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Vérségi kötelékek
Egyetlen középkori király sem tudott éjjel jól aludni,
amíg nem gondoskodott fiú utódról, akire könnyen
átörökíthette koronáját. Robert Bartlett felfedi,
meddig voltak képesek elmenni az uralkodók –
karonülő csecsemők kiházasításától kezdve több
tucat utód nemzéséig –, hogy dinasztiájuk fennma
radását biztosítsák

Nero, az Antikrisztus?
Nero császár – a keresztényégetésről,
feleségverésről és anyagyilkosságról
szóló történetek révén – évszázado
kon át a történelmi „dicstelenség
csarnokában” foglalt helyet. De való
ban megérdemli ördögi hírnevét?
Shushma Malik a bizonyítékokat
mérlegeli
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Magyar–szlovák
ellentétek

A „felforgatókat” is

Trianontól a numerus
claususig

Magyarok, szlovákok és szovjetek
Diplomáciai manőverek 1939 és 1941 között
A Molotov–Ribbentrop-paktum után, majd
a Barbarossa-hadművelet megindulásával
kétszer is gyökeresen megváltoztak Szlovákia
kapcsolatai a Szovjetunióval. Janek István
megvizsgálja, milyen álláspontot képviseltek
a szovjetek a Felvidékkel kapcsolatos
magyar–szlovák ellentétekben
42. OLDAL

A „népfajok” és a nemzetiségek
megoszlásának megfelelő felső
oktatási kvóta és benne a zsidók
számarányát rögzítő rendelkezés
előkészítése Trianon hatására
felgyorsult. A száz esztendeje
elfogadott törvénycikk
születésének körülményeit
Molnár Judit v izsgálja meg
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Elvárták tőlük, hogy szemérmesek,
kötelességtudók és engedelmesek
legyenek. Ők azonban inkább felzár
kóztak a birodalom legdominánsabb
– és legrettegettebb – alakjai közé.
Guy de la Bédoyère bemutatja,
hogyan tartotta fenn egy maroknyi
erőteljes nő Róma legnagyobb
császári dinasztiáját

Az Ázsiában harcoló brit és
nemzetközösségi erők 1942-ben
megosztottak, megalázottak
és megvertek voltak. Két évvel
később megállíthatatlanul
meneteltek a győzelem felé.
Jonathan Fennell meséli el
a második világháború egyik leg
nagyobb fordulatának történetét
66. OLDAL
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47 „Valami véget ért” –
In memoriam Papp Gábor

Lapunk alapítója, főszerkesztője
augusztusban hunyt el. Utolsó
esszéjével búcsúzunk tőle, amelyhez
Dérer Miklós írt bevezetőt

58 Úttalan utakon

A numerus clausus nyomán a magyar
zsidó családok kénytelenek voltak
előre nem tervezett életpályákra
térni. A Centropa életút-interjúiból
válogattunk
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A második világháború infografikája
című kötetből néhány látványos
és szemléletes információt közlünk
a délkelet-ázsiai harcokról
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Az októberi évfordulók közül Litván Dániel válogatott

NAPTÁRLAPOK
1970. október 5.

Az októberi krízis
Utolsó nagyszabású akciójuk okozta
a québeci szeparatisták bukását
észben a népszerű amerikai
sorozatok és filmek hatására is,
de Kanada ma a béke és a szinte már
komikus nyájasság szigeteként él a
köztudatban. E kép persze sok igazságot tartalmaz, ám nem szabad elfelejteni, hogy nem olyan régen egy hosszú,
erőszakkal teli időszak lezárásaként
egy véres túszdráma is kellett e béke
kialakulásához.
Az 1960-as évek
elején alakult Front de
libération du Québec
(FLQ), azaz a Québeci
Felszabadítási Front
nevű szervezet 1963-tól
indított hadjáratot azért,
hogy a Kanada többi
részétől nyelvi és kulturális hagyományokban
is jelentősen különböző
egykori francia gyarmat, Québec függetlenségét kivívja. Az alapvetően szélsőbaloldali
ideológiát hangoztató,
az „angolszász imperialista elnyomás” ellen is küzdő, szocia
lista forradalmat hirdető FLQ az
egyébként széles tömegeket megszólító québeci szeparatista mozgalom
militáns szárnyát képviselte, és 1963
és 1970 között közel ezer terrorcselekményt hajtott végre. Leggyakrabban
bombákat robbantottak, de céljuk nem
a mészárlás volt, bár így is nyolc ember
vesztette életét akcióikban.
1970 októberében az egymással laza
kapcsolatban álló sejteket összefogó
szervezet néhány tagja úgy döntött,
valami még radikálisabbra lépésre van
szükség, hogy az FLQ 23, börtönben
lévő tagját kiszabadítsák. A „Liberation”
8

sejt két tagja 50 éve, 1970. október
5-én elrabolta James Cross brit
diplomatát, három nappal később
pedig a „Chenier” sejt tagjai a
québeci kormány miniszterelnök
helyettesét, Pierre Laporte-ot hurcolták magukkal. A túszok elengedéséért cserébe a politikai foglyok
elengedését követelték, de Pierre
Trudeau kanadai miniszterelnök

