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A nagyhatalmak még napjainkban is tá-
mogatnak bábállamokat, ha azok stabilitása 
létfontosságú stratégiai érdekeket szolgál. Az 
Egyesült Államok nagykövetségei továbbra 
is nagy befolyással bírnak olyan országok-
ban, mint Irak, Jordánia és Kuvait. A franciák 
beleszólással vannak Algéria, Marokkó és a 
legtöbb nyugat-afrikai állam belügyeibe. Kína 
új szövetségeseket szerez Kelet-Afrikában, to-
vábbá olyan ázsiai önkényuralmi rendszerek 
mögött áll, mint Észak-Korea, Türkmenisztán 
és Vietnam. Oroszország régi új csatlósaira 
– Fehéroroszországra, Szíriára és Ukrajnára 
– egy nyugtalan Moszkva árnyéka borul. 
Ezekben a kapcsolatokban mindkét fél jobban 
járna, ha nem felejtené el, amit a történelem 
tanít: a segítség néha ártalmas is lehet.

(Foreign Affairs)

Michael Fontaine

Mit adtak nekünk a rómaiak?

Ókori tanulságok a jelenkori politika számára

Mary Beard: SPQR: az ókori Róma története 
(SPQR: A History of Ancient Rome) cím_ köny-
vének recenziója

Az ókori Róma egy falu volt, amely világbiro-
dalommá nQtte ki magát. Kr. e. 117-ben, területi 
kiterjedésének csúcspontján a Brit-szigetektQl 
Mezopotámiáig, a Rajnától a Szaharáig terjed-
tek a határai. Története több mint ezer éven 
át ível. MielQtt a Nyugatrómai Birodalom az 
ötödik század végén összeomlott, a római-
ak olyan életszínvonalon éltek, amilyet leg-
közelebb csak a tizenkilencedik század köze-
pén látott újra a nyugati világ. Beltéri f_tés, 
vízöblítéses vécék, gránit fQzQpultok álltak 
rendelkezésükre, sQt még esztétikai fogászat is 
létezett. A kormányzat, mely ezt az életformát 
biztosította, a Senatus Populusque Romanus, 
azaz „a Szenátus és a római nép” névvel illette 
magát. A Róma polgárai és választott vezetQi 

közti kapcsolatot mindenütt büszkén hirdette az 
„SPQR” rövidítés. 

Róma történelmének klasszikus korszaka a 
Krisztus elQtti utolsó kettQ és a Krisztus utáni 
elsQ két évszázadot öleli át. A korszak kezde-
tén Róma már jókora birodalmat kormányzott 
demokratikus módszerekkel. A végére a kor-
mányzás egyre inkább tekintélyelv_vé vált, de 
a birodalmon belül még mindig béke uralko-
dott. Virágzott a városépítészet, az irodalom, a 
színház és a m_vészetek; a rómaiak feszítették 
keresztre Jézust, és rombolták le a Második 
Templomot Jeruzsálemben4 – mindezek ma-
radandó következményekkel jártak. A római 
történelem legemlékezetesebb eseményei és 
leghíresebb személyiségei ehhez a korszakhoz 
kötQdnek.

A történészek rendszerint azzal indokolják 
elhatározásukat jól ismert eseményekrQl írott 
új m_veik esetén, hogy fontos, az elfogadott 
nézeteket megkérdQjelezQ vagy éppen tisz-
tázó forrásokat fedeztek fel. Más a helyzet 
a SQPR-ral, melyben Mary Beard5 mondja 
el újra a római történelmet a kezdetektQl 
a klasszikus korszak végéig. Mindazonáltal 
még ellenállhatatlanabb olvasmánnyá teszi 
munkáját az a modern, politikai töltés_ nyel-
vezet, melybe a cambridge-i professzor – 
„don” – egy régi történetet öltöztet. Az SPQR 
a római történelmet ülteti át a mai angliai 
viszonyok közé – azokba a kifejezésekbe és 
gondolati sémákba, melyek a tömegtájékoz-
tatásból áramlanak felénk, és melyek életünk 
rendjét és értelmét adják – Beard zsenialitása 
épp abban rejlik, hogy csak ezt a nyelvezetet 
használja, semmint a nyílt összehasonlítás 
módszerét, hogy ókori párhuzamokat sejtes-
sen a huszonegyedik század politikájával és 

4 Heródes halála után tíz évvel (Kr. e. 4) Júdea 
közvetlen római fennhatóság alá került. A növekvQ 
római elnyomás ellen egyre erQsödött a harag és 
ellenállás… A legfelsQbb római haderQk Titus ve-
zetésével végül gyQzedelmeskedtek, és Kr. u. 70-
ben a földig rombolták Jeruzsálemet. Jeruzsálem 
és a Második Templom lerombolása katasztrofális 
volt a zsidó nép számára. A korabeli történetíró, 
Josephus Flavius szerint zsidók százezrei vesztet-
ték életüket Jeruzsálem ostromában és az ország 
más részein, illetve ezreket adtak el rabszolgának.

