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Kathlyn Taylor
A DUNMORE-KASTÉLY TITKAI
A fiatal lakberendezőnő
a főnöke megbízásából
Írországba utazik, hogy
előkészítse a Dunmore-kastély
felújítási munkálatait.
A környéket furcsán ismerősnek érzi. Lehet, hogy
kisgyerekként már járt itt?
320 oldal, 3600 Ft
helyett 2880 Ft

Cindy Woodsmall
HA FÁJ A SZÍV
A tizenhét éves Hannah
Lapp Pennsylvaniában, egy
hagyománytisztelő amish
családban nő fel, de szakítva
a Régi Rend szigorú szabályaival, a zárt közösségen
kívül szeretne házasodni.
400 oldal, 3800 Ft
helyett 3040 Ft

Caroline Bernard
FRIDA KAHLO
Frida Kahlo tinédzserkori,
első szerelme Alejandro
Gómez Arias volt. Együtt
érte őket az a tragikus
buszbaleset, amely egy évre
ágyhoz láncolta az akkor
18 éves Fridát, és haláláig
tartó kínokat okozott neki.
400 oldal, 3990 Ft
helyett 3190 Ft

GEEK RANDIKALAUZ
A figuráidat az eredeti csomagolásban tartod, szekrényeidben
hemzsegnek a hivatalos Csillagok
háborúja-holmik. Odavagy az
Elder Scrollsért és a Metal Gearért, de egy ideje minden eddiginél
őszintébb rajongást érzel, hiszen
nemrég a szomszédba egy új
lány költözött. Mit tesz ilyenkor
egy geek? Mondjuk, ehhez
a randikalauzhoz fordul
208 oldal, 3600 Ft
helyett 2880 Ft

Adam Lebor
KOSSUTH TÉR
A trilógia második része.
Ott veszi fel a fonalat, ahol
a Nyolcadik kerület befejeződött. Újabb izgalmas
nyomozás veszi kezdetét
a sötét budapesti éjszakában.
416 oldal, 3990 Ft
helyett 3190 Ft

Ljudmila Pavlicsenko
A HALÁL ASSZONYA
Sztálin mesterlövésze
voltam
Ljudmila Pavlicsenko a második
világháború egyik legeredményesebb szovjet mesterlövésze volt:
309 igazolt találat fűződik a nevéhez, mintegy száz német tisztet
és 29 mesterlövészt lőtt le. Az ő
és a szovjet hadseregben harcoló
2000 női mesterlövész története
a könyv.
352 oldal, 3990 Ft
helyett 3190 Ft

Pritz Pál
100 ÉV
A TRIANONI MAGYARORSZÁG
KÉPES TÖRTÉNETE
A kötet modern szemléletű
politikatörténeti munka.
A szerző figyelme mindenre
kiterjedt, pl. az 1918-as polgári
demokratikus forradalom
elbeszélésénél szó van benne
a spanyolnátháról, a Nyolcak
festőcsoportjának munkásságáról, a Kádár-korszakról.

Ormos Mária
PADOVÁTÓL
TRIANONIG

304 oldal, 6990 Ft helyett
5590 Ft

472 oldal, 3990 Ft
helyett 3190 Ft

Az eredeti levéltári
anyagok alapján készült
mű a békeszerződést
a különböző előjelű
legendák, mítoszok,
emóciók és indulatok
dzsungeléből átemeli
a történelmi realitás
száraz szigetére.
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Katalónia – Spanyolország:
egy viharos házasság mozzanatai
Az elmúlt hónapok zajos utcai tiltakozásai mögött
hosszú évszázadokra visszanyúló önállósági törek
vések, történelmi és kulturális érvek húzódnak meg.
A katalán függetlenség kérdése – mutatja meg
Martí Tibor – ma éles törés jelent nem csupán
Spanyolországon, de Katalónián belül is

Járványok az európai
történelemben és azon túl
A témában való eligazításhoz alapos
medicinai tudás és hasonlóan széles
történelmi jártasság szükségeltetik.
Molnár F. Tamás áttekintése egyaránt
érinti a járványok morális dilemmáit
és konkrét hatásait
22. OLDAL
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Hogyan vették be
a nők a vadnyugatot?

9 772062 520000

A hatóságok eleinte korántsem álltak
a helyzet magaslatán, a védekezés és
az infrastruktúra fejlődésével azonban
– derül ki Fónagy Zoltán írásából –
mind nagyobb eséllyel vették fel
a harcot a járvány ellen

Karen R. Jones szerint újra kell
írni a 19. századi amerikai vad
nyugat történetét, mert jelenleg
nem kapnak benne kellő hang
súlyt a kemény, vállalkozó
szellemű nők
38. OLDAL

A proletárállam Országház
téri kivégzései és egy szemtanú:
a gyermek Radnóti Miklós

A Koháry nemzetség az európai
uralkodódinasztiákban
Ha a legpatinásabb magyar arisztokrata
családokat keressük, elsősorban az
Esterházyra, Pálffyra, Zichyre, Nádasdyra,
Pallavicinire gondolunk. Pedig Koháry
Antónia leszármazottai ma is regnáló
uralkodóházak történetét színezik
94. OLDAL

Alig ismert mozzanatai a Tanácsköztársaság
történetének az Országház pesti épülete
előtti nyilvános kivégzések, amelyek a belső
rendteremtést célozták.
B. Müller Tamás a balsorsú
elítéltek tettei mellett az
1919-es események hosszabb
távú, korántsem politikai
hatását is vizsgálja
48. OLDAL
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Hódító Vilmos hadjárata?

