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állni. Ennek ellenére Q és Katharine Európába 
hajóztak, hogy Wilburrel legyenek, aki hajnali 
egykor selyem kalapban és szmokingban várta 
Qket a párizsi pályaudvaron.

Egy dél-franciaországi – és így enyhébb telet 
élvezQ – nyaralóhelyen, Pau-ban a repülések 
folytatódtak. A gép akkor már négyéves volt. 
Sok repülésen volt már túl, túlélt zuhanásokat 
és számtalanszor javították már. Ám Wilbur 
még mindig öt-hat repülést tett naponta, ingyen 
vitte magával az utasokat. A spanyol és az angol 
király is ellátogatott Pau-ba, hogy a repülQgépet 
megnézze. KésQbb, Rómában az olasz király és 
J.P. Morgan nézte a repüléseket. Katherine éle-
tének legboldogabb napjait élte. Többször is fel-
repült bátyjával, és franciaórákat vett Pau-ban.

Mikor 1909 májusában hazahajóztak, Wilbur 
már több mint egy évet töltött Európában, és 
Párizs környékén már meghökkentQ számú, 
összesen tizenöt gyárban építettek repülQket. 
McCullough így ír:

„Ott, Franciaországban történt, az, hogy 
úgy repült, ahogy ember még sehol ezen a 
Földön. Le Mans-ban és Pau-ban többet 
repült, mint bárki korábban, és minden tá-
volsági, sebességi, magassági rekordot és a 
levegQben töltött idQ rekordját megdöntötte, 
és Q repült elQször úgy, hogy utast is vitt…”

A következQ években életüket az üzleti ügyek 
töltötték ki, és az a számos keser_ per, melyet 
szabadalmuk és hírnevük védelme érdekében 
kellet indítaniuk. 1910 után, egy rövid berlini 
repülést követQen Wilbur soha többé nem szállt 
gépre. Állandóan üzleti úton volt New Yorkban, 
Washingtonban vagy újra Európában, mikor a 
„teljes testi és lelki kimerültségtQl” megbetege-
dett, és 1912-ben belehalt a tífuszba. 45 éves volt.

Orville még hét évig repült, majd eladta a 
bátyjával közösen alapított Wright Company-t 
és felállította saját repüléstani laborját. 1948-
ban halt meg.

P és Wilbur valójában már évekkel korábban 
elbúcsúztak, mikor a Huffman Prairie-re meg-
hívták az Aeroplane Club of Dayton-t (Daytoni 
RepülQgép Klub), családjukat, barátaikat és 
minden érdeklQdQt. Azon a napon Orville em-

lékezetes bemutatót tartott: több manQvert is 
végrehajtott, miközben alacsonyan szállt, és a 
hihetetlen, 829 méteres magasságig is feljutott. 
P és Wilbur sosem repültek együtt, hogy egy 
esetleg halálos balesetben nehogy mindketten 
odavesszenek, így egyikük biztosan életben 
marad, és folytathatja a munkát. De ezen egy 
alkalommal együtt szálltak fel, Orville a kor-
mánynál, egymás mellett.

(The New York Review of Books)

Cord Aschenbrenner

A würtenbergi cárnQ 

Marianna Butenschön: Mária, Oroszország 
cárnQje. Egy württembergi nQ a cári trónon 
(Theiss Verlag, 2015, 432 oldal

