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A felszabadulás és/vagy megszállás fogalom-
pár értelmezésének különbözőségei aligha 
a történeti, sokkal inkább az ideológiai és 
politikai felfogásokban rejlenek. Az 1945-ös 
képlet történetileg pofonegyszerű: aki akkor 
a szövetségesek ellen harcolt – kényszerűség-
ből, mert besorozták, vagy meggyőződés - 
ből –, az nem a hazát, hanem az utolsó nap-
jaiban-heteiben is tébolyultan gyilkoló és 
rabló náci és nyilas rendszert védte. Az utána 

bekövetkező újabb megszállás ténye ugyancsak vitán felül áll. 
1945 – John Lukacs visszaemlékezésére utalva (79. oldal) – nálunk is 
a „nulla év” volt, amelynek később találtak egy kezdeti napot, április 
negyedikét. Nemzeti ünneppé való avanzsálása több szempontból 
is furcsa, mondhatnám, bizarr. Kezdjük azzal, hogy „a fel szabadulás 
napja” először nem a kommunisták ötleteként merült fel, hanem 
az ízig-vérig polgár miniszterelnök Dálnoki Miklós Béláé volt, aki 
’45 nyarán gesztust kívánt tenni a szovjeteknek, abban a naiv remény - 
ben, hogy ők majd a béketárgyaláson azt értékelik. A kommunisták 
akkor május elsejét tartották az új rendszer ünnepének – a szovjetek 
gon doskodtak is a külsőségekről: Malinovszkij marsall, a berlini fron - 
tot otthagyva, Budapestre repült három szovjet hősi emlékmű föl ava - 
tá sára. (Ezeket a Szovjetunióban készítették, s a hadtáppal követték 
a csapa tokat.) Április 4. egyértelműen szovjet ünnepként lopakodott fel 
a rendszer jel képrendszerének csúcsára, ott már nemzeti ünneppé 
nőve ki magát. 1946-ban a Szabadság téri emlékműnél tartottak beszé - 
de ket, a követ kező évben pedig azon a napon avatták föl a gellérthegyi 
Felszaba dulási emlékművet. 1948-ban sem változott a séma: bő két 
hét tel a már ciusi forradalom centenáriuma után, a Hősök terén a szov-
jet hadsereg díszegységei katonai parádén adták át a Paszkievicsék 
zsákmányául esett 1848-as zászlókat. A teljes hatalomátvételt követő 
évben is maradt a koreográfia – május elsején mutatkozott be dísz-
szemlével az újjászervezett néphadsereg. Témánkat tekintve „a for-
dulat éve” 1950 lett, amikor is április 2-án az Elnöki Tanács nemzeti 
ünneppé, a Felszabadulás napjává nyilvánította április negyedikét. 
(Ebben az évben lett először munkaszünetes állami ünnep novem-
ber 7. is – emlékezetem szerint a bolsevik forradalom napját a Szov-
jetunión kívül csak nálunk és Bulgáriában ünnepelték így.)

A díszletrendezésnek volt egy külső oka is. Akkorra már vala-
mennyi „népi demokráciában” megtörtént a hatalom teljes kisajátí-
tása, s tudomásom szerint mindegyik ország ünnepi protokolljának 
élére egy olyan második világháborús ellenálláshoz – felkeléshez 
vagy valamilyen antifasiszta szervezethez – kötődő évforduló került 
(függetlenül annak a történelemre gyakorolt tényleges hatásától), 
amely a napnak nemzeti színezetet adott. A mi közeli históriánkban 
ilyet még Rákosiék sem találtak. Ezért 40 évig – úgy tudom, egyedül 
nálunk – a nemzet ünnepében nyoma sem volt nemzeti tettnek: arra 
emlékeztünk, hogy hazánk területéről egy ország hadserege kisöpörte 
egy másik ország hadseregét. Talán érdemes ebbe mélyebben bele-
gondolni.
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Hősi halottaink
A februári számuk 5. oldalán 
megjelent levél írójának, 
dr. Valcsicsák Imrének a véle-
ménye szerint a katona mindig 
áldozat, így a 2. magyar hadse-
reg katonái is azok voltak, de 
nem hősök. Az a háború való-
ban nem a mi háborúnk volt, 
de hősei voltak annak a hábo-
rúnak. Ilyen hős volt az én 
akkor 30 éves apám is, aki egy-
ségével napokig föltartóztatta 
az orosz előretörést az urivi 
hídfőcsaták egyikében, miköz - 
ben kilőtt bal szemével is tovább 
harcolt. Ezért megkapta a 
Magyar Nagy Ezüst Vitézségi 
Érmet, és lett „vitéz”-zé avatva. 
Dr. Valcsicsák biztosan nem 
harcolt háborúban, mert külön - 
ben tudná, hogy az odaküldött 
katonának nincs más lehető-
sége, mint a harc, mégpedig 
harcolni egymásért, azért, hogy 
túléljék a borzalmakat (az oro-
szoknak való 
megadás, tudjuk, 
mit jelentett).

Éppen most olvasom Szabó 
Péter: Magyarok a Don-kanyar - 
ban (Kossuth Kiadó, 2019) 
című kiváló munkáját. Egyet-
értek vele, amikor „hősi halot - 
tak”-ról ír, mert minden háború 
minden nemzetének vannak 
hősi halottai. Az amerikai had-
seregben is megadják posz-
tumusz az elesett katonáknak 
a kitüntetést hősiességükért. 
Hősi halott volt az orosz, ame-
rikai, angol, francia, német stb. 
katona is, aki elesett a háború-
ban. Az, hogy egyben áldoza-
tok is voltak, sajnos magától 

értetődő, mert mindig egy-egy 
politikus, fegyvergyártó stb.  cso - 
port érdekeiért lettek a hábo- 
rú poklába küldve. A jelenlegi 
magyar kormány is külföldre 
küldi a magyar katonákat, még 
a veszélyes Irakba is, jóllehet 
ottlétük nem magyar érdeke-
ket szolgál. Sajnos hősi halot-
tak voltak, vannak és lesznek 
a jövőben is. Erre családi tör-
ténetemből is, sajnos, túl sok 
példát tudok hozni.