Hadjárata akár 150 ezer halálos áldo
zattal is járhatott Észak-Angliában.
Nevezhetjük ezt népirtásnak?
– teszi fel a kérdést Marc Morris

ELŐFIZETÉS

53 A kis jégkorszak

A folyók befagytak, falvak néptele
nedtek el, hatalmas volt az éhínség.
Brian Fagan bemutatja a 14. és
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Joanna Bourke cikkében feltárja,
hogyan alakult át hét testrészünk
társadalmi megítélése az évszázadok
folyamán

Janek István mutatja be a Hitler
ambícióinak árnyékában élesen
változó szlovák függetlenségi
terveket

87 Így veszett oda
a spanyol armadát

Sok minden, amit tudni vélünk
az 1588-as eseményekről,
négy évszázad legendáinak
terméke, állítja Lucy Worsley
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Levelek
Pillanatkép
Naptárlapok
Ókori Kelet – „Fake news” az özönvíz történetében
Tallózó – Leletek a középkorból
Még rövidebben – Történelmi kishírek a nagyvilágból
Múzeum – Korok és kórok
Vélemény – A klímavészhelyzet küszöbén
Visszanéző
111 különleges hely – Prága
Ki gondolná?
Ajánló
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Gyilkolás
a béke érdekében

… a gyökeres
fordulatokról

A konferenciatermekben és a tematikus
folyóiratszámokban lassan egy éve gya
kori téma a harminc évvel ezelőtti keleteurópai rendszerváltás.
Az erről szóló hatalmas irodalomba
az ember természetszerűen a „nagy neve
ket” keresve próbál belekóstolni. Francis
Fukuyama neve mindenképpen előtolak
szik. Egyrészt kevés filozófus van, akiben
megvan az igény és a képesség, hogy
a regionális jelenségeket egyetemes összefüggésekbe helyezze,
másrészt ő volt az a politikaelméleti gondolkodó, aki nem kis
részben a kelet-európai fordulatból is táplálkozva a kilencvenes
évek elején megalkotta teóriáját a világ fejlődéséről: a liberális
demokrácia világméretű hódítását prognosztizálta.
Amennyire megakadályozhatatlannak látta akkor a demok
rácia földrajzi terjedését és további belső kiteljesedését, ma hasonló
elánt lát az ellenkező folyamatban, az illiberalizmus, a tekintély
elvűség mai formáinak erősödésében. És nemcsak a kézenfekvő
példákkal – Kínával, a putyini Oroszországgal, Törökországgal,
valamint Lengyelországgal és Magyarországgal – érvel, bizony
Olaszországtól egészen az Egyesült Államokig széles körben
látja a kor sajnálatosan uralkodó trendjét, amelybe „oldalágon”
beleérti a brexitet is.
Bár mára kétségtelenül több demokrácia lett a világban, egy
sor irányzat mégis megállíthatatlanul gyöngíti a demokratikus
intézményrendszereket, erodálja a beléjük vetett bizalmat.
Az elmúlt években – véli – a bal és a jobboldal egyaránt zsákutcában halad. Az előbbi a mindenféle kisebbségek differenciálatlan
védelmezőjének szerepében inflálódott, a jobboldal pedig egy
szabad piacot és az egyéni jogokat védő politikai csoportosulás
ból harminc év alatt egy etnikai alapon szerveződő közösség
lett. A jobboldalt eluralta az identitáspolitika, amely viszont
a populizmus és a nacionalizmus előtt tárta ki – olykor igencsak
szélesre – a képviseleti demokrácia kapuját. Egyelőre a „demok
ratikus recesszió” korszakában élünk – mondja –, de igencsak
félő, hogy a recesszióból a demokrácia depressziója lesz: a demokráciákat ma nem a katonai puccsok fenyegetik, hanem a nor
mák és intézmények folyamatos, fokozatos megsemmisülése.
Ízetlenség volna rajta elverni a port amiért, hogy a világ egészen
másfelé megy, mint amit annak idején nagy ívű könyvében fölvázolt, a majdhogynem homlokegyenest ellentétes irány érzékelése
inkább arra világít rá, hogy miközben a középnemzedék és
az idősebb generációk ilyen-olyan életkörülmények közepette
a mindennapi élet természetes folyamatosságában békésen vagy
fordulatokkal élték meg legutóbbi évtizedeiket és állnak elébe
a folytatásnak, bizony gyökeresen megváltozott a világ. Biztos
vagyok benne, hogy nem kell majd újabb harminc évnek eltelnie
ahhoz, hogy a világ evidenciaként konstatálja a következő
gyökeres fordulatot.
Papp Gábor
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A napokban az Arcanum
Digitális Tudománytárban
kutattam a 19. század végi
hírek között. A Mohács és
Vidéke hetilapban megakadt
szemem egy rövid cikken, mely
egy „új gyilkoló szerszámot”
mutat be: az újság 1888. június
3-án arról számolt be, hogy
a Hiram Maxim által feltalált
golyószóró puskából a hadügyminisztérium 30 darabot ren
delt, melyet az Orosz Biroda
lom szomszédságában lévő
krakkói és przemyśli várak
védelmére kívánnak használni.
Különös véletlen folytán
a BBC History februári számá
nak „Naptárlapok” rovatában
Litván Dániel épp Sir Hiram
Stevens Maximról emlékezik
meg. A cikk alcíme – „Maxim
remélte, találmánya a békét
szolgálja” – és befejező mon
datai is arra engednek követ
keztetni, hogy a tudós feltaláló
mélyen megbánta tettét, következményeiért pedig heves lel
kifurdalást érzett. A gondolat,
hogy egy gyilkolást megsok
szorozó eszköz a békét szol
gálja, naiv elképzelésnek és
utólagos magyarázkodásnak
hat. Tény ugyanis, hogy annak
idején Maxim mindent meg
tett azért, hogy géppuskáját
népszerűsítse és pénzügyi
sikert érjen el vele.
A géppuska („Machine-gun”)
szabadalmát 1885. július 7-én
hozta nyilvánosságra az Ame
rikai Szabadalmi Hivatal, az
elkészített prototípussal pedig
a feltaláló nagyszabású bemutató körutat szervezett Euró
pában. Az Osztrák–Magyar
Monarchiába 1888 tavaszán
jutott el és óriási szenzációt
keltett bemutatójával. Bécsújhely mellett, Vilmos főherceg
tüzérségi felügyelő jelenlété
ben Maxim „600 lépés távol