Az uralkodói életrajzok kissé divatjamúltak. 
Így annál is inkább figyelemreméltó a német 
történész munkája, aki az Alexandra cárnéról, 
I. Miklós feleségérQl szóló könyvét követQ-
en egy másik német származású Romanov 
cárnéról, nevezetesen Miklós édesanyjáról ír. 
Vajon megtalálhatók-e még azok a legkemény-
vonalasabb, Európában mindenfelé szétszóró-
dott Romanov-ház hívek, akiknek ez a könyv 
íródott? Marianna Butenschön, történész, új-
ságíró, Oroszország-tudós, bizonyosan nem 
Romanov-párti. Sokkal inkább azt mutatja be, 
hogy a württembergi Zsófia Dorottya hercegnQn 
keresztül – aki mint I. Pál orosz trónörökös má-
sodik felesége, 1776-ban vette fel a Mária nevet 
– milyen nagyszer_en elmesélhetQ az orosz és 
az európai történelem egyik fejezete – egy má-
sik, azaz keleti perspektívából nézve. Az olvasó 
szemei elQtt a történetbQl szépen kibontako-
zik, hogy ez a cárné, II. Frigyes porosz király 
unokahúgának lánya és Nagy Katalin menye, 
milyen fontos szerepet játszott a cári birodalom 
életében abban, hogy az a Napóleon nevével 
fémjelzett európai korszakfordító átalakulásból 
mint vezetQ európai nagyhatalom kerüljön ki.



118

Az 1759-ben Stettinben született (ma: 
Szczecin, Lengyelország), és 16 éve-
sen Szentpétervárra férjhez adott Zsófia 
Dorottyának, becenevén „Dortelnek” egy új név 
mellett egy új vallást is fel kellett vennie. Férje, 
I. Pál 1801. márciusi meggyilkolását követQen, 
csak mint „l’imperatrice-mère” (és mint ilyen 
t_nik fel röviden a Háború és békében) élt 
szigorú szabályok szerint az új cár, I. Sándor 
udvarában. I. Sándort szülei akarata ellenére, a 
nagyanyja, II. Katalin nevelte. Ez csak növelte 
a gy_löletet a trónörökös Pálban, melyet a férjét 
III. Pétert 1762-ben a trónról letaszító, és Qt, fiát 
folyton megalázó anyjával szemben érzett. ErrQl 
a bonyolult anya-fia viszonyról mit sem sejtve 
– Nagy Frigyes protezsáltjaként és az Q kény-
szerítQ hatására – érkezett Dorottya 1776-ban 
a cári udvarba. Nagy Frigyes a porosz–orosz 
kapcsolatok szempontjából ígéretesnek tartotta 
csinos és iskolázott unokahúgának kiházasítá-
sát. Már csak a porosz király házasságot tetQ alá 
hozó hatalmi játszmáinak izgalmas leírása miatt 
is megéri elolvasni Butenschön könyvét. A szü-
lQk, a Rajna bal partján fekvQ Mömpelgardban 
(Montbéliárd) élQ nem uralkodó hercegi pár, 
folyamatos pénzzavarral küzdöttek, így lányuk 
házassága mindenképp kapóra jött. Tudta ezt a 
Szövetség alapítója is. „Az Ön szomorú hely-
zete nem ismeretlen elQttem, így ez a házasság 
több alkalmat is ad arra, hogy az Ön jóllétérQl 
egy kicsit megfelelQbben gondoskodhassak” – 
írta a hercegnének II. Frigyes, az „Öreg Fritz”.

Pénzügyi szempontból mind a szülQknek, 
mind a szerény körülmények között felcsepere-
dett lánynak könnyebbség volt, aki Európa egyik 
legpompázatosabb udvarába érkezett. Nem so-
káig maradt azonban ott. Boldogtalan férjével 
húsz évig jórészt a pavlovszki és gacsinai nagy-
hercegségi rezidenciákban élt, és tíz gyermeket 
szült, akik a nagyhatalmú, ám csak mérsékelten 
szeretetteljes nagyanyjuk befolyása alatt nQttek 
fel – egészen 1796-ban bekövetkezett haláláig, 
mikor is Pál a cári jogart átvette. Addigra felesé-
ge az otthonukul szolgáló pavlovszki rezidenci-
át és a hozzá tartozó parkot egy máig is gyakran 
látogatott, jelentQs építészeti és kulturális em-
lékhellyé építette át. Máriáról közben kiderült, 
hogy tehetséges kQcsipkézQ és pecsétgravírozó. 