Apai nagyapám 1875-ben 
született, és már a 19. század 
végén kiszolgálta kötelező 

katonaidejét. 1915-ben, negy-
venévesen önként jelentke- 
zett ismét katonának, és kérte  
a frontszolgálatot. Ez nem tar - 
tott sokáig, mert a gorlicei áttö - 
rés második napján egy orosz 
puskagolyó szétlőtte nagyapám 
puskája elejét tartó bal kezét, 
amit csuklóban kellett ampu-
tálni. Számára a háború befeje-
ződött. A vadászatról viszont 
nem mondott le, és a csonkolt 
bal karjára ültetve a vadász-
puskát, tovább vadászott.

Anyai nagyapám 1890 körül 
született (ő volt a környék szóda - 

… április negyedike 
 furcsa ünnepéről

Varju Ferenc 
tizedes – olva-
sónk édesapja 

– eredeti fotója, 
amely a kitünte-

tettek között 
a korabeli lapok-
ban is megjelent
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Tragikus vége lett a korszak egyik legnagyobb vállalkozá sá - 
nak, az északnyugati átjáró keresésére indított 1845-ös 
expedíció nak. Egy és háromnegyed századdal később 
azonban egyre többet tudunk meg a résztvevőkről, nemrég 
a búvárrégészek szolgáltak újabb felfedezésekkel
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Röviden

ATÖRTÉNELEM 
IRÓNIÁJÁT lát
ják a szakemberek 

abban a tényben, hogy a 19. 
század közepének legmo
dernebb hajózási ismereteit 
és tudományos eszközeit 
felvonultató expedíció után 
megmaradt tárgyak, emberi 
csontok, szövetek „kifagga
tására” a ma legmodernebb 
technikákat alkalmazhat
ják. A felfedezőút két hajója, 
az HMS Terror és az HMS 
Erebus roncsainak feltá rá sa 
olyan nem várt nehézségek  
kel jár, amelyek leküzdésé
hez tényleg nélkülözhetet
len a folytonos innováció.

Csupán néhány éve 
annak, hogy a két hajót meg  
találták, az Erebus 2014ben, 
a Terror két évre rá került 
a kutatók látóterébe, mind
kettő a tenger fenekén 

2020
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nyugodott. Azóta évről évre 
visszatérnek a helyszínre a búvár  
régészek, és amennyire a kör
nyezeti feltételek engedik, igye  
keznek mind többet megtudni 
és megmutatni a leletekből. 
Közben a genetikusok sem 
pihennek, hiszen bár a víz alatt 
eddig egyetlen emberi marad
ványt sem találtak, a környező 
szigeteken annál többet – s az 
elemzésekből meglepő követ
keztetésekre is jutottak. Mint 
arról lapunkban is beszámol
tunk, 24 tengerész megtalált 
csontjaiból genetikai adatbá
zist próbálnak létrehozni, hogy 
azonosítsák az elhunytakat és 
rekonstruálják utolsó hónap
jaikat. Arra is rájöttek, hogy 
az elvileg csupán férfiakból 
álló expedícióhoz négy (ráadá
sul nem őslakos inuit) nő is 
csatlakozott, de hogy miként 
kerülhettek oda, egyelőre még 

nem tudjuk (lásd bővebben 
a 2017. júliusi számunkat).

A legújabb víz alatti feltárá
sokról nemrég adtak számot. 
A nyilvánosság elől elzárt 
kuta tási terület a Parks Canada 
örökségvédelmi kormányügy
nökség és a helyi inuit ható
ságok közös kezelésében van. 
Mindössze egyéves fejlemény 
az is, hogy az Egyesült Király
ság és Kanada hivatalos meg
állapodást kötött a feltárásról 
és a tulajdonjogokról: a fel  
színre hozott első 65 tárgy 
tulajdonjoga, valamint a jövő
ben még előkerülő emberi 
maradványok otthoni eltemet  
tetésének joga fejében az 
expedíciót elindító britek 
lemondtak a hajóroncsok és 
a bennük található tárgyak 
feletti rendelkezésről, értelem
szerűen a kutatás költségeit 
is Kanada állja. A történelmi 

Személyes tárgyak 
az elveszett 
expedícióból

FELFEDEZÉSEK KORA

helyszín fölött a nunavuti 
Gjoa Haven inuit falu lakói 
látják el a gondnokságot.

A jelenleg is zajló kutatások 
egyik legfontosabb kérdése: 
mi az oka annak, hogy az 1846 
őszén a Vilmos király sziget 
közelében a jég örök fogságába 
kerülő és a 129 fős legénység 
által sorsára hagyott hajók ron 
csait egymástól 100 kilométe
res távolságra találták meg, 
a Terrort a Vilmos király szi
get melletti, a hajóról elneve
zett Terroröbölben, az Erebust 
viszont jóval délebbre, a Wilmot 
és Cramptonöbölben, az 
Adelaidefélszigetnél? Bár 
a régészek egyelőre nem tud
nak erre felelni, a lassú és szisz  
tematikus feltárások előbb
utóbb talán megnyugtató választ 
adnak. Annál is inkább, mivel 
olyan mérőeszközöket helyez
tek el például a Terroröböl 
mélyén, amelyek segítségével 
a következő években részlete
sen felmérik a tengeri áramlá
sokat, s így kiderülhet az is, 
vajon egykoron ez az öböl adotte 
helyet mindkét roncsnak.