Katonák vigyáznak
a rendre Montréal
egyik utcáján
a válság napjaiban
BALRA: Laporte
holttestét vizsgálják
a helyszínelők

(a mai kormányfő, Justin Trudeau
édesapja) ehelyett bevezette a hadi
állapotot.
A kormány és a túszejtők közötti
tárgyalások megszakadása után Pierre
Laporte-ot máig tisztázatlan körül
mények között meggyilkolták, testét
egy kocsi csomagtartójában találták
meg október 17-én. (Az FLQ közle
ménye szerint „kivégezték”, de több
bizonyíték is arra mutat, hogy egy szökési kísérlet közben, véletlenül ölték
meg fogvatartói.)
Miután a szervezet, köztük a
„Chenier” sejt több tagját is elfogták,
újrakezdődtek a tárgyalások a felek

között, és végül
december 4-én
Crosst elengedte
az FLQ, az emberrablók pedig szabad eltávozást
kaptak Kubába.
A katonaságot
végül január elején vonták ki a tartományból, az „októberi válság” néven
emlegetett eseménysorozat viszont a
függetlenség előmozdítása helyett azt
eredményezte, hogy a québeci lakosság körében a szeparatista mozgalom
militáns szárnya minden támogatott
ságát elvesztette, sőt az FLQ tagjainak
egy része is inkább a politikai megoldás követelése felé mozdult el. A mozgalom 1980-ra elérte ugyan egy a füg
getlenség lehetőségét megnyitó népszavazás kiírását, de a szeparatistákat
egyesítő párt, a Parti Québécois csupán
a tartomány lakosságának 40 százalékát tudta az ügy mellé állítani.
BBC History – 2020. október
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1930. október 12.

Vidéki zászlóbontás
A Kisgazdapárt nagy támogatottságát
soha nem tudta valódi kormányzásra váltani

H

a a történelmet a tiszta logika
irányítaná, a sokáig döntően
agrárországnak számító Magyar
országon legalábbis évtizedekig szinte
leválthatatlan kormánypártként kellett volna működnie egy olyan politikai erőnek, amely a parasztság és
a gazdálkodók érdekérvényesítését
tűzte ki céljául. Ahogy azonban
a Független Kisgazdapárt története
is mutatja, a dolgok általában nem
ilyen egyszerűek.
A párt története még a dualizmus
korába nyúlik vissza. Elődjét, a Somogy
megyei gazdák egyesületéből országos
párttá alakuló Országos Függetlenségi
és ’48-as Gazdapártot 1909-ben alapította Nagyatádi Szabó István. Az új
politikai erő már az 1910-es választá-

Ezt az 1920-as választások eredményei is megerősítették, a párt a szavazatok közel 50 százalékát megszerezve
lett az új országgyűlésben a legtöbb mandátumot szerző erő.
Kormányt azonban
csak a Bethlen István
vezette Keresztény
Nemzeti Egyesülés
Pártjával együtt alakíthatott a Kisgazdapárt,
amelynek vezetőségét az 1921-től már
miniszterelnökként
kormányzó Bethlen
1922-ben arra is rá
tudta beszélni, hogy
erőiket egyesítve

MTI

Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök (balról a második), Tildy Zoltán, a Kisgazdapárt
elnöke (középen) és Nagy Ferenc újjáépítési miniszter (mellette) látogatása
az 1945. októberi őszi vásáron FENT: Nagyatádi Szabó István 1910 körül

sokon is szerzett három mandátumot,
a világháború utáni évekre pedig a
különböző, hasonló választóközönsé
get célzó szervezetek beolvasztásával az immár Országos Kisgazda- és
Földműves Párt nevet viselő tömörülés egyértelműen az egyik legnagyobb
támogatottságot élvező párttá vált.
BBC History – 2020. október

hozzák létre a két párt fúzióját, az
Egységes Pártot. Nagyatádi abban
a reményben ment bele az egyesülésbe, hogy Bethlen ígéreteihez híven
támogatni fogja majd agrárreformpolitikájának végrehajtását, azonban
a miniszterelnök az 1922-es választások után a párt vezetőségébe saját