Szociális kérdések iránti elkötelezettségét a 
mai napig dicsérik, már csak azért is, mert ez 
a fajta érzékenység a modern Oroszországból 
is hiányzik, ahogy azt Marianna Butenschön 
megjegyzi; Mária volt a megalapítója az elsQ, 
halláskárosultak számára létrehozott iskolának. 
Híressé vált a „Grand Tour” is, amit a házaspár 
inkognitóban, mint „Észak grófja és grófnéja” 
tettek Európában, Poroszországba azonban nem 
látogattak el, mert akkoriban Katalin hatalom-
politikai megfontolásból, Ausztriát részesítette 
elQnyben. Amerre csak jártak, az udvarokban, 
a m_vészek és szolgálók mind elragadtatással 
beszéltek róla, Mária „lépte nyomán arany hul-
lik” – írta egyik barátnQje.

„Öntöttvas” személyiség
Mindezt alapos tudással és történelmileg kép-
zett éleslátással mutatja be az életrajzíró, a mai 
európai ember számára a távolinak t_nQ múlt 
történetét és annak fQszereplQit színes rész-
letezettséggel és csodálatos szemléletességgel 
engedi láttatni. Így tudjuk meg, hogy a cárné 
a hótól depressziós lett, az etikettet mindig be-
tartotta és szinte függQ volt a parmezán sajttól, 
ami ilyen messzeségben Észak-Itáliától valóban 
cári kiváltság, még manapság is. Butenschön 
számos forrást dolgozott fel, köztük több oroszt 
is kiértékelt: ennek köszönhetQen mesél anek-
dotákat a nagyhercegi pár látogatásáról a zürichi 
Lavater lelkésznél. Megjelenteti az olvasó sze-
me elQtt az egyre kiszámíthatatlanabb I. Pál rö-
vid uralkodását, és nem utolsósorban, pontosan 
leírja Mária viszonyát fiával, I. Sándorral. A lip-
csei „Népek csatájá”-t követQen az „emberiség 
és Európa megmentQjeként” a történelemben 
hírnevet szerzQ I. Sándornak nem volt könny_ 
amúgy szeretetteljes, ám domináns anyjával: 
„tapintatlannak” találta Qt. Testvére, és követQje 
a trónon, I. Miklós „öntöttvas” személyiség_-
nek írja le, és ezt egyáltalán nem a fiúi szeretet 
mondatja vele.

Napóleon rettentQ kudarcba fulladt oroszországi 
hadjáratát (a cárné württembergi rokonai mind-
két oldalon harcoltak) nem a szokásos – „elsQ 
állomás” Moszkva és annak felégetése – meg-
közelítésben mutatja be Butenschön. Nála az 



119

„északi fQváros”, Szentpétervár áll a középpont-
ban. Ez is szokatlan, akárcsak az egész könyv, 
mely egy szinte elfeledett – 1828-ban meghalt 
– nQt mutat be, egy elsüllyedt korból, egy, a kö-
zép-európai ember számára többnyire távolinak 
t_nQ országból.

(Neue Zürcher Zeitung)

George Soros

Ha szövetkezünk Kínával,  
elkerülhetjük a világháborút

A nemzetközi együttm_ködés rendszere ha-
nyatlóban van mind a politika, mind a pénzügy 
területén. Az ENSZ-nek a hidegháború vége óta 
nem sikerült hatékonyan kezelnie egyetlen na-
gyobb konfliktust sem, a 2009-es koppenhágai 
éghajlat-változási konferencia keser_ utóízt ha-
gyott maga után, a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) 1994 óta nem hozott tetQ alá jelentQ-
sebb megállapodást. A Nemzetközi Valutaalap 
legitimitását is egyre inkább megkérdQjelezik 
korszer_tlen irányítása miatt, továbbá szemmel 
láthatólag rossz úton halad a G20 is, amely a 
2008-as pénzügyi válság idején a nemzetközi 
együttm_ködés elvben hatékony eszközeként 
emelkedett ki. A közérdeknek minden területen 
nemzeti, felekezeti alapú, üzleti vagy egyéb 
sz_klátókör_ érdekek kerekednek fölé. A dolgok 
mára odáig fajultak, hogy globális rend helyett 
globális rendetlenségrQl kell beszélnünk.