A legújabb leletek azon
ban az Erebusból kerültek elő 
2019ben, többek között egy 

Pillantás 
a mélybe

Az HMS Erebus 
szonárképe. 

A roncsból leg-
utóbb több mint 
350 tárgyat hoz - 

tak a felszínre



Elsősorban arra koncentrál
tak most a kutatók, hogy az 
alsó fedélzet lakórészlegét ala
posabban bejárják, a víz fel
színe alá mintegy 8 méterrel 
lemerülve. A már említettek 
mellett egy hadnagyi egyenru
hához tartozó válllapkészletet 
is találtak, a tetején fémlemez
hez erősített, aranyozott ezüst 
sodronyokkal. Olyan fiókból 
került elő, amelyben más tárgy 
nem volt, ám renge teg üle dék 
rakódott le – mintha szándé
kosan hagyták volna ott a tiszti 
egyenruha tartozékát. Nagy 

mennyiségben fedeztek fel 
kerámiaedényeket is. Ez utób
biakat a hajó éléskamrájában 
halmozták egymásra, nem is 
fért el jelentős mennyiségű 
üledék körülöttük. A további 
leletek között volt egy bőrből 
készült kabátujj, néhány navi
gációs eszköz, gombok, a kapi
tány teljes tálalókészlete, egy 
kerámiaedény, amelyen az 
„előkészített mustár” felirat 
ékeskedett, s amelyben mustár  
magokat is találtak. Ren ge teg 
palack is előkerült, s mivel 
akadt, amelyikben maradt még 
valami, a további elemzések 
deríthetik ki, hogy valóban bort 
tartalmaztake, ahogy a külle
mük alapján feltételeznénk.

Az expedíció résztvevői a 
tisztálkodásra is figyelmet for
dítottak, legalábbis erre utal az 
a míves kristálypalack, amely
ben illatosított vizet tarthattak. 
A hajkefe sem feküdt használat  
lanul a fiókban, mindazonáltal 

fogkefe, egy hajkefe, benne 
emberi hajjal – vagyis poten
ciális DNSforrással –, valamint 
egy pecsétviasz által tartósított 
ujjlenyomat. De ez csak a „jég  
hegy csúcsa”, hiszen a több
éves feltárások legsikeresebb 
idényét tudhatják maguk mögött 
a kutatók: több mint 350 külön  
féle tárgyat hoztak felszínre 
a búvárrégészek. MarcAndré 
Barnier, a Parks Canada víz 
alatti régészcsapatának veze
tője szerint „a Terroron vég
zett munkával és azzal, hogy 
végre bepillanthattunk a kabi
nokba, illetve azzal, 
hogy most sze mélyes 
tárgyakat tártunk fel 
az Erebuson, végre 
elkezdjük – valóban 
csak elkezdjük – 
a lemerülést a törté  
net mélyére”.

Az előző év augusz
tus–szeptemberé ben, 
három hét leforgása 
alatt 93 merülést haj  
tottak végre az Erebus
nál, és összesen 110 
órát töltöttek víz alatt. 2018
hoz képest ez már önmagá
ban is jelentős előrelépés volt, 
a kedvezőtlen időjárás akkor 
erősen visszavetette a régészek 
erőfeszítéseit. A sark vidéki viszo  
nyok jelentik a legnagyobb 
ismeretlen tényezőt, amelyek 
a legaprólékosabb, legkidol
gozottabb terveket is egy pilla
nat alatt romba döntik, ahogy 
már több alkalommal is bebi
zonyosodott. A 2019es szezon 
markáns változást hozott a fel
tárásban, hiszen a roncs „kör
betapogatása”, az eredmé nyek 
kiértékelése után itt volt az 
ideje a hajótest részletes belső 
feltárásának. „Mindig is azt gon  
doltuk – fejtette ki Bernier –, 
nagy az esélye, hogy sok min  
dent találjunk a hideg vízben 
[amely jól tartósítja a tárgya
kat]. Ebben az évben ez valóra 
vált. Olyan helyekre jutottunk, 
amelyek a hajó elsüllyedése 
óta változatlanul maradtak.”

„emberi eredetű” maradvány
nyal csak ezek a tüskék közé 
szorult hajszálak szolgáltak. 
Íróeszközök is nagy mennyi
ségben maradtak a fedélzeten, 
köztük egy fából készült ceru
zatartó, négy különböző ceruza, 
valamint egy hegyes végű, tol
lal ellátott penna. Ezzel szem
ben semmilyen írásos doku
mentumhoz nem fértek hozzá 
a régészek, márpedig a naptá
rak, hajónaplók nagyon fon
tosak lennének ahhoz, hogy 
többet is megtudjunk az expe
díció balsorsáról.

Ugyanakkor előkerültek 
más, konkrét személyekhez 
köthető tárgyak, például egy 
ólombélyegző „Ed. Hoar” fel
irattal. Edmund Hoar, a kapi
tány inasa mindössze 23 éves 
volt, amikor az expedíció kiha
józott. Arra viszont álmukba 
sem gondoltak volna a tudó
sok, hogy egy olyan ujjlenyo
matra is rábukkannak, amelyet 
egy viaszpecsét őrzött meg 
mintegy 175 esztendőn keresz
tül. A történelemkönyvek által 
figyelmen kívül hagyott „egy
szerű emberek” történetét remé  
lik rekonstruálni a szemé lyes 
tárgyakból, eszközökből, ame
lyek egyegy tengerészláda felét 
tölthették meg, ugyanezeket 
a ládákat a kabinasztal lócája
ként is használták. „Kik voltak 
az expedíció utolsó túlélői? 
Megtörte a fegyelem, vagy 
a végsőkig fenntartották? Ilyes 
 fajta történeteket remélünk 
elmondani e konkrét szeméPA
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lyek hez kötött tárgyakon 
keresztül”, magyarázta Ryan 
Harris, a feltárási program 
vezetője. 