embereit ültette, Nagyatádi programját pedig csak korlátozottan engedte
megvalósulni. Az alapító 1924-ben
le is mondott miniszteri posztjáról,
és még abban az évben meg is halt,
pártjának maradványai pedig szépen
lassan teljesen belesimultak a bethleni
kormánypártba.
A csalódott kisgazda politikusok
közül többen is az Egységes Párton
kívül látták az eredeti eszmék megvalósításának esélyét.
A több utódpárt
közül végül a 90 éve,
1930. október 12-én,
Békésben Szijj
Bálintot elnökké,
Nagy Ferencet és
Tildy Zoltánt pedig
alelnökökké választó
Független Kisgazda-,
Földmunkás és
Polgári Párt emel
kedett ki, amely a
következő években
újra magába olvasztotta a kisebb hasonló
pártokat, majd egyesült a Bajcsy-Zsilinszky Endre-féle
Nemzeti Radikális Párttal is. 1935-ben
a párt már közel 20 százalékos eredményével a második politikai erővé
nőtte ki magát újra, de a háborús
években a szélsőjobboldal előretörése
miatt támogatása némileg visszaesett.
A pártelnök, Eckhardt Tibor emig
rálása, majd Bajcsy-Zsilinszky kivégzése miatt Tildy Zoltán vezette párt
viszont ily módon nem is kompromittálta magát az országot a háborúba,
majd a pusztító vereségbe vezető elit
oldalán, így 1945-től megint egyér
telműen az ország legnépszerűbb
pártja lehetett.
Az ezután történtek kísértetiesen
emlékeztettek az 1920-as évek elejére:
a szovjet fegyverek árnyékában a párt
nem tudta saját programját megvalósítani, vezetőit kijátszották, a pártot
pedig kíméletlenül leszalámizták és
szétverték. A rendszerváltás utáni eseményeket e hasábokon most nem
emlegetnénk fel – tény, hogy a Kisgaz
dapárt mai utódai már semmilyen
befolyással nincsenek a hazai politika
alakulására.
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A látványtársadalomról

M

FEMKE DE JONG

IÓTA TELEVÍZIÓS DOKUMENTUMFILMEKET
készítek, elképesztő módon
átalakult a televíziózás. Több
mint 20 esztendeje, hogy az
első Big Brother („Nagy Test
vér”) valóságshow elkezdődött
(egy holland televízióban
mutatták be az eredetit 1999ben, Magyarországon 2002-ben
indult); a BBC rádiója nemrég
egy többrészes sorozatban
(Watching Us, „Néznek minket”) járta körül, hogy a valóságshow-k révén olyan újfajta
társadalmi attitűdök születtek,
amelyek a történészek által
sem figyelmen kívül hagyható
módon alakították át a kultúránkat. Eszembe jutottak 1968
zűrzavaros eseményei és egy
könyv, amely ránk, akkori diákokra nagy hatást gyakorolt,
bár messze nem láttuk olyan
tisztán, merre haladnak a dolgok, mint a szerző. Az 1968.
májusi tiltakozásokban kulcsszerepet játszó Guy Debord
francia teoretikus, filozófus
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The Society of Spectacle („Lát
ványtársadalom”; magyarul
A spektákulum társadalma
címen jelent meg 2006-ban,
a Balassinál) című könyvéről
van szó, amelyet az önbiza
lomtól duzzadó szerző „a 20.
század legfontosabb könyvének” nevezett.
Debord drámai víziót mutatott be a modern nyugati tömegtársadalmakról. „Minden
létező hatalmas látványosságfelhalmozásként jelentkezik.
Ami korábban közvetlenül
létezett, ma már reprezentációként van jelen.” A tömegtermeléstől és -fogyasztástól, a kormányok és a média hétköznapi
élet feletti hegemóniájától
lehangolt filozófus úgy látta,
az „autentikus” társasélet helyét
a képmása vette át, a létezni a
birtokolnin át a megjelenniig
alakult át. A történelem ezen
pontján szerinte „az árucikk
befejezte a társasélet kolonizálását”.
A Big Brother-jelenség is ide
kapcsolódik. Az elmúlt 20 évben

viharrá terebélyesedett a realitytévék, okostelefonok és a közösségi média világa, megváltoz
tatva a kultúrát, társadalmat,
viselkedést – sőt magát a
demokráciát. A jövő történészei ugyanolyan érdeklődéssel
fogják ezt szemlélni, mint
a maiak az 1930–1940-es évek
Mass Observation („Tömeg
megfigyelés”) projektjét.
(A Mass Observation társada
lomtudományi kutatás az
1937-től a hatvanas évek közepéig futott, brit önkéntesek
mindennapjait figyelte meg;
1981-ben a Sussexi Egyetem
újraindította.)
Az első Big Brotherben
10 önkéntes költözött be egy
házba, miközben minden mozdulatukat kamera figyelte, így
éltek – és adták magukat elő.
Mikor fordult át vajon az egyik
a másikba? Az ötlet a kábel
csatornákkal együtt osztódással szaporodott az egész világon,
egyre olcsóbb tartalommal és
a nézők részvételének serkentésével. Tíz éven belül sokféle
formátum keletkezett, az egyik
változatban például átlagembereket mutatott a show (The
Only Way is Essex). A jelenetek
konstruáltak voltak, de a kapcsolatok és érzelmek
elvileg valódiak –
a „konstruált valóság” még a Brit
Film- és Televíziós
Akadémia díjosztóin is külön kategória lett.
Ekkor kezdődött
a közösségi média
szárnyalása; a Face
bookot 2004-ben
indították útjára,
most mintegy 2,5
milliárd aktív használója van. Ma már
bárki sztár lehet a
YouTube demokratikus felületén, saját
tévécsatornája lehet
beépített közönség
gel, követőkkel, véle-