ságról egész nevét tisztán,
olvashatólag kilövöldözte
a céltáblán”. A mutatványról
és a géppuska megrendelésé
ről először a Pesti Hírlap és
a Budapesti Hírlap számolt be
1888. május 29-én, de a követ
kező napokban, hónapokban
több hazai újság is foglalko
zott a témával.
Korabeli újságíróink pon
tosan látták a találmány veszé
lyességét és annak lehetséges
következményeit, nem is
hallgatták el véleményüket:
„A folytonosan hangoztatott
béke biztosítások arra valók,
hogy mindenki a háborúra
gondoljon” (Pesti Hírlap, 1888.
június 19). A Népszava még
élesebben fogalmazott: „Ez
az ember olyan ágyut csinált,
mely egy percz alatt hatszáz
ember életét képes kioltani…
A tömeges gyilkolás kulturális haladás, – a többivel ne
törődjünk” (1888. június 10).
A Vasárnapi Ujságban egy
gúnyverssel ellátott karika
túra próbálta rávenni az olva
sót, hogy fizessen elő a Bolond
Istók szatirikus hetilapra:
„Mars vagyok én s Maxim
Hirám! / Békeföltételt kiirám, /
Másképp fegyverem lelő: /
Istókra fizess elő!” (1888.
július 8.)
Maxim találmányának elterjedéséhez nagyban hozzá
járult, hogy 1893-ban a mai
Zimbabwe délnyugati területén
az angol gyarmati hadsereg öt
Maxim-géppuskával mintegy
4000 matabele harcost mészá
rolt le, miközben az angol veszteség csupán néhány fő volt.
A következő évben a benn
szülöttek megadták magukat,
a területet a Brit Dél-afrikai
Társaság annektálta. Nem
véletlen, hogy VII. Eduárd
angol király lovaggá ütötte
Hiram Stevens Maximot
1901. február 9-én.
5
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ÓKORI KELET

„Fake news”
az özönvíz
történetében

A

Z ÓKORI KELET
manapság legismertebb irodalmi alkotása és mitológiai gyűjteménye, a Gilgames-eposz jelentős hatást gyakorolt megtalálásától és lefordításától,
a 19. század második felétől,
de még inkább a második
világháború utáni évtizedektől, amikor a tudományos
közleményeken túl a kultúra számos területén nyomot hagyott. Az eposz egy
mitológiai, de történeti személyként is létező – hiszen
a sumer királylistákon szereplő, valószínűleg az i. e.
27–26. század körül Uruk
sumer városban uralkodó –
hős, Gilgames tetteit meséli
el. A számtalan variáció
ban és ókori nyelven, illetve
nyelvjárásban, ékírásos

14

táblákon fennmaradt eposz
sumer történetekre vezethető
vissza, az első, egybefűzött és
többé-kevésbé egységes történetként tálalt verzió az i. e. 18.
század körül keletkezhetett.
A sok, töredékben megmaradt
szövegrészből állítottak össze
az i. e. 13–10. század környékén egy új, 12 táblán rögzített
eposzgyűjteményt, amelyben
Gilgames és barátja, Enkidu
kalandjait kísérhetjük végig
a földi életben és az alvilágban.
A 11. táblán szerepel Utnapistim, az özönvíz hajósának története, akivel Gilgames
az örök élet keresése közben
találkozik. Bár Gilgames a segítségét kérve hiába próbálkozik
a halhatatlanság elnyerésével
– nem sikerül ébren maradnia,
amikor e próbát kellene kiállnia –, s az ifjúság füvét is ellopja

Halálos vizeken

A világot elpuszító özönvizet csak az Ut-napistim
bárkáján utazók élték túl, olvasható a világ
talán legismertebb ékírásos tábláján, amelyet
a British Museumban őriznek. Lehet, hogy egy
isten szándékosan becsapta az embereket?

tőle fürdés közben egy szemfüles kígyó, megtudja, miként
sújtotta az emberiséget az
özönvíz, hogyan menekülhetett meg Ut-napistim és vele
a földön élő fajok.
Mindebben jelentős szerepe
volt az istenek csalárdságának,
legalábbis Martin Worthington,
a Cambridge-i Egyetem docense
szerint, aki nemrég megjelent
könyvében az eredeti szövegek
elemzésével jutott erre a következtetésre. A St. John’s College
oktatási igazgatója, a sumer
nyelv és az akkád nyelvjárások,
az asszír és a babiloni szakértője, a mezopotámiai irodalom és gyógyítás kutatója
Éa’s Duplicity in the Gilgamesh
Flood Story (Routledge) címmel tavaly év végén írt könyvet, amelyben részletesen
kifejti érveit.

Az i. e. 700 körülre datálható
és jelenleg a British Museum
ban őrzött 11. táblán Éa, a mélység és vizek ura azt mondja
Suruppak uralkodójának,
Ut-napistimnek, építsen bárkát, mielőtt az istenek döntése
nyomán rettenetes özönvíz
pusztítja el az emberiséget,
és meneküljön el minél előbb.
Mikor Ut-napistim értetlenkedik, és azt kérdezi, milyen
indokkal szolgáljon a tettére az
embereknek, az isten így szól
hozzá: „Emberfia, ezt mondd,
ha kérdik: Úgy látszik, Enlil
megneheztelt reám, többé
nincs maradásom városotokban – mint szögezném tovább
Enlil földjére arcom, ha már
Gazdám haragja üldöz? Őseimlátta földre térek, a tenger partján megtelepszem, ott lakozom majd Éa mellett, ki uram
BBC History – 2020. március
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Mindannyian tisztában vagyunk vele,
hogy a hamis hírek kitalálása és ter
jesztése nem mai jelenség – de hogy
milyen messzire nyúlik és mennyire
befolyásolta korábban a történelmet,
már egyáltalán nem világos. Egy cam
bridge-i asszirológus nemrég megje
lent könyvében amellett érvel, hogy
az első „fake news” több ezer éves,
és a Gilgames-eposzban lelhető fel