A régészeti kutatás a részt
vevők elképzelései szerint 
a kanadaiak és az inuit nép 
együttműködését, történelmi 
„kibékítését” is segíti majd, ezt 
Jonathan Wilkinson miniszter, 
a Parks Canada felettes ható
ságának számító környezeti és 
klímaváltozási minisztérium 
vezetője külön hangsúlyozta.

Egyelőre még korainak tart
ják azonban a tudósok, hogy 

mélyebb követ
keztetést vonja
nak le a tavalyi 
leletekből, úgy 
vélik, a következő 
szezonok feltárá
sai további részle
tekre derítenek 
fényt. Már csak 
azért is, mert – 
ahogy egy másik 
híradásból kide
rül – a Terror  
nál folytatott 

aktuális kutatások során kis 
méretű, távirányított víz alatti 
robotokkal olyan felvételek 
és elemzések birtokába jutha
tunk, amelyek a búvárok szá 
 mára hozzáférhetetlen helyek
ről származnak. A mágneses 
interferencia és a kutatás sajá
tos körülményei miatt kényte  
lenek újonnan, erre a célra 
kifejlesztett eszközökre támasz  
kodni a szakemberek.

A jövő tehát még nyitott,  
a múlt egyes részletei azonban 
már helyre kerültek: Sir John 
Franklin kapitány emberei 
1848 áprilisában egy utolsó, 
kétségbeesett tettre szánták rá 
magukat. A legközelebbi, 1600 
kilométerre fekvő ismert tele
pülésre akartak eljutni gyalog
szerrel. A zord időjárás, a beteg  
ség és az éhezés egytől egyig 
végzett velük, megmaradt csont  
jaik egymástól nagy távol ságra 
kerültek elő, sokuk végső nyug  
helye máig ismeretlen.  

A rovat cikkeit Győrffy Iván állította össze

Az ólom pecsétnyomó az expedíciót vezető kapitány, John Franklin ifjú inasáé volt 
MELLETTE: A magukra hagyott hadnagyi váll-lapok egy különös történet foszlányai lehetnek
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ASZÁZADOK 
FOLYÓIRAT tava
lyi utolsó, 6. számá

ban két tanulmány is foglal
kozik olyan eseményekkel, 
amelyek hátteréről minded
dig keveset tudhattunk. 
A legenda és a valóság két
arcú viszonya különösen 
szembetűnő Katona Csete 
írásában, amely egy viking 
hős állítólagos magyaror
szági kalandjairól szól. Deák 
Ágnes egy korai kiegyezési 
kísérletnek eredt a nyomába.

Egy 14. századi, perga
menre vetett izlandi történet 
szerint a „Nyilas” Oddnak 
(Örvar Oddr) nevezett skan
dináv harcos alaposan bele
ártotta magát a magyaror
szági hatalmi harcokba, sőt 
egy magyar királyt meg is ölt. 
Ezt a forrásrészletet minded
dig egyáltalán nem tárgyalta 
a magyar szakirodalom, így 
első ízben közöl fordítást róla 
Katona Csete, a Debreceni 
Egyetem doktorjelöltje. Tanul
mánya első részében a kutató 
bemutatja a 13–14. századi 
izlandi sagák eltérő fajtáit, és 
kitér arra is, mennyire tekint
hető történeti forrásnak a száj
hagyomány és fikció több 
évszázaddal az elbeszélt tör
ténetek utáni lejegyzése. 
„Nyilas” Odd kalandjai az ún. 
„hajdankori sagák” típusába 
tartozik, amelyek ugyan nem 
autentikusak, de fontos menta  
litás és ideológiatörténeti 
dokumentumok. Odd norvég 
hős több mint 300 éven 
keresz tül utazgat a világban, 
mitikus lényekkel és valós 
népekkel harcol, „Hunföldön” 
királlyá teszik, s Bizánctól 
Jeruzsálemen át a Kijevi Ruszig 
és Szicíliáig sokfelé eljut. 
Az egyik kéziratváltozatban 
Odd Magyarországon 

Legenda és valóság

TALLÓZÓ

(Ungara land) két fiatal király
lyal, Vilmossal és Knúttal 
találkozik, Odd a fiatalabbik 
testvér, Knút szolgálatába 
szegődik, annak követeként 
Vilmoshoz is eljut, és java
solja neki az ország kettéosz
tását. Miután Vilmos vissza
utasítja, a két fél összecsap, 
melynek során Odd kardjával 
leszúrja Vilmost. Knút meg
keresztelkedik és békét teremt 
az országban, s bár tartóztatja 
Oddot, utóbbi hamarosan 
továbbáll. 

A kutató szerint, bár a tör
ténet nyilvánvalóan költött, 
de igazi történelmi tapaszta
latok állhatnak a hátterében. 
Nagy valószínűséggel korábbi 
sagákból kompilálta a törté
net szerzője, többek között 
Jeruzsálemjáró Sigurd norvég 
király (1103–1130) egyik sagá
jából, aki keresztes hadjára
tából hazafelé valóban átuta
zott Magyarországon. A viking 
kori történetekben rengeteg 
adalék található a Kijevi Rusz
ban tevékenykedő, valamint 
a többek között Bizáncban is 
szolgáló skandináv harcosok
ról, így az újabb sagák alkotói 
KeletEurópáról bőséges föld
rajzi és politikai ismeretekkel 
rendelkeztek. Tételes bizonyí
tékunk ugyan nincs rá, de 
viking harcosokat már Géza 
fejedelem és Szent István korá  
tól alkalmazhattak a magyar 
uralkodók. A 11. század köze

pén számos olyan hatalmi 
harc is folyt az országban 
(Orseolo Péter és a Vazulfiak, 
illetve András és Béla között), 
amelyben részt vehettek vikin
gek is, különösen András és 
Levente kijevi tartózkodását 
követően. Az András kísére
tében lévő skandináv zsoldo
sok emlékét két – tisztázatlan 
eredetű – név formájában egy 
magyar forrás, a Képes Krónika 
is fenntartotta: a III. Henrik 
németrómai császárral vívott 
1051–1052. évi hadjáratok 
során egy Zotmund nevű vitéz 
állítólag megfúrta a Pozsonyt 
ostromló német hajókat, illetve 
a magyar seregben különö
sen jól harcolt Vojtek, Endre, 