ményekkel és értékelésekkel.
A YouTube befolyása egyre nő,
legkedveltebb csatornájának
több mint 140 millió felirat
kozója van. E digitális platformokon – Debord előre látta –
„a hírnév végtelenszer nagyobb
jelentőségre tett szert, mint
annak az értéke, amire valaki
tényleg képes”.
Életünk streamelése megváltoztatja viselkedésünket.
Érzelmi alapra helyezkedünk,
drámázunk, minden mondén
cselekvést önkifejezéssé vál
toztatunk a világ szeme előtt
– önmagunk nem valóságos
formáját szerkesztjük és adjuk
elő. Avagy az online verzió
konstruálja immár a valóságot? Debord kijelentése a jövő
„pszeudokörnyezetéről” meglehetősen előrelátónak tűnik,
pedig a digitális kor előtt
gyártotta. A valóság és fikció
közötti határok tényleg elhomályosultak.
S végül, elkerülhetetlen
módon, a demokráciára is
árnyék vetül. Mindenütt teret
nyer a „fake news”, az online
véleményt kitermelik, manipulálják és learatják. A valóság
show húszéves ámokfutásának
csúcsterméke a Donald Trump
nevű reality-sztár, aki eljátszotta a megoldóember szere
pét – habár a Pulitzer-díjas
David Cay Johnson 2016-os
könyve (The Making of Donald
Trump) kimutatta, az önreklámozáson kívül más megoldásra nem képes. Amerikai
elnökké választása a „Látvány
társadalom” diadala.
Guy Debord egyik utolsó
filmje egy középkori szerzetesi
rejtvény után kapta a címét.
A visszafelé is ugyanúgy
olvasható palindrom így szól:
In girum imus nocte et consu
mimur igni („Körözünk éjjel
s tűzbe hullunk”). A megfejtés:
molylepke.
Michael Wood, a Manchesteri
Egyetem professzora, szakterülete
a nyilvános történelem
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Ördögi hírnév

Nero, az Antikrisztus?
Nero császár – a keresztényégetésről,
feleségverésről és anyagyilkosságról
szóló történetek révén – évszáza
dokon át a történelmi „dicstelenség
csarnokában” foglalt helyet. De való
ban megérdemli ördögi hírnevét?
Shushma Malik a bizonyítékokat
mérlegeli

E

Márványszörnyeteg

Nero-fej az i. sz. 1. századból.
A történészek majdnem kétezer
éven át a gonosz megtestesítő
jeként jellemezték Róma
ötödik császárát

RNEST RENAN francia
filozófus a 19. század végén
hétkötetes művet írt a kereszténységről. Hatalmas, széles
körű, évszázadokat és földrészeket átfogó kiadvány volt. E kötetek egyikét azonban teljes egészében egyetlen uralkodónak szentelte: Nero római császárnak.
Nero i. sz. 54-ben, mostohaapja,
Claudius halála után került hatalomra.
Tizennégy zűrzavaros, vérontással teli év
után egyszerre mindennek vége szakadt.
Nero az uralma elleni lázadás csúcspontján – valószínűleg önkezétől – meghalt.
Ez azonban, mondja Renan, nem az utolsó
tett, amit a világ látott tőle. Nero vissza fog
térni a Földre, és második eljövetelével
beköszönt az apokalipszis. „Nerónak már
megtaláltuk a nevét – jelentette ki a filo
zófus. – Ő lesz az Antikrisztus.”
Renan vakmerő, de aligha eredeti
kijelentést tett. A történészek a 3. századtól kezdve a gonosz megtestesítőjét látták
Neróban – egyenes vonallal kötve össze
Róma ötödik császárát a világvégével.
Negatív ítéletük rajta ragadt: manapság
mindenki, akit érdekel az ókori történelem, „tudja”, hogy Nero volt minden római
császár közül az egyik legrosszabb.
De vajon igaz-e az, amit mindenki „tud”?
Kétségtelen, hogy mielőtt elfogadnánk