WIKIMEDIA

A rovat cikkeit Győrffy Iván állította össze

és pártfogóm lészen! Ne féljetek, csőstül hull áldás reátok,
ha elmegyek innét; szerencse
szerencsébe botlik; azt se tudjátok már a végén mit is kezdjetek özönével: madarak, halak
sokasága nyüzsög a légben,
a vizekben – hát még ha búza
szem-esővel paskol egy szép
napon reátok a sötétedés fejedelme…” (Rákos Sándor fordítása, Kriterion, 1986, 126. o.)
A kutató szerint azonban
ezek a bevett és a modern fordításokban rendre hasonlóképpen előkerülő gondolatok
a valóságban másként hangzanak, Éa sokkal kétértelműb
ben fogalmaz. Szemben például a bibliai Noé történetében
a bárkaépítés nehézségeivel,
Suruppak népe kezét-lábát törve
igyekszik segíteni Ut-napistimnek feladata teljesítésében,
hiszen rajta keresztül az amúgy
aszályos időszaktól szenvedő
népnek azt ígéri az isten: ahogy
megszabadulnak Ut-napistim
től, csodálatos bőség köszönt
rájuk. Nem jönnek rá azonban
arra, hogy ez a kilencsoros szövegrész maga is egy gondosan
ácsolt átverés, így is, úgy is értelmezhető, kinek-kinek a szája
íze és meggyőződése szerint.
(A magyar fordításhoz jegyzetet
fűző Komoróczy Géza szintén
jelzi a szöveg kétértelműségét.)
„Úgy tűnik, mintha Éa
üzenete ételesőt ígérne, rejtett
jelentése szerint azonban az
özönvízre figyelmeztet – hangsúlyozza a cambridge-i kutató.
– Miután megépül a bárka,
Ut-napistim és a családja fel
mászik a fedélzetre, és egy sereg
állattal együtt túléli a katasztrófát. Mindenki más megful
lad. Már az emberiség e mitológiai időkbe vetített korszakában is elkezdődött az információ és a nyelv manipulálása.
Talán a ’fake news’ legkorábbi
példájára bukkantunk.”
Az interpretáció a közösség
szempontjából pozitív és negatív is lehetett, Ut-napistim
BBC History – 2020. március

Elképzelhető, hogy ezen
a II. Sarrukín asszír király trónterméből származó reliefen
Gilgamest akarták megörökíteni
az i. e. 8. század elején

segítői viszont úgy döntöttek,
a pozitív végkifejletet választják. Babiloni nyelvjárásban
a trükkös kilencsoros üzenet
ből kettő például így hangzik: ina šēr(-)kukkī / ina lilâti
ušaznanakkunūši šamūt kibāti,
ami annyit tesz: „pirkadatkor
kukku-lepény lesz / este búzaesőt bocsát le reátok”. Ugyan
ezek a szavak azonban a következőt is jelenthetik: „pirkadat-

nos kifejezések különböző
módokon „hallhatók”, részben
a befogadó prekoncepciói
szerint. A kutató ezt az angol
nyelv két kifejezésével világítja
meg: az „I scream” és az „icecream” a fülnek ugyanúgy hangzik, miközben radikálisan
eltérő a jelentésük („sikítok”,
illetve „jégkrém”). A nyilvánvaló pozitív jelentés mellett Éa
szavaiból több negatív is kibo
gozható, amelyek mind egy
közelgő katasztrófával riogat
nak. Nem véletlen, hogy Éát
fortélyos, ravasz, sőt csaló istenként tartották számon a mitikus történetekben, itt sem
hazudtolja meg hírét: „tényleg
a szavak mestere, képes arra,
hogy több szimultán jelentést
egyetlen kétszínű kijelentésbe
sűrítsen”, vonja le a következtetést Martin Worthington.
A kutató arra is magyarázatot ad, miként lehetséges, hogy
az isten hazudott az özönvíz
hősén keresztül az embereknek.
„A babiloni istenek csak úgy
maradhatnak fenn, ha az emberek etetik őket. Ha az emberi

Száguldó riporterek hamis és szenzációhajhász
hírekkel a kezükben, 1894-es illusztráció

kor sötétséget bocsát rátok /
(majd) az éjt megelőző szürkületben olyan sűrű esővel zápo
roz, mint a búza(szem)”. Egy
másik értelmezés szerint az első
sor a következőképpen is szólhat: „ráolvasások és szél-démonok révén” fogja létrehozni az
istenség az elemi erejű záport.
A többféle jelentés magyarázata, hogy fonetikailag azo-

séget elpusztítják, az istenek
éhezni fognak. Éa isten annak
érdekében manipulálja a nyelvet és hamis látszatot keltve
azért veszi rá őket, hogy akaratának megfelelően cselekedjenek, mert érdekei ezt diktálják. Rengeteg modern párhuzamot tudnánk felsorolni!” Éa
motívumai nem teljesen vilá
gosak az „átverést” illetően,

talán az volt a célja, hogy utóbb
letagadhassa a szerepét. Ha
szembesítik azzal, ugyan miért
nem figyelmeztette időben a
népet, ő nyugodt szívvel állíthatja, hogy részéről mindent
megtett, de az emberek másként értelmezték a szavait.
A Gilgames-eposz különféle
töredékeit több ütemben, az
1850-es évektől Austen Henry
Layard, Hormuzd Rassam és
W. K. Loftus találta meg, az
özönvíz történetének felfede
zése és megfejtése George Smith
angol asszirológus nevéhez
köthető, aki 1872-ben állt elő
nyilvánosan a fordítással. Fel
fedezése hatalmas feltűnést
keltett a nyilvánvaló bibliai
hasonlóságok és persze a különbségek miatt is. Ezzel együtt a
tudósok úgy gondolják, már az
ókori görögökre is nagy hatást
gyakorolt a Gilgames-történet,
egyes elemei feltűnnek az Iliászban és az Odüsszeiában, Ailianosz
szofista filozófus pedig Az állatok természetéről című művében egy anekdotát is feljegyez
Gilgames születéséről.
Bár a mai angol nyelv „fake
news” kifejezésének első, ilyen
értelmű használata csupán a
19. századig vezethető vissza,
kutatók szerint már az ókorból
ismerünk számos olyan példát, amely hamis információ
szándékos és széles körű ter
jesztését foglalta magában.
Ha történeti példát keresünk,
a kádesi csata értelmezése az
egyik legrégebbi feltárt eset:
az i. e. 1274 körül bekövetkezett csatában az egyiptomiak
és a hettiták csaptak össze,
a legjobb esetben is döntetlennek beillő eredménnyel,
ám II. Ramszesz fáraó feliratai
és sztéléi hatalmas egyiptomi
győzelemmel dicsekednek.
Gilgames története azonban
arra mutat rá, hogy az emberiség kulturális emlékezetében
minden bizonnyal ennél is
régebbre nyúlik vissza a hamis
hír terjesztésének tradíciója.
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Leletek a középkorból