Vilungard, Urosa és Márton 
– Zotmund és Vilungard 
nevének etimológiai elemzé
sével a kutató szerint sejthető, 
hogy varég harcosokat rejt. 
Ettől még nem biztos, hogy 
tényleg léteztek, bár kitalálá
sukhoz a krónika szerzőjének 
nem fűződhetett érdeke. Egy 
dolog azonban tudható: 
a 14. századi Izlandon elkép
zelhetőnek tartották, hogy 
a viking korban lehettek 
Magyar országon északi har
cosok, s ezt a 14. századi 
Magyar ország krónikaírói 
sem tartották kizártnak.

Bár sokkal szilárdabban 
támaszkodott a realitás tala
jára, az 1863as konzervatív 
kiegyezési kísérletről sem tud
tunk eddig sokat. A szűkös 
források között kutat Deák 
Ágnes, a Szegedi Tudomány
egyetem egyetemi tanára. 
Írásából kiderül, hogy a kon

zervatív tábor vezetői egysé
gesen vallották az alkotmá
nyos kormányzáshoz való 
visszatérés szükségességét az 
1850es évekbeli neoabszo
lutizmussal szemben. Az 1860. 
évi októberi diploma nyomán 
megbomlott e tábor egysége, 
néhányan az 1848. áprilisi tör
vényekhez, mások a ’47es 
állapotokhoz való visszatérést 
szorgalmazták. A provizórium 
1861. novemberi bevezetése 
után is törekedtek a politikai 
párbeszéd újrafelvételére, 
ebben 1863 tavaszán történt 
a legkomolyabb kísérlet. 
Forgách Antal gróf, magyar 
kancellár 1861es kinevezése 
után igyekezett békülékeny 
lépésekre rávenni Ferenc 
Józsefet, és 1862 végén „kon
ferenciát” hívott össze magyar 
államférfiakkal, amelyre 1863 
márciusában került sor. Ezen 
terjesztette elő Apponyi György 
a programot, amelynek sikeré
ben Deák Ferencék, azaz 
a liberális politikusok is bíztak; 
a tervezetet azonban fentről 
elutasították. Szintúgy nem 
járt eredménnyel Forgách 
kancellár ’47es tervezete, mint 
egyfajta minimumprogram 
– Schmerling államminisz
ter merev alkotmányos cent
ralista álláspontja ekkor még 
győzedelmeskedett, bár maga 
Ferenc József is többször sze
mélyesen vett részt a konzer
vatív magyar politikusokkal 
folytatott megbeszéléseken, 
és konkrét javaslatokat fűzött 
a különböző tervezetekhez. 
A fennmaradt elsődleges for
rások, köztük SzentIvány 
Vince volt helytartótanácsos, 
a konzervatívok ismert alakja 
nemrégiben előkerült feljegy
zései elemzésével Deák Ágnes 
igyekszik rekonstruálni a tár
gyalások folyamatát, rámu
tatva arra is, hogy nem ez volt 
az utolsó kísérlet a konzervatí
vak részéről a közjogi kiegye
zésre az 1867et megelőző 
években.  ■

Az András kíséretében lévő 
skandináv zsoldosok emlékét két 
– tisztázatlan eredetű – név 
formájában egy magyar forrás, 
a Képes Krónika is fenntartotta



BBC History – 2020. április 17

A
LA

M
Y/

PA
 P

H
O

TO
S/

H
EV

ER
 C

A
ST

LE
/A

IR
 M

A
R

IA
/E

N
VE

R
 H

IR
SC

H
-W

IE
N

 M
U

SE
U

M

MÉG RÖVIDEBBEN
Történelmi kishírek a nagyvilágból

Bronzkori kőszobrok 
egy szigeten
Kilenc darab szokatlan kőalakot 
ástak elő régészek a skóciai Orkney-
szigeteken. A kora bronzkori kőfa-
ragványokat egy ősi ház alapjai 
között lelték meg, kialakításuk egy 
emberi alakra emlékeztet vállal, 
nyakkal és fejjel. Szakértők szerint 
horgony köteleket rögzíthettek 
rájuk, ezzel erősítve meg az épü - 
let tetejét, de az is elképesztő,  
hogy az 50 cm magas kövek rituális 
célt szolgáltak.

Mégsem így hívták 
a Parthenónt
Holland kutatók szerint kétezer 
éven át helytelen néven ismertük 
az athéni Akropolisz tetején álló 
templomot. Az Utrechti Egyetem 
tudósai azt állítják, a római korban 
népszerűsített elnevezés valójában 
a ma Erechteionnak ismert épít-
mény neve volt, itt az Athéné isten-
nőnek felajánlott ajándékokat 
 őrizték. A Parthenón valódi neve: 
Hekatompedon, ami azt jelenti, 
a „száz láb hosszú templom”.

Eltúlozták a járvány 
pusztítását?
A 6. század közepén Európa és 
Ázsia számos részén végigsöprő ún. 
Justinianus-féle járvány talán még-
sem okozott akkora pusztítást, mint 
gondoltuk. A Marylandi Egyetem 
tudósai által vezetett új kutatás egye-
bek mellett ugyanis kimutatta, hogy 
a korabeli pollenszint – ezzel mérik 
többek között a mezőgazdasági tevé-
kenység mértékét – nem olyan min-
tázatot követ, amilyen a pestisjárvá-
nyok idején megfigyelhető.