a történelem ítéletét, újból meg kell vizsgálnunk a forrásokat, és meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi motiválta a
császár sok becsmérlőjét, és a tárgyi bizonyítékok hogyan segíthetnek a kép teljessé
tételében. Csak ekkor tudjuk megválaszolni a kérdést, hogy Nero híre miért
olyan szörnyen nyomasztó – és hogy a róla
alkotott ördögi képet teljesen kiérdemelte-e.
Hóhér kutyák
Több oka van annak, hogy a történészek
majdnem kétezer éven át egységesen befeketítették Nerót. A legfontosabb azonban
biztosan az, hogy az ő uralkodása alatt
történt az első keresztényüldözés.
I. sz. 64-ben tűzvész söpört végig Rómán,
amely 14 kerületéből 10-et elpusztított.
A tűzvész után Nero ambiciózus újjáépítési programba kezdett, amelybe Tacitus
római történetíró szerint olyan élvezettel
vetette bele magát, hogy sok római hamarosan gyanakodni kezdett: talán ő adott
parancsot a gyújtogatásra?
Nero igyekezett eloszlatni ezeket a szó
beszédeket, ehhez pedig bűnbakra volt
szüksége. Tacitus szerint ekkor kerültek
a képbe a keresztények. A gyújtogatás miatt
Nero ezt a már amúgy is népszerűtlen 
vallási szektát büntette meg azzal, hogy az
elítélteket a saját kertjében rendezett parádén kutyákkal csonkíttatta meg és tépette
szét. Egy másik büntetés keretében az áldozatokat keresztre feszítették és felgyújtották,
hogy lámpásként világítsanak az éjszakában.
Ez az igazán szörnyű beszámoló érthe
tően megragadta a korai keresztények figyelmét. Amikor egy Algasia nevű nemes
hölgy megkérte Jeromost (aki az 5. század
elején latinra fordította a Bibliát), hogy
értelmezze a „törvénytaposó” (az Anti
krisztus) figuráját Pál thessalonikabeliek
hez írott második levelében, ő félreérthetetlen választ adott: „Nero, a caesarok
legmocskosabbja elnyomja a világot.”
Ám korántsem a keresztények megége
tése volt az egyetlen esemény, amellyel
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Nero leghírhedtebb
bűnei közül hat
Megmérgezte a fivérét
Nero állítólagos legkorábbi bűncselekménye mostohafivére, Britannicus megmérgezése volt. Britannicusnak – mint
az előző császár, Claudius természetes
fiának – nagy esélye lehetett a hatalom
átvételére. Szerencsétlenségére azonban apja halálakor, i. sz. 54-ben még
csak 13 éves volt, így Nero lett a császár,
akit Claudius 50-ben adoptált.
Úgy tudjuk, hogy Nero bizalmatlan volt
mostohafivérével szemben, attól tartva,
hogy veszélyeztetheti az ő pozícióját.
Ezért 55 elején, egy vacsorán Nero saját
kezébe vette a dolgokat: vélhetően mérget
tett Britannicus italába. Amikor a fiú
rosszul lett, a császár mindenkit biztosított afelől, hogy epilepsziás rohama van,
és majd rendbe jön. Britannicus még
azon az estén meghalt.

Megölette az anyját

Britannicus – aki itt anyjával, Valeria
Messalinával látható – 55-ben
életével fizetett, amiért veszélyt
jelenthetett Nero trónjára

Nero anyjának, Agrippinának i. sz. 59-ben
bekövetkezett halála hatalmas változást jelentett Nero uralmában. Ettől
kezdve, állítják forrásaink, a császár
minden perverzitását kiélhette.
Hosszú hatalmi küzdelem után,
amely Agrippina száműzetéséhez vezetett, Nero úgy döntött, hogy megöleti
az anyját. Ám ezzel azt kockáztatta,
hogy feldühíti a római közvéleményt:
Agrippina nem csupán a jelenlegi császár anyja volt, hanem az előző (Claudius)
özvegye is, továbbá – saját jogán – Róma
első császárának, Augustusnak leszármazottja. Nero úgy oldotta meg a dolgot, hogy megpróbálta anyja halálát
balesetnek álcázni, ezért úgy intézte,
hogy az asszonyt egy a Nápolyi-öbölből egy vacsoráról hazaszállító hajó
szétessen és elsüllyedjen. A hajó
tényleg szétesett, Agrippinának
azonban sikerült kiúsznia a partra.
A pánikba esett Nero
ledöfette az anyját,
és azzal a hazugsággal állt elő, hogy
az asszony összeesküvést szőtt ellene.

Agrippina megkoronázza fiát, Nerót, aki
ezért majd köszönet
képpen megöleti
BBC History – 2020. október
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Nero kiérdemelte az Antikrisztus címet.
Sulpicius Severus 5. századi történetíró
szerint a császár „minden tekintetben
felettébb gyűlöletesnek és kegyetlennek
mutatkozott, és végül odáig ment, hogy
tulajdon anyjának gyilkosa legyen”. Sulpicius
itt korábbi, nem keresztény történetíróktól kölcsönöz, hogy Nero romlottságának
mélységét megmutassa. E történetírók
pedig rengeteg feldolgozható anyagot adtak
a Sulpiciushoz hasonló keresztény íróknak.
A Nero életéről ránk maradt három
fő történeti beszámoló szerzői: Tacitus
(aki egy generációval Nero halála után írt),
Suetonius (Tacitus kortársa) és Cassius
Dio (aki a másik kettőnél néhány generá
cióval később alkotott). Mindhárom szerző
egyaránt erőszakos testvér-, anya- és feleséggyilkosként írja le Nerót. Azzal vádolják a császárt, hogy megölte mostohatest
vérét, Britannicust, attól félve, hogy az
elbitorolhatja pozícióját, és túlságosan
hatalmaskodó természetű anyját, Agrippinát
is eltetette láb alól. Három felesége közül
kettőnek a haláláért is felelős: az elsőnek,
Octaviának azért kellett meghalnia, mert
Nero beleszeretett egy Poppaea nevű másik
nőbe; a második áldozat maga Poppaea
volt, akit a császár dührohamában halálra
rugdosott.
Nero „bűnei” közé tartozott az is, hogy
nagy kedvelője volt mindennek, ami görög.
Miközben a görög hagyomány fontos szerepet játszott Rómában (az elit fiatal férfi
tagjait gyakran küldték Görögországba,
hogy a legjobb szónokoktól tanuljanak),
a görög kultúra iránti túlzott rajongást
gyengeségnek tekintették. A rómaiaknak,
úgy vélték, az olyan római tevékenysége
ket kell előnyben részesíteniük, mint a politika és a háború. Az olvasmányainkból
ismert Nero viszont sajnos sokkal jobban
kedvelte a színházat és a szexuális kicsapongást.
Nero nem csupán nézni szerette
a színházi előadásokat, de szívesen
fel is lépett, amit először i. sz. 64-ben
tett meg Nápolyban. Rómában a
színészek jellemzően a társadalmi
ranglétra legalján helyezkedtek el,
ami a császár színpadi ambícióit még
botrányosabbá tette.
Ugyanilyen kárhozatos dolog volt
Nero pompa iránti megszállottsága. Ezt Aranypalotája, a Domus
Aurea példázta, amely a benne
felhalmozott nemesfémek,