A politika mezején sokasodó és elmérgesedQ 
helyi konfliktusokat látunk. Ezek egyenként 
esetleg megoldhatók lennének, de összefonód-
ni látszanak, és az egyik konfliktus vesztesei 
hajlamosak további konfliktusok gerjesztQivé 
válni. Például, a szíriai válság rosszabbodott, 
amikor Bassár el-Aszad megsegítésére érkezett 
a putyini Oroszország és az iráni kormány, 
mindegyik a maga érdekét szem elQtt tart-
va. Szaúd-Arábia adta a kezdQtQkét az ISIS 
alapításához, és Irán szította a húszi-lázadást 
Jemenben, hogy bosszút álljon Szaúd-Arábián. 

Benjamin Netanjahu megpróbálta az amerikai 
kongresszust a nukleáris egyezmény ellen han-
golni, amelyrQl Amerika éppen Iránnal tárgyalt. 
Egyszer_en túl sok ahhoz a konfliktus, hogy a 
nemzetközi közvélemény pozitív hatást tudjon 
gyakorolni.

A pénzügyi világban a Bretton Woods-i in-
tézmények – a Nemzetközi Valutaalap és a 
Világbank – elvesztették monopolhelyzetüket. 
Hasonló intézmények sora jön létre kínai irá-
nyítással. Vajon ellenséges viszonyban lesz-
nek egymással, vagy megtalálják a módját az 
együttm_ködésnek? Mivel a pénzügyi és gaz-
dasági szféra összekapcsolódik, nagyban meg 
fogja szabni a jövQ történelmének alakulását 
az, hogy Kína hogy kezeli majd az átmenetet a 
beruházás- és exportvezérelt gazdasági növeke-
désbQl a belsQ kereslettQl való erQsebb függés 
felé, illetve, az, hogy miként válaszol erre 
Amerika. Az Amerika és Kína közti stratégiai 
partnerség megakadályozhatná, hogy két hatal-
mi tömb alakuljon ki, mely katonai konfliktusba 
kerülhet egymással.

Hogyan jutottunk el a globális rendetlenségnek 
erre a szintjére? A hidegháború alatt a világot 
két nagyhatalom irányította. MindkettQ bizo-
nyos mérték_ ellenQrzést gyakorolt szövetsé-
gesei és csatlósai körében, és kerülték a nyílt 
katonai konfliktust a másikkal a MAD-doktrína 
(kölcsönösen biztosított megsemmisítés) ve-
szélye miatt. Lehet, nem véletlenül nevezték 
„mad”-nek – valóban egy Qrült1 rendszer volt, 
de m_ködött: sok helyi konfliktust szült, viszont 
sikerült elkerülnie a világháborút.

Mikor széthullott a szovjet birodalom, 
Amerikának lehetQsége nyílt, hogy egyedü-
li szuperhatalom és a világbéke szavatolója 
legyen, de nem tudott felnQni a feladathoz. 
Az Egyesült Államok az egyén szabadságának 
elvére épült, és nem készült el a világ rend-
Qrének a szerepére. Amerikában voltaképpen 
nem alakult ki egységes nézet arról, mit jelent 
nemzetközi ügyekben vezetQ szerepet betölteni. 

1 MAD: angol mozaikszó, a Mutual(ly) Assured 
Destruction rövidítése, magyarul: a kölcsönösen 
biztosított megsemmisítés elve. A mozaikszó egy-
becseng az angol mad (Qrült) kifejezéssel.