Örökre elvesztek a műkincsek?
A tavaly év végén mintegy egymilli  - 
árd euró (azaz csaknem 340 milliárd 
forint) értékben ellopott drezdai 
műkincsek között számos bross és 
egy gyémántokkal kirakott kard is 
volt, ezeket a zöld színű boltozatáról 
elnevezett Grünes Gewölbe gyűjte-
ményében őrizték a királyi palotában. 
Mivel az elkövetők és az értéktár-
gyak azóta sem kerültek elő, szakér-
tők attól tartanak, hogy az Erős Ágost 
szász választófejedelem és lengyel 
király által 1723–1730-ban alapított 
gyűjtemény értékeit eredeti állapo-
tukban már sosem fogják fellelni.

I. e. 2000 körül keletkezett kőfigurák 
Finstown környékéről a skóciai  
Orkney-szigeteken

Az itáliai Pavia városa  
a 7. századi pestisjárvány alatt

A „szüzek háza”, vagyis  
az athéni Parthenón –  
legalábbis, amit annak hittünk

ÉVSZÁZADOKKAL KORÁBBAN létezett 
már női irodalom ahhoz képest, ahogy eddig 
gondoltuk, állítja a Surreyi Egyetem iroda

lomtörténész professzora.
A középkori angol irodalmat tanulmányozó 

Diane Watt által vezetett kutatás kimutatta, hogy 
az apácazárdák lakói igen fontos vallási iratokat, 
leveleket és verseket alkottak már a 7. századtól 
kezdve – vagyis jó 700 évvel az 1342ben született 
és a középkori misztikus női irodalomban úttörő
nek tartott Norwichi Julianna tevékenysége előtt 
(Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai című könyve 
magyarul is olvasható, Jel Kiadó, 2013).

A projekt 
ré sze ként Watt 
professzor és 
kutatótársai 
európai könyv
tárakban őrzött 
ritka kézira
tokat vizsgál
tak, köztük 
egy 8. századi 
Szent Ger gely
hagiográfiát. 
Korábban úgy 
hitték, egy az 
angliai Whitby
ből származó 
ismeretlen szerzetes alkotásáról van szó, ám az új 
kutatás szerint az ottani, egy apátnő által vezetett 
„dupla kolostorban” szerzetesek és apácák is éltek, 
s az utóbbiak közös írása volt a szentéletrajz.

Az irodalomtörténész a női irodalom eddigi 
„észre vétlenségét” részben azzal magyarázza, hogy 
a viking rajtaütések sokkal gyakrabban érték az apá
cazárdákat, így az itteni kéziratok is megsemmi
sültek. Az is kiderült, hogy a férfi szerzők sok eset  
ben „felülírták” a nők által már korábban megalko
tott szövegeket. A kutatás eredményeiről új köny
vében adott számot a kutatás vezetője (Women, 
Writing and Religion in England and Beyond, 650–
1100, Bloomsbury Academic, 2019).

„Az angol női irodalom, úgy tartják, a késő közép  
korban kezdődött – nyilatkozta Watt professzor 
a BBC Historynak. – Kutatásunk azonban felfedi, 
hogy már a kora középkorban is részt vettek a nők 
számos szöveg megalkotásában, összeállításában, 
továbbá levéltári és írnoki feladatokat is elláttak. 
Ennek a felfedezésnek mind a hagyományos iroda
lomtörténet, mind a feminista irodalomelmélet 
szempontjából különös jelentősége van.”  

Észrevétlen irodalom

KÖZÉPKORI NŐK

Már jóval az e képen látható 
Norwichi Julianna kora előtt létezett 
számottevő női irodalom

A drezdai palota emlékezetes 
„zöld boltozatos” műkincstára



letek, vázák, poharak is rep
rezentálják a korabeli gazdag 
cívisek életét. A bemutatott 
anyagban egy kék mintás 
mosdótál kancsóval, egy sze

cessziós díszű bécsi 
opálüveg likőrös kan
csó és egy angol csont
porcelán garni túra is 
helyet kapott. És hogy 
mennyibe kerülhetett 
mindez? A korabeli, 
igényes fejléccel ellá
tott régi számlákban, 
a digitálisan lapozható 
katalógusban és divat
lapokban ezekre is meg
találhatjuk a választ. 

A tárlat része ugyanis a 
magazin formátumú kataló
gus, tulajdonképpen egy kis 
méretű női magazin lapszáma, 
amely a bemutatott tárgyak 
háttértörténetein, Debrecen 
és a korszak művelődéstörté
neti múltjáról szóló ismerete
ken túl a múzeumi háttérmun  

kálatokba is elkalauzolja az 
olvasót. Olvashatunk a múze
umalapító Déri Frigyesről, 
aki bécsi selyemgyárosként 
hatalmas műgyűjteményét 
Debrecen városának adomá  
nyozta, továbbá a debreceni 
boltokról, a korabeli báli szo
kásokról, a színházi életről, 
a viselkedési normákról, így 

a verekedést, közbotrányt 
kiváltó női nadrág városbeli 
megjelenéséről is. Emellett 
hat interjú keretében megis
merhetjük a múzeumi háttér
munka egyegy fontos sze  
replőjét és munkáját: a muzeo
lógust, a kutatót, a gyűjtemé ny  
 kezelőt, a restaurátort, a kiál

ADÉRI MÚZEUM 
„POLGÁRI SIKK” 
című kiállítása az 1860 

és 1940 közötti Debrecen 
polgári életmódjába kíván 
betekintést nyújtani a múzeum 
iparművészeti gyűjteményé
nek ritkán látható, értékes 
darabjain keresztül. A 2020. 
május 3ig nyitva tartó tárlatot 
a fotó és dokumentumtár 
vonatkozó anyaga egészíti ki.