A

MAGYAR RÉGÉSZETI és Művészet
történeti Társulat
tudományos folyóirata, az
Archeológiai Értesítő évente
egyszer foglalja össze a tudományterület újdonságait.
A tavaly decemberben meg
jelent 2019. évi kiadásban
három régész elemzi a MohácsSárháton előkerült késő
középkori kincsleletet, a folyóirat egy másik cikkének szer
zője pedig a magyarsággal
kapcsolatba hozható régé
szeti kultúrák egyes vallási
motívumait vizsgálja.
Egy műszeres kincskereső
2016 tavaszán öt ezüstpénzt
talált a Mohácsi-szigeten lévő
szántóföldön. A szabályszerűen bejelentett lelet felkeltette
a régészeti szakma érdeklődését, és műszeres, majd feltáró
kutatást indítottak, hogy kiderítsék, milyen körülmények
között kerülhettek a földbe
a pénzérmék, és vannak-e
a környezetükben további tárgyak. Nagy Balázs, a Janus
Pannonius Múzeum régésznumizmata munkatársa,
Gábor Olivér régész, valamint
Gyöngyössy Márton, az ELTE
BTK egyetemi docense e kutatás eredményeit és következtetéseit ismerteti cikkében.
A lelőhely Sárhát közigazgatási területén, sík vidéken található, a terepbejáráson késő
középkori szürke korsók töredékei is előkerültek, az érméktől valamivel távolabb. Az eredeti lelet közelében egyélű
vaskést, réz ruhakapcsot, valamint réz fülesgombot találtak,
mindegyik a 15–16. század
tárgyi kultúrájához tartozott.
Mivel azonban a leletek kis
számban, elszórva kerültek elő,
nem állhatott település ezen
a helyen – körülbelül 4,5 kilo-
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méterre volt a legközelebbi
falu ebben a korban –, inkább
egy rövid ideig használt tanya.
A műszerekkel, majd kutató
árkokkal végzett feltárás során
összesen 61 középkori dénár
és egy ezüst fülesgomb került
a régészek kezébe, a mennyi
ség és az elhelyezkedés miatt
valószínű, hogy eredetileg egy
erszényben lapulhattak. Valamennyi dénár II. Lajos király
uralkodása idején, az 1521
és 1525 közötti pénzreform
idején került forgalomba.

Körmöcön, továbbá Budán,
Besztercebányán és Visegrádon verték, elenyésző számban vannak még köztük
boroszlói, zágrábi és kassai
pénzverdékből származók.
A tudósok megállapították,
hogy a kincsleletet minden
bizonnyal a mohácsi vész
miatt rejthették a földbe,
és tulajdonosuk halála miatt
nem ásták újra elő, mivel öt
további, hasonló összetételű,
földben hagyott olyan lelet
is ismert, amelynél a törökök
pusztítása állhat a háttérben.
A csekély darabszám miatt
további következtetések levonására nem alkalmas a lelet,
az azonban bizonyos, hogy

A katasztrófát nem sikerült elhárí
tani, a monetáris válság 1526-ban
tetőfokára ért, ami súlyosbította
a katonaállítás nehézségeit
Ismeretes, hogy a nova moneta
ekkoriban a korábbi ezüstpénzek ezüsttartalmának feléből
készült, és bár beváltási árfolyamát 1:1 arányban próbálták
rögzíteni, folyamatosan romlott az értéke, ami pénzügyi
és gazdasági válságot idézett
elő, s ez tovább súlyosbította
az 1526. évi mohácsi vész politikai-társadalmi krízisét. 1525ben ezt felismerve új pénz
érméket vertek – még beolvasztott egyházi kegytárgyakat is
felhasználtak hozzá, és Bécs
ből pénzverőket és szerszámokat hozattak –, de a katasztró
fát nem sikerült elhárítani,
a monetáris válság 1526-ban
tetőfokára ért, ami súlyosbította
a katonaállítás nehézségeit.
A kincsleletben lévő dénárok is az értéktelenebbekhez
tartoztak, elejükön egy negyedelt címerpajzs, hátukon
a Nagyboldogasszony látható
a gyermekkel. Legtöbbjüket

értéke nem volt jelentős:
1524-ben egy mérő (kb. 40 kg)
zabot 20 dénárért lehetett
venni, egy kenyér 1523-ban
2 dénárba került, vagyis a
kincsleletért összesen legfeljebb 3 mérő zabot vagy 30
darab kenyeret adtak volna.
Sokkal korábbi, a 9–10.
századból származó, oroszországi sírokból előkerült leletek
emberalakos ábrázolásait vizsgálja tanulmányában Klima
László, az ELTE BTK Finnugor
Tanszékének egyetemi tanára.
Elsősorban övveretekről van
szó, amelyek – régészeti szakszóval – az ún. Szubotci-hori
zont, a dél uráli karajakupovói/kusnarenkovói kultúra,
valamint a Felső-Káma-vidéki
lomovatovói kultúra köréből
származnak. Ezek mindegyike
kapcsolatba hozható vándorló
elődeinkkel, és az adott közösségek – közvetve a honfoglalás
kori magyarok – gondolatvilá-