IN MEMORIAM PAPP GÁBOR

Utóirat

„Valami véget ért”
A BBC History magyar nyelvű kiadásának alapítója és főszerkesztője augusztusban
hunyt el. Utolsó, kötetben megjelent hosszabb esszéjével búcsúzunk tőle,
amelyben a járvány utáni világ lehetőségeit vette szemügyre, eltérő nézőpontokból.
Írását barátja és pályatársa, Dérer Miklós bevezetőjével közöljük
E sorokat írva a bőség zavara fog el. Annyi Gábor, annyi „gáborság” jut eszembe. És ami a vele töltött együttléteket, társalgást
leginkább jellemezte, annyi utánozhatatlan humor, szarkazmus,
csípősség és intelligencia, valamint olvasottság és műveltség,
amelyek annak ellenére kergettek mindig újabb és újabb rácsodálkozó ámulatba, hogy az évek, évtizedek során már megszokhattam volna mosolyra késztető vagy mélyen elgondolkoztató
szellemes parafrázisait.
De aki nem ismerte személyesen, az is sok szellemi élményt
köszönhetett neki. Papp Gábor ugyanis az utóbbi évtizedek egyik
legjelentősebb folyóirat-alapító–szerkesztő egyénisége volt. Sármja,
jó kapcsolatépítő képességének is köszönhető hatalmas szakmai
ismeretségi köre, elismertsége, elhivatottsága alapozta meg mindezt.
Az életmű felsorolása is impozáns: az önállósodó magyar külügyeket is igazoló Külpolitika című folyóirat alapító szerkesztője a nyolcvanas évek közepén, 1988-tól a Világosság főszerkesztője évekig,
közben megszerezte és hazahozta a Paul Lendvai (Lendvai Pál)
szerkesztette bécsi Europäische Rundschau magyar kiadásának
jogait és szerkesztette Európai Szemle címmel – egyedül! – 1990től 2006-ig, anyagi nehézségek és viták közepette, missziót teljesítve. Alapító főszerkesztője volt a Le Monde Diplomatique hazai
kiadásának, és a 2003-tól magyar nyelven megjelenő National
Geographic magazinnak, ahogy 2011-től haláláig a BBC History magyar kiadásának, majd
2018-tól a BBC Világtörténelemnek, a Kossuth
Kiadó kulturális és ismeretterjesztő funkciót
is teljesítő sikeres vállalkozásainak. Ezeket az
orgánumokat ő hozta Magyarországra, ő készítette elő a megjelenésüket, az ötletgazda is
ő volt. Közben beindította a sajnálatosan rövid
életű Glóbusz hírportált, a nemzetközi politika
remek ismertető kalauzát is.
Ám nem lenne teljes a kép újságírói telje
sítményének említése nélkül. Nagyon jó tolla
volt, bár ritkán és nehezen, átgondolt alapossággal vetette papírra gondolatait. E lap
olvasói első kézből szerezhettek bizonyítékokat tehetségére, amikor hónapról hónapra
elolvasták lapindító szerkesztői gondolatait,
amelyek számomra is gondolatmeneteket
indító intellektuális élményt jelentettek.
BBC History – 2020. október