A rendezés kissé forma
bontó. „A kiállításban egy mai 
nő álmodja vissza magát az 
1860–1940 közötti időszakba. 
A múzeum iparművészeti 
gyűjteményének műtárgyai 
ebben az álomban, nem szok 
ványos formában elevened 
nek meg” – fogalmazta meg 
a koncepciót Ormosi Viktória, 
a kiállítás kurátora. A fehér 
bútorokat imitáló installáció 
markánsan, mégis szolidan 
szövi egységbe a kiállítás tár
gyait. Jelzésértékkel egysé
ges hangulatot teremt, hátte
ret kölcsönöz a kiállításnak, 
kisebb terekre tagol, és egy
ben ki is emeli a bemutatni 
kívánt finom díszű, elegáns 
használati tárgyakat és öltöze
teket. Belépve egy hálószobá
ban találjuk magunkat, amit 
egy tágas nappali szoba és egy 
gazdagon megterített étkező 
követ. Innen kilépve a deb
receni korzó kirakatai között 
sétálva nézelődhetünk, régi 
fényképekről divatos nők és 
férfiak képei néznek vissza 
ránk. Az emeleti részben az 
adott kor női ruhájának válto
zásai követhetőek nyomon egy 
rajzos idővonal segítségével. 

Lágyan omló női ruhák, 
fehérneműk, finom eleganciá
val díszített ékszerek, legye
zők, kalapok, piperekellékek, 
táncrendek, lakberendezési 
tárgyak mellett fajansz étkész

lí tás tervezőt és a múzeum
pedagógust. 

Végezetül érdemes kiemelni 
1927ből néhány farsangi jóta
nácsot: „3. Ha a mamákat 
kérik táncra, engedjék át ezt 
a szórakozást mellettük pet
rezselymet áruló leányaiknak. 
… 6. Ha valamelyik fiatalem
ber nem táncol, csak gusztál, 

tartozzék különadót 
fizetni. 7. Ha a leány 
nem táncol, mert nem 
kérik, fájdalomdíjat 
kapjon. 8. Család
apák, akik kettőnél 

több leányt visznek bálba, 
adóelengedés ben részesüljenek. 
9. Ha három nál többet, akkor 
jogos a már tírkoszorú. 10. 
Lányos mamák nak 60on túl el 
kell tiltani a bubifrizurát. Aki 
mégis így jelenik meg a bál
ban, külön vigalmi adót fizes
sen.”  ■  Erdei T. Lilla 
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Polgári sikk Debrecenben
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A debreceni cívisek minden-
napi tárgyai több mint 
háromnegyed évszázad 
metszetében
BALRA: Mosdótál kancsóval, 
német, 19. század vége, 
Déri Múzeum
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A brit hanyatlás jelei

VÉLEMÉNY kat semmibe vevő brit ural
kodóosztály most kénytelen 
megenni, amit főzött. Drámai 
hirtelenséggel kell immár a 
saját történelmi megosztott
ságára fordítania a figyelmét: 
Anglia és Skócia 1707es egye
sülésére, valamint Írország 
1921es felosztására. 1707 után 
a Britszigetek népeit immár 
briteknek könyvelték el, akik 
kirajzanak és olyan birodalmat 
építenek, mely fölött sosem 
nyugszik le a nap, s akik maga  
biztosan használják hatal  
mukat, sőt nyelvüket és kul
túrájukat is. A külföldi kom
mentátorok számára azonban 
a brexit nem pusztán a világ 
legnagyobb kereskedelmi 
érdekszövetségéből való értel
metlen kilépést, hanem a nosz  
talgiájának csapdájába ájuló 
uralkodó osztály „morális 
gondatlanságát” is jelenti, az 
indiaiak számára kézenfekvő 
a párhuzam a britek 1947es 
szégyenteljes menekülésével 
Indiából.

Mintavételem persze nem 
volt reprezentatív, ám így is 
kiderült, hogy a külvilág szá
mára a kérdés nem elsősorban 
a gazdaságról és az életszín
vonalról, hanem az étoszról 
szólt. A gazdasági visszaesés 
számokban is mérhető, de a 
„csoportérzés” elvesztése már 
nem, miként azt a 14. századi 
arab történész, Ibn Kháldún 
és 18. századi brit kollégája, 
Edward Gibbon is megfigyelte. 
NagyBritannia világhatalmi 
státusza – részben a fent emlí
tett háttérbefolyáson keresztül 
– még az elmúlt 70 évben is 
megmaradt, 2020 talán ebben 
is fordulópontot hoz majd. 
Remélem, a kommentátorok 
rosszul látják, és alábecsülik 
a brit népek leleményességét. 
De ahogy Kipling írta 1897
ben: „Ne feledjük…!”  
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tak, Alexis de Tocquevilletől 
Hippolyte Taineen át François 
Bédaridáig. Könnyen észre
vehető volt a mintázat, külö
nösen a brit uralmat ismerő 
országokban. A The New York 
Timestól a South China Morning 
Postig a hitetlenség káröröm
mel vegyült. A The Times of 
India szalagcíme ezt harsogta: 
„Szólít a karma? Az oszd meg 
és uralkodj elvét valló orszá
got megosztja a brexit.” A bre
xitről tartott népszavazás úgy
mond „alapjaiban rázta meg” 
NagyBritannia szerepfelfo
gását. Delhiből nézve úgy lát
szik, az egykori anyaország 
„többé nem tudja beállítani 
magát a liberális értékek baj
nokának, hiszen a brexitet 
elsősorban az idegenek távol
tartásának és a bevándorlás 
újbóli ellenőrzésének vágya 
mozgatta”. Mi több, Nagy
Britannia ezután már nem 
játszhat progresszív szerepet 
a világban – állítják Indiában 
–, veszélybe került ugyanis a 
háttérből gyakorolt befolyása, 
„kulturális, intézményi és 
ideo lógiai vonzereje” – vagyis 
mindaz, ami az elmúlt két 
évszázadban (katonai és keres  
kedelmi ereje mellett) a fejlő
dés élvonalába repítette az 
országot. Az angol mint a tudo  
mány, a diplomácia, a pénz
ügy és a politikaelmélet közös 
nyelve, amely létfontosságú 
szerepet tölt be a demokráciá  

ról, emberi jogokról és mul
tikulturalizmusról vallott 
progresszív eszmékben, 
kezd „darabjaira esni”.