gába is bepillantást engednek.
A Szubotciban talált és a hozzá
hasonló sírleletek a 9. század
közepe, annak második fele
tárgyi és szellemi kultúrájáról
árulkodnak. Az itt lelt övcsaton nagy szakállú és bajuszú
idősebb férfi ül lótuszülésben, miközben áldást oszt,
a kutató szerint itt buddhista
és keresztény motívumok
keverednek, amelyek a török
népek helyi mitológiájából is
felhasználtak elemeket (nagy
szakállú öregember bottal).
Együttes jelenlétük a manicheizmus mint szinkretikus vallás
szerepét veti fel. A vallásalapító Máni tanai a 7. században
kezdtek terjedni, és a keres
kedelmi utazók, köztük elsősorban a szogdok révén jutottak el messzebbre: a szubotci
sír csatja is Mánit ábrázolhatja, a török/mongol mitológia attribútumaival.
Mivel régészetileg e horizont tárgyi emlékei erős
szálakkal kötődnek a Kárpátmedencei honfoglaló és
a felső-Káma-vidéki leletanyagokhoz, a kutató szerint
közöttük a szellemi kapcsolat is feltételezhető. Egyaránt
megérintették őket a manicheus tanok, a kulturális hatások a kereskedelmi kapcsolatok révén terjedtek a volgai
bolgár állam tágabb kereskedelmi vonzáskörzetébe tartozó területeken. E kapcsolatok egyébként a honfoglalás
után sem szakadtak meg,
erről Anonymus is tudósít.
Az Árpád-házi királyok idején a kálizoknak nevezett,
valószínűleg szogd többségű
kereskedelmi-pénzügyi elit is
részt vett a gazdaság irányításában, jóllehet ők már musz
limok voltak. Ugyanakkor
a buddhista-manicheus motívumok jelenléte nem jelenti,
hogy a korai magyarság
ismerte volna e vallások alapjait, állapítja meg a tanulmány szerzője. ■
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Történelmi kishírek a nagyvilágból

Hazatér az olimpiai trófea
Az 1896-ban megrendezett első modern
kori olimpián győztes görög maratonfutó,
Szpirídon Luísz által nyert boroskupa –
amelyet eredetileg egy ókori thébai sírban találtak – újra Görögországba került,
bár korábban évtizedeken át elveszettnek
tartották. A második világháború előtt
Görögországban élő Werner Peek régész
kezébe jutó edényt más műtárgyakkal
együtt Göring vitette Németországba.
Később egy magángyűjtemény részeként
került a Münsteri Egyetemre, ahol nemrég beazonosították. A kupát az Olümpiai
Régészeti Múzeumban fogják kiállítani.

A kincseket minden bizonnyal
vikingek ásták el i. sz. 879 körül
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Elítélték a tolvaj kincskeresőket
Két fémdetektoros kincskeresőt ítéltek el egy „kivételesen ritka és jelentős” angolszász
lelet ellopásáért, amelyet egy heresfordshire-i mezőgazdasági területen ástak elő. George
Powellt és Layton Daviest a bíróság 18 és fél év összbüntetésre ítélte, amiért elrejtették és továbbértékesítették a kincseket. A leletegyüttes pénzérméket, ékszereket, valamint egy ezüstrudat is tartalmazott. A Leominstertől északra fekvő területen az elkövetők
2015 júniusában találták a szóban forgó értékes tárgyakat. Két érmét és három ékszert
ugyan eljuttattak a Walesi Nemzeti Múzeumba, ám felfedezésük javát – amelynek össz
értéke megközelítheti a 12 millió fontot (mintegy 4 milliárd 785 millió forintot) – eltitkolták.
A 9. századi kincshalom zömét – amelyről Davies telefonján találtak felvételeket – még
keresik a hatóságok. A kincslelet szakértők szerint azért is kiemelkedő jelentőségű, mert
két középkori királyság pillanatnyi szövetségét rögzíti a viking támadások idején: a pénzérméken Nagy Alfréd wessexi, mind II. Ceolwuf merciai király arcképe egyaránt látható.

Az i. e. 6. századi műtárgyat még az 1980-as
években vásárolta meg a Münsteri Egyetem

Védetté nyilvánították a háborús repülőt

A királynő titkos fordítása

Egy 1942-ben lezuhant amerikai vadászrepülő roncsait nyilvánította védetté a
walesi örökségvédelmi hivatal. Körülbelül 10 ezer darabot gyártottak a Lockheed
P-38 Lightning típusú repülőgépekből,
amelyek egyike a tenger fenekén, 2 méteres homok alá van eltemetve. A becsapódás idején Robert F. Elliott hadnagy volt
a repülőgép pilótája, és egy tüzérségi gyakorlaton vett részt, amikor bekövetkezett
a baleset. Elliott túlélte a szerencsétlenséget, ám pár hónappal az incidenst követően eltűntnek nyilvánították.

Egy „szedett-vedett” kézirat eddig ismeretlen szerzőjét azonosították I. Erzsébet
angol királynő (1558–1603) személyében.
A kézirat korábban a Lambeth-palota
archívumában lappangott. John-Mark
Philo, a Kelet-angliai Egyetem kutatója
Tacitus régi angol fordításait tanulmányozva bukkant a királynő jellegzetes vízjelét és „cikornyáit” felmutató pergamen
kéziratra. Az uralkodó köztudomásúlag
szívesen tanulmányozta az ókori történelmet, s minden bizonnyal szabadidős tevékenységként foglalkozott e fordítással.

Eltávolították a konföderációs szobrot

Lezuhanása óta háromszor volt megfigyelhető
az amerikai vadászgép, legutóbb 2014-ben
BBC History – 2020. március

Némi jogvitát követően egy észak-karoli
nai bíróság épülete elől eltávolítottak
egy konföderációs szobrot. A puskával
felfegyverkezett katonát ábrázoló szobor
1907-től mostanáig állt az amerikai
Pittsboro városában. Észak-Karolina állam
törvényei ugyan megtiltják a köztéri
emlékművek eltávolítását, ám kiderült,
hogy a szobor magántulajdonban van.
2015 óta legalább 110 konföderációs
emlékművet és szimbólumot tüntettek
el szem elől az Egyesült Államokban
a fehér felsőbbrendűség dicsőítése miatt.
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Korok és kórok
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Embertani Tára és a Hopp
Ferenc Múzeum anyagából.
Az egyik nagy témakör
a fertőző betegségeket mutatja
be, kiemelve a magyar történelemből, illetve a szépirodalom
ból is jól ismert két betegséget,
a leprát és a tbc-t. A középkor
egyik legpusztítóbb betegségének tartott lepra, régies nevén
bélpoklosság bemutatásán túl
egy 1555-ös latin orvosi könyvA fogbetegségek és következ
ményeik nem kímélték
a régmúlt időkben élőket sem
BALRA: A divat érdekében végzett
testmódosításokat is látványosan
szemlélteti a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum tárlata

ből megismerhetjük a korabeli
orvosi protokollt, illetve a társadalom betegekhez való viszonyulását is. A másik betegség
a tuberkulózis, vagy gümőkor,
ami a közhiedelemmel ellentétben nemcsak a tüdőt, hanem
bármely más szervet is megtámadhatja. A tbc pusztításával
egy 18 éves váci múmia látványosan torzult és rendellenesen összecsontosodott gerince
révén szembesülhetünk. A gyógymódok között megtekinthetünk egy 19. századi inhalátort és egy 1942-ből származó
penicillininjekciót is.
A kiállítás következő egy
ségében nyílhegy, buzogány
és kardvágás okozta traumatikus fejsérüléseket nézhetünk
meg. Különösen érdekes része
a kiállításnak a honfoglalás kori
koponyatrepanáció, azaz a
koponyát ért sérülések műtéti (!)