Az alább közölt írás is ezt bizonyítja. Ebben a miniesszében
a klasszikusok bevált módszeréhez, az ellentétes oldalon állók
párbeszédének műfajához fordulva fejti ki – már betegsége végső
stádiumában – mindannyiunkat foglalkoztató dilemmáit.
Gábor! Sok-sok töprengésünk, vitánk és egyetértésünk után
most legszívesebben végleg feloldanám feloldhatatlan dilemmáidat. Szeretnélek megnyugtatni, hogy a világ nagyjában és
egészében csak-csak tökéletesedett az elmúlt időkben. Vagy legalábbis nem lett rosszabb és elviselhetetlenebb. Hogy annak
ellenére, hogy Donald Trump megválasztásának évében, 2016ban ugyan az amerikaiak 65 százaléka gondolta úgy, hogy a környező világ nem jobbult, legjobb esetben szomorúan stagnált
mindenféle bajaiban, a helyzet korántsem reménytelen. Például
a világszegénység drasztikusan csökkent: a globálisan mélysze
génységben élők aránya az 1981-es 42 százalékról mára 8,6 százalékra csökkent, nem utolsósorban annak eredményeként, hogy
a nők kevesebb utódot hoznak világra – az 1981-es 6-os világátlag
mára 2,4-re változott. Vagyis a katasztrofális válságok garmadával fenyegető további népességrobbanás csillapodóban van, és
a Föld népessége a következő századfordulóra kezelhető szintre
vált. Ugyanakkor a várható élettartam a múlt század folyamán
napjainkig több mint megkétszereződött. A fejlődő világ jelentős részében hatalmas iramban zajlik egy
gyorsuló középosztályosodás – Kínában például már több százmilliós nyugati szinten
élő vállalkozói és munkavállalói tömeggel
számolhatunk.
Miközben persze még mindig hatalmas
tömegeknek gond a mindennapi megélhetés, és a kapitalizmusra főleg beindulásakor
jellemző egyenlőtlenségek nagyarányú növekedése. A globalizáció vitathatatlan áldásai
mellett még nem sikerült megfelelően kezelni
a környezet szennyezését, a klímaváltozás
emberi tevékenységekkel kiváltott vagy felgyorsított okait, megfelelő mederbe terelni
százmilliók nagyrészt kényszerű helyváltoztatását, a migrációt, a háborús gócokból menekülők fogadását és beilleszkedését.
De mindezen problémáknak és a többi, itt
fel nem soroltaknak nem könnyű és nem
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egyszerű megoldására – éles vitákban, ellenségeskedésekben
és visszarendeződésekben nem szűkölködve – hatalmas erők
mozdultak meg. Ha aprónak és ellentmondásosnak is gondolhatjuk lépéseiket, a helyes irányba mozdulnak.
Mondom, legszívesebben feloldanám feloldhatatlan dilemmáidat. Sajnos, képtelen vagyok rá, és már nem csak azért, mert
nem ülsz velem szemben a presszóban, vagy nem lógsz a telefon
túlsó végén. Hanem azért is, mert egy paradoxon ma a világ.
Miközben valóban fejlődik, gazdagodik, épül, egyúttal egyre
súlyosabb negatív tendenciák – emberiek, társadalmiak – tanúi
vagyunk. A konszenzuális demokrácia, a szolidaritás, az empátia lejtmenetbe kapcsolt, és a kirekesztés, az idegengyűlölet,
az etnikai alapú kizárólagosság, az autokratizmus felívelőben
van, és a sokáig kizárhatónak tartott nagy háború lehetősége

sem kizárható. Ez az önsorsrontó humán állapot hallatlan károkat okozhat, generációk életét és tudatát alakíthatja nem kívánatos irányba.
Optimizmusra tehát kevés okunk van. Ám pesszimizmusra
még kevesebb. Az emberiség, a hatalmak eddig mindig elkerülték
az Armageddont. A józan ész eddig előbb-utóbb, kataklizmák
árán, de valahogyan győzedelmeskedett. Te, sajnos, nem éred már
ezt meg. Valószínűleg mi, élők sem. De kései utódaink biztosan.
Vagy talán.
Dum spiro, spero.
Dérer Miklós külpolitikai elemző, a Klubrádió Szabad a pálya! című,
a BBC History magazin témáihoz lazán kapcsolódó, Papp Gábor vezetésével
készült műsor állandó vendége

Disputa az előre nem láthatóról,
arról, hogy egyáltalán lesz-e változás
Papp Gábor

Optimista mottója: „A válságok legnagyobb haszna, hogy
megmaradnak a kollektív emlékezetben.”
John Kenneth Galbraith az 1929–33-as válság után
Gáncsoskodó mottója: „Az emberiség egyik fülén bemegy
az ágyúgolyó, a másikon kijön.”
Karl Kraus: Az emberiség végnapjai, 1918
A szerző mottója: „A történelem legnagyobb tanulsága,
hogy nem szolgál tanulsággal.”
Hegel után Arnold Toynbee

