hogy e tudományterület „tele 
van – tekintélyről, elitizmusról, 
szexizmusról, rasszizmusról 
és bigottságról tanúskodó – 
divatjamúlt nézetekkel, melyek 
miatt sok jó szakember távo-
zott”. A közösségi médiában 
tobzódó vádak hatására az ISAS 
bejelentette, hogy tagjait meg-
szavaztatja a névváltoztatásról.

Ám a vita jóval többről szól 
egy névnél, és nem is korlá-
tozódik kizárólag az Egyesült 
Államokra, noha ott tombol 
a legdühödtebben. Az „angol-
szász tanulmányok” kritikusai 
azt állítják, per definitionem 
rasszista tárgyról van szó, amely 
sosem szabadult meg 18–19. 
századi, gyarmatosító gyökerei - 
től, mikor az amerikai és a brit 
„angolszászság” hangoztatása 
a fehér felsőbbrendűség alátá-
masztására szolgált. Hiszen 
maga a rabszolgatartó Thomas 
Jefferson is az elképzelt – és 
az 1066-os normann hódítás 
miatt úgymond elveszett – 

Michael Wood, a Manchesteri 
Egyetem professzora, szakterülete 
a nyilvános történelem

Lobbanáspont A 2017-es charlottesville-i szélső-
jobboldali felvonulás újjáélesztette a rasszizmussal 
kapcsolatos feszültségeket az Egyesült Államokban



Síbusz
1954. január 11.
A Kékestetőn már az 1920-as években megjelentek 
az első síelők, az 1930-as évek közepén pedig kijelölt 
pályák várták a sportolni vágyókat, sőt ekkor már 
nemzetközi versenyeket is rendeztek a lejtőkön.  
Az első felvonó viszont csak 1954-ben épült meg  

az északi oldalon, de ezt is csak a síszakosztályok 
versenyzői használhatták. Az amatőröket a déli  
oldal várta, az 1,8 kilométer hosszú pályán lesiklók  
a Veronika-réttől a télen állandóan közlekedő 
síbuszokkal juthattak vissza a csúcsra. Egy ilyenre 
igyekeznek felszállni a lelkes síelők a képünkön is. 
Noha az utóbbi években Magyarországon is épültek 
korszerű sífelvonók, sőt a jelenlegi tervek szerint  
a Normafán is lenne egy, a Kékestető valahogy 
 kimaradt a fejlesztésekből, így az itt síelők ma is 
buszokkal utaznak két lecsúszás között.

Visszanéző

22 BBC History – 2020. január
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