úton való gyógyítása, ami
a közelharcot folytató honfoglaló őseinknél nem lehetett
ritka esemény. Megdöbbentő,
hogy a kor higiéniai körülmé
nyei ellenére is 90 százalékos
túlélési aránnyal dolgoztak
a gyógyítók. A sérült koponyát
nemcsak megtisztították a szilánkoktól, hanem rézlemezek
kel le is fedték a későbbi fertőzések elkerülésének érdekében.
A csatákban szerzett sérülések mellett rituális koponyalékeléseket mutató koponyákkal
is találkozhatunk, az etimológiai kutatások szerint erre utalhat az „agyafúrt” szavunk.
A szépségeszmény jegyében végrehajtott testmódosítások témaköre a nagy múltra
visszatekintő gyerekkori koponyatorzításokat, a hagyomá
nyos kínai lábelkötözést, illetve
a 20. század elején is még

népszerű fűzők viselését állítja
a középpontba. Rajzok és röntgenfelvételek segítségével
szembesülhetünk azok egészségre gyakorolt, hosszú távú
romboló hatásával. Folytathat
nánk a sort további példákkal, de mintegy jelzésértékűen
helyet kapott a vitrinben jelen
korunk tűsarkú női cipője is…
Rövidfilm keretében meg
ismerhetjük az arcrekonstruk
tőr munkáját, aki megmaradt
csontok alapján rekonstruálja
a hajdanvolt emberek arcát
az utókor számára. Segítségével sok évtizede, évszázada
élt emberek kinézetét ismerhetjük meg. A kiállítási anyag
mellett kisfilmek és tudomá
nyos poszterek segítségével
betekinthetünk a múzeum
egyiptomi múmiáinak „titkaiba”.
A múmiákra vigyázó egyip
tomi istennőről elnevezett
Nephthys-projekt keretén
belül a legmodernebb képalkotó eljárásokkal vizsgált
múmiák által felvetett évez
redes kérdéseket is igyekeznek
megválaszolni a szakemberek.
■ Erdei T. Lilla
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SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM

M

IRŐL „MESÉLNEK” a HOLTAK?
– teszi fel a kérdést
a Magyar Nemzeti Múzeum
társintézményeként működő
Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum „Korok és kórok”
című időszaki kiállítása.
A tárlat vezérfonala a régi
korok betegségeinek és azok
korabeli gyógyítási módjainak
bemutatása. A traumatikus,
örökletes és fertőző betegsége
ken, illetve a testmódosítás
során kialakult csontdeformá
ciókon keresztül bepillantást
nyerhetünk a paleopatológia
múltba tekintő, de jövőbe mutató
tudományába is. A paleopato
lógia egy kevéssé ismert, az
orvostudomány és a történet
tudomány módszereit is alkal
mazó tudományág, ami a történeti időkből származó emberi
maradványok kóros elváltozásainak vizsgálatával foglalkozik.
A kiállított emberi csonto
kat, csontvázakat korabeli
leírások, orvosi eszközök, röntgenfelvételek, elektronmikroszkópos felvételek, kisfilmek,
illetve az azokat értelmező
kurátori magyarázatok teszik
a laikusok számára is érthetővé.
Segítségükkel olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy
mi a jellemzője a betegségeknek; hogyan kezelték azokat
az adott kor tudásának megfelelően; hogyan viszonyultak
az egyes időszakokban a betegekhez? A legfőbb kérdés azonban az, hogy mit tanulhatunk
az összegyűjtött információk
ból mind orvosi, mind társadalmi szempontból. Ismeret
terjesztő, gondolkodásra,
további ismeretszerzésre késztető anyagot igyekeztek összeállítani a múzeum munkatár
sai a saját, illetve a Magyar
Természettudományi Múzeum

VÉLEMÉNY

A klímavészhelyzet
küszöbén

SHUTTERSTOCK

E

GY ÚJ ÉVTIZED
ELEJE mindig jó alkalmat kínál az elmélkedésre, s a 2020-as évek bizony
döntő jelentőségűek lesznek.
Immár az ember által alakított
földtörténeti korszakban,
az antropocén korban élünk,
amely örökké nyomot hagy
majd Földünkön; az elkövetkező tíz esztendő meghatározza, milyen ösvényre lép az
emberiség e kis bolygón.
A jelenlegi klímavészhelyzet az emberiség történetének eddigi legnagyobb krízise.
E megkerülhetetlen tényt
elemi erővel nyomatékosította
a Darwintól Tasmaniáig lángoló Ausztrália. Apokaliptikus
képeket láthattunk a vérvörös
égről, óriási szélviharokról,
melyek izzó hamuval szórták
tele a földet, olyan villámló
könyörtelenséggel, ahogy egy
középkori templomfreskón
megörökített vízióban. Állatok
százmilliói pusztultak el.
Sydney-ben élő barátaimmal beszélgetve önkéntelenül
a történelemre terelődtek a
gondolataim. Most tavasszal
lesz 250 éve, hogy James Cook
egy hároméves utazás közepén, az HMS Endeavourral
elérte Ausztrália keleti partját.
A Botany-öbölbe bevitorlázva
a mai Sydney-től 16 kilométerre délre fekvő Ezüstpart egyik
homokos földnyelvén szállt
partra. Bár a hollandok már
bejárták és feltérképezték az
ausztrál partok java részét, ismereteink szerint a keleti partokra első európaiként Cook
kapitány jutott el. Először a
Gweagal törzshöz tartozó őslakosokkal találkozott, akiknek
az ősei legalább 40 ezer éve
éltek a kontinensen.
BBC History – 2020. március