V

ÍRUSÜGYBEN HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS helyzetem úgy hozta, hogy nem csupán karanténba, hanem egyenesen remetelakba kényszerültem
vonulni, s még nyüzsgő életet élő családtagjaimnak
sem adtam meg az esélyt, hogy napi útjaikról hazatérve koronás
vásárfiával lepjenek meg. Izolációban telnek el heteim, de nem
magányban. Évtizedek óta el-eldörmögünk a világ dolgairól
Optimistával és Gáncsoskodóval, most persze arról, hogy mikor
és mit hagy ránk ez a kifürkészhetetlen, nyomorult vírus. Nem
mondanám, hogy barátok lennénk – ők sem különösen kedvelik
egymást –, de összeszoktunk ennyi idő alatt. Karl Kraus úr aszta
lánál találkoztunk, s azóta több-kevesebb rendszerességgel összejárunk.
Kraus, ez a ritka élesnyelvű és keserű osztrák, 1918 végén írta
meg színműnek álcázott, ám előadhatatlanul hosszú nagy művét
az Emberről és örökbecsű találmányáról, a Háborúról. Narrátora-
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moderátora az Opera oldalára néző Sirk-Ecke kávéházi asztalánál
ülte végig a Nagy Háború éveit, s onnan hívta elő a történelem
grand guignol-jának szereplőit, hogy a látottakról ütköztesse a
vele együtt átélő kortársakat, köztük Optimistát és Gáncsoskodót.
Optimista: – Új időszámítás kezdődik. Valami véget ért.
Szép volt, jó volt, igazi aranykor! Európa szerencsésebb sorsú nyugati fele soha ilyen hosszú békeidőt és ilyen mérvű gazdagodást
nem élt át, mint az ötvenes évektől a 2008-as válságig. Akkor ránk
ijesztett, volt, aki pánikba is esett, majd megráztuk magunkat,
s jött egy újabb tízéves paradicsomi állapot. Közben nemcsak az
otthonaink, az autóink nőttek még tágasabbra és tanultak meg
mindenféle ügyes fortélyokat, nemcsak a szabadidős tevékenységeink változtak, mi magunk is alaposan megváltoztunk. A megfékezhetetlen gazdasági növekedés, az olcsó pénz áradata,
a kimeríthetetlen hiteltartalék, a fogyasztás fétise az önzést és a
mohóságot nemcsak a tömegkultúra részévé tette, hanem a közmorálba is legitimálta. Úgy éreztük, zavartalanul robog előre a
mi szép új világunk, amelybe azért az úgynevezett vagy egykori
perifériákból is be-becsatlakoznak. Persze – mondjuk réveteg
szemmel – néhány milliárdan kívül maradnak a mannaesőből,
de ez ellen mi semmit se tehettünk, ilyen az élet!
Gáncsoskodó: – Aranykor nyugaton, vaskor keleten. Jóléti
társadalom ott, röpke négy és fél évtizedes megszállás és diktatúra Európa másik felén. És szegénység meg krónikus áruhiány.
Európa pazarló aranykorában a Kelet jelentős részében még a
nyolcvanas években is pőrén meredtek a semmibe a húsboltok
kampói, és az évtized végén a donyecki bányászok azért lázadoztak, mert amikor följöttek a felszínre, a mosdóban nemhogy
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A BBC Világtörténelem
őszi számából
Hogyan kavarta fel a világot
az amerikai függetlenségi háború?
Az amerikai függetlenségi háború nem csupán országos jelentőségű esemény volt. A 18. századra kialakult, összefonódott világban a Föld távoli pontján lezajlott események hatása sem lehetett
helyi jellegű. Civilizációk rendültek meg, birodalmak jutottak
az összeomlás szélére és megszámlálhatatlan ember élete változott
meg mindörökre, miután az amerikai függetlenségi háború híre
körbefutott a Földön.

Aztékok – ahogyan ők látták
magukat és a világot
Amit eddig tudtunk Közép-Mexikó őslakos népeiről, azt nagyrészt a spanyol hódítók és telepesek írásos beszámolóiból tudjuk.
De ha az aztékok saját dokumentumait vesszük szemügyre,
egészen más kép rajzolódik ki. E források nélkül hajlamosak
vagyunk azt hinni, hogy az aztékok története a múlt ködébe vész,
vagy hogy ez a nép változásmentes világban élt. Segítségükkel
azonban legalább két generációról történelmi tények állnak
rendelkezésünkre – a hódítás előtti időből.

A változás kora
Bármilyen furcsának tűnik is, az emberiség felét egy bizonyos
életszakaszban elérő, testi-lelki kellemetlenségekkel járó állapotnak nagyon sokáig még csak saját neve sem volt. A „menopauza”
kifejezést csak 1821-ben alkotta meg Charles-Pierre-Louis de
Gardanne francia orvos. A kultúra jelentősen befolyásolja, hogy
bizonyos tüneteket az érintettek miként érzékelnek és reagálnak le.
Cikkünk a szindróma felismerésének és értelmezésének
hátterét mutatja be.

A nemzetállamok története
195 elismert független állam van ma a világon. Kettő kivételével
tagjai az Egyesült Nemzetek Szövetségének. A Föld népességének
túlnyomó többsége, beleértve az őslakosokat is, valamilyen
módon egy nemzetállam törvényeinek alárendelten éli az életét.
Manapság természetesnek tűnik, hogy a földrajzi határok, a közös
nyelv és kultúra által kialakított társas formációkban élünk.
De a nemzetállam modern, újkori képződmény, és talán nem is
vár rá fényes jövő.
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