A nemzetközi sajtó 
óceánjában végrehajtott 
mélymerülésem egyre 
fullasztóbbá vált. Pankaj 
Mishra a The New York 
Timesban úgy fogalma  
zott, az Indiától Íror szá  
gig, Iraktól Nigériáig 
korábban oly vígan mes
terséges határokat húzó, 
ősi identitásokat és állam  
polgári hovatartozáso

– arra ösztönzi a nemzetet, 
hogy emlékezzen: sikerének 
alapja az istenfélő alázat.

A viktoriánus olvasóközön
ség felemásan fogadta a verset, 
néhányan hiányolták belőle a 
patriotizmust, a többség azon
ban pozitívan értékelte, mes
terműként ünnepelték és – 
Walter Besant történész és 
író szavaival – „szívhez szóló” 
figyelmeztetésként.

Ez a vers jutott eszembe, 
amikor ütött az Európai Unió
ból való kilépés órája, alig fél
száz év brit tagság után. Már 
most kulcsmomentumnak 
tűnik történelmünkben. 1897
ben még nem jutott tetőpont
jára a birodalom (legnagyobb 
kiterjedését az 1920as évek
ben érte el), de már megje
lentek a hanyatlás jelei. Vajon 
hogy látják majd a történészek 
a 2020as év eseményeit?

A nemzetközi sajtóhoz for
dultam ihletért, végül is az 
újságírás a történetírás piszko
zata, s a briteket kívülről szem  
lélők mindig sokkal élesebb 
szemű megfigyelőnek bizonyul

NEM SOKKAL 
Viktória királynő 
gyémántjubileuma, 

azaz trónra lépésének 60. 
évfordulója után, 1897. július 
17én a The Times egy szokat
lan verset közölt, méghozzá 
ugyanazon az oldalon, ahol 
a királynő levélben fejezte ki 
háláját a nép iránta kimutatott 
szeretetéért. A verset Rudyard 
Kipling írta. Recessional (visz
szavonulás) volt a címe, utalva 
az egyházi énekre, amely  
a templomi szertartás végén 
hangzik fel, amikor a lelki
pásztor és a kórus visszavonul. 
A költő birodalmi hanyatlásra 
utaló sorai korántsem diadal
mas hangulatot tükröztek:

Messzire vitt hajóink tűnnek;
A dűne és a hegyfok elég:
Lám, tegnapi pompák űznek
Türosz s Ninive sorsa felé.
A vershez fűzött kísérő

levelében Kipling azt írta: 
„Túlságosan is… megfújtuk a 
Fehér Embernek a fanfárokat, 
s itt az ideje a kijózanodás
nak.” A vers strófáinak vissza
térő refrénje – „Ne feledjük!” 

Michael Wood, a Manchesteri 
Egyetem professzora, szakterülete 
a nyilvános történelem
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Győz a női munka
1945. június 24.
Sokan értetlenül állnak háromnegyed évszázad távla
tából azelőtt, hogyan tudták a kommunisták olyan 
hatékonyan átvenni Magyarország felett az irányítást, 
míg mások csak a Vörös Hadsereg árnyékára és a 
világpolitikai realitásokra vezetik vissza az eseménye
ket. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek mellett 
az is fontos tényező volt, hogy a háború borzalmai után 
magához térő országban a kommunista vagy kommu
nista hátterű szervezetek sokszor igenis valóban 
fontos társadalmi ügyeket karoltak fel, illetve – persze 
tagadhatatlan szovjet „hátszéllel” – valóban hatéko
nyan vettek részt az újjáépítésben vagy a rászorulók 
segélyezésében, ezzel pedig tényleges támogatott

ságot tudtak szerezni, megkönnyítve a hatalomátvétel 
folyamatát.

Jó példa minderre a még 1945 februárjában, a kom
munista párt kezdeményezésére megalakult Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsége. Az MNDSZ hivatalo  
san párton kívüli szervezetként tűzte zászlajára a nők 
„politikai és gazdasági problémáinak képviseletét”, 
valamint az anya és gyermekvédelmet, és a háború 
lezárása után többek között az anyatejgyűjtésben,  
a gyógy és tápszerek kiosztásában jeleskedett, illetve 
bekapcsolódott a helyreállítási munkába is.

Képünkön azokat a budapesti, a legkülönbözőbb 
társadalmi csoportokhoz tartozó nőket láthatjuk, akik 
részt vettek a szervezet egyik romeltakarítási akcióján 
a pesti Dunaparton. A megalakulása utáni első két 
évben mintegy 500 ezren csatlakoztak az MNDSZhez, 
amely 1948ban került az MDP szorosabb irányítása 
alá, hogy aztán a helyét fokozatosan a szakszervezeti 
nőbizottságok vegyék át.

Visszanéző

M
TI



MI REJTŐZIK 
TUTANHAMON 
MASZKJA
MÖGÖTT?

Hiába tartják sokan sírjának feltárását minden 
idők legnagyobb régészeti felfedezésének, 
a leghíresebb fáraó alakját még mindig 
misztikus köd lengi körül. Joann Fletcher 
hét olyan tényt ismertet Tutanhamonról  
és kincseiről, amelyek segítenek elválasztani 
a legendát a valóságtól
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