Ugyan a londoni Royal
Society III. György angol királynál is közbenjárt az expedíció támogatásáért, a társaság
elnöke, a felvilágosult James
Douglas mégis azt tanácsolta
Cooknak és bajtársainak,
hogy „a legnagyobb türelemmel és béketűréssel” bánjanak
az őslakosokkal, akikkel össze-

a legjogosultabb birtokosai
az általuk belakott földeknek.
Önkéntes beleegyezésük nélkül egyetlen európai nemzetnek sincs joga országuk egy
részét elfoglalni vagy közöttük
letelepedni. Ilyen népek meghódítása nem lehet helyes,
hisz ők sosem lennének agreszszorok.”
Ennek ellenére, nem sokkal a Botany-öbölben történt
partraszállását követően
Cook észak felé hajózott a mai
Queensland állam csücskén
lévő York-félsziget felé. 1770.
augusztus 22-ének alkonyán
Hatalmas füstfelhők
emelkednek az égre
az ausztrál Victoria
államban idén
januárban

futnak. „Ők is emberi lények
– mondta Douglas –, egyazon
mindenható teremtményei
és kegyelmének letéteménye
sei, mint a legműveltebb európaiak, sőt kevésbé harciasak
lévén jobban rá is szolgálnak
arra. Természetes és a szó legszorosabb értelmében véve

a Terra Australis keleti partját
brit tulajdonnak nyilvánította,
az első kolóniák is innen terjedtek tovább. Ma már 25 millió lakosa van Ausztráliának,
a többség brit bevándorlókra
vezetheti vissza a családfáját,
alig 800 ezren lehetnek az őslakosok leszármazottai. Az ország

jóléte jelentős részben a kibányászott és főként Kínába exportált szénnek és ásványoknak
köszönhető. Mint a világ más
tájain, a haszonelvű kapitalista
gazdálkodás megteremtése
a környezet rovására történt.
Az 1960-as évektől megfigyelhető, nyugtalanító klímajelenségek immár szemmel
láthatók mindenki számára.
Ha a következő években nem
indul összehangolt nemzetközi
akció a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, valamennyi
élőlény katasztrofális problémákkal néz szembe. Kizárólag
politikai döntéssel lehet megfordítani a trendet – és épp ez
a baj: az előző évtizedben az
Egyesült Államoktól Brazílián
át Indiáig sok helyütt jobb
oldali populista kormányok
kerültek hatalomra, amelyek
gyakran nem szentelnek kellő
figyelmet a környezetnek.
A jövő történészei alighanem
a populisták felemelkedését
fogják a 2010-es évek egyik
legfontosabb jelenségeként
számon tartani, s ez a fejlemény
komoly hatással van arra,
hogy milyen eséllyel szállhatunk
be a klímaharcba a 2020-as
években.
A 250 évvel ezelőtt Ausztrália földjére lépő Cook kapitány
elé egy olyan ősi világ tárult,
ahol az emberek harmóniában
éltek a természettel. Az ipari
forradalom kezdetén álló anyaországban az ökológia terüle
tén úttörő Gilbert White ugyanebben az évben rögzítette
naplójában a hírhedt „kék köd”
vagy „londoni füst” jelenségét,
amely az északkeleti szél szárnyán terjedt: a szénszennyezés
a helyiek szerint megtámadta
a gabonát és csökkentette
az esőzést. Ez volt az idei
pusztító bozóttűzhöz vezető
út első mérföldköve.
Michael Wood, a Manchesteri
Egyetem professzora, szakterülete
a nyilvános történelem
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Visszanéző
Nappal, az autóbusz tetején
1908

FORTEPAN / JURÁNYI ATTILA

Miközben a fővárosban csak 1915ben indult el az első menetrend
szerinti buszjárat, Aradon már jó pár
évvel korábban sor került az első
kísérletekre. 1905-ben megalakult
az aradi Automobil-közlekedési
Vállalat, amely részvényesek bevonásával igyekezett megfelelő tőkét
összegyűjteni a buszok beszerzé
séhez és a sofőrök kiképzéséhez.
A járművek, pontosabban az alvázak,
amelyekre az aradi Weitzer gyár épített felépítményeket, végül a Magyar
Automobil Rt. Arad, azaz az első
magyar autógyár, a MARTA létesítéséhez kapcsolódó üzlet keretében
érkeztek meg a Westinghouse amerikai cég francia üzeméből.
A sofőrök kiképzését Szathmáry
Károlyra, a város gépüzemeinek
igazgatójára bízták, aki komoly
napidíjat ajánlott a jelentkezőknek;
a leendő sofőrök a város határában,
egy libalegelőn kialakított pályán
végzett vezetési gyakorlatok mellett
gépészeti ismereteket is tanultak.
1908-ban gördültek ki a képünkön
éppen az aradi Andrássy téren
haladó, hatvanmázsás, emeletes
monstrumok a város utcáira.
„Ez Párizsba illő látványosság volt,
egy rengeteg omnibusz, mely a hátán
és gyomrában 36 utassal töff-töffölve
rohant végig az utcákon, álmélkodó
arcokat hagyva maga mögött. A kocsiszörnyeteg az a jármű volt, melyet
még hét testvérével egyetemben
Arad városa rendelt meg közútiforgalmi szolgálattételre, az eddigi
lófogatos alkalmatosságai helyett.
A közönség az egész útvonalon lelke
sen éljenezte a nagy sebességgel
száguldó gépkocsit, mely végül
a városháza előtt állapodott meg”
– írta az Arad és Vidéke a nagy napról.
A közúti szabályok hiánya, illetve
a gyalogosok képünkön is látható
túlzott bátorsága miatt azonban
a gépszörnyek több balesetet is okoztak, télen pedig a sár, illetve a műszaki
gondok jelentettek problémát az
autóbuszoknak, így az újdonság végül
nem hódította meg a városi polgárok
szívét olyan könnyen, ahogy az első
napon látszott. Ettől függetlenül
Aradon egészen az első világháborúig,
a buszok „besorozásáig” közlekedtek ilyen, majd később egyemeletes
járművek is.
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