5 A Cambridge-i Egyetem klasszikafilológusa.
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ellentmondásaival. Ezáltal könyve nemcsak a 
római történelembe enged betekintést, hanem 
a jelenkor problémáiba is.

A RÓMAIAK – ÉPP OLYANOK, MINT MI!
Vegyük példának azt, ahogy Beard 
Romulusról, Róma legendás elsQ királyáról ír. 
Amikor anyja, egy sz_z papnQ elQször teher-
be esett, azzal vádolta Mars római hadistent, 
hogy megerQszakolta Qt. Mikor Romulus és 
ikertestvére, Remus megszülettek, nagyapjuk 
testvére, aki elragadta a trónt a fiúk nagyap-
jától, és féltette hatalmát a felnövekvQ iker-
pártól; megbízást adott arra, hogy elrabolják, 
majd sorsukra hagyják Qket egy gyékénybQl 
font kosárban a Tiberis folyón. Ám Qk rosszul 
végezték munkájukat: az ikrek nem haltak 
meg, hanem egy nQstényfarkas befogadta 
Qket, és a tejével táplálta Qket. A legenda sze-
rint Romulus alapította Rómát, Q volt az elsQ 
vezetQje, halála után az égbe került.

Beard narratívája több mint a szeplQtelen 
fogantatás, a Mózest megmentQ gyékényko-
sár és a mennybemenetel nyilvánvaló bibliai 
párhuzamainak puszta felidézése. Olyan, a 
mai korra jellemzQ aggodalmakat vált ki be-
lQlünk, mint amit a nemi erQszak miatti, akár 
perre menQ vádaskodások (Beard inkább ezt 
a kifejezést használja az egyes ókori-Róma-
szakértQk által kedvelt eufémisztikus „meg-
szöktetés” vagy „elcsábítás” helyett) , illetve 
kormánytisztviselQk szakmai alkalmatlansá-
gának hallatán érzünk. A római források el-
mesélt és újramesélt rétegeinek leírása közben 
– melyek elhomályosítják a Romulus-történet 
részleteit – Beard távolságtartással kezeli 
témáját, ami az olvasót is hasonló kételke-
désre indítja. Mikor pedig rámutat arra, hogy 
sok római is fenntartással volt a városalapító 
mítosz iránt, elgondolkodásra késztet: vajon a 
ma embere jobban látja-e a világot, mint a két 
évezreddel ezelQttiek?

Vagy gondoljunk csak arra, hogy a Krisztus 
elQtti elsQ század vége felé Augustus császár 
milyen ügyesen használta fel az intézményi 
reformokat, hogy kiüsse a hatalomból a kato-
naság soraiban és a szenátusban lévQ esetleges 
ellenfeleit. Beard szavai nyomán felelevened-

nek bennünk az amerikai katonai beavatkozás 
veszélyes következményei a Közel-Keleten. 
„Mint ahogy ez gyakran megesik – írja –, a 
hatalom új Qrei jobbára kénytelenek a régi gárda 
gondosan megválogatott változatára támaszkod-
ni, máskülönben – ahogy ezt a közelmúltban 
láthattuk – anarchia következhet be.” Beardnek 
nem szükséges Irak vagy Líbia nevét említenie, 
hogy világos legyen álláspontja.

A mai Amerikai Kongresszusra sem szük-
séges utalnia, hogy az olvasók ezáltal helye-
sen ítéljék meg annak a római szenátornak a 
szolgalelk_ségét, aki, mikor Tiberius császár 
nyílt szavazást kért egy ügyben, így vála-
szolt: „Meg tudnád mondani, hányadikként 
szándékozol leadni a szavazatodat, Caesar? 
Ha te mész elsQnek, tudom, kit kövessek. 
Viszont ha utolsóként adod le, attól tartok, 
véletlenül rosszul dönthetek.” Az anekdota 
akaratlanul is arra emlékeztet, hogyan szol-
gál ki az Amerikai Kongresszus néhány tagja 
egyes befolyásos érdekköröket, mint például 
a Nemzeti Fegyverszövetséget (National Rifle 
Association). Hasonlóan, Beard úgy taglalja 
a Kr. e. 171-ben zajló vitát római katonák és 
a mai Spanyolország területén élQ nQk több 
mint 4000 „hontalan” fiáról, hogy az fölidézi 
a jelenleg folyó, ún. „horgonybabák” miatti 
gy_lölködést; továbbá a hivatalos iratokkal 
nem rendelkezQ bevándorlókról szóló érvek 
és ellenérvek is ott bujkálnak Marcus Tullius 
Cicero védQbeszédjének elemzésében, mely 
Kr. e. 62-ben hangzott el a görög származású 
Archiast római polgárjogának ügyében. Még a 
mai konzervatívokat jellemzQ, az ún. politikai 
korrektséget gyakorta elítélQ hangot is kihallani 
véljük az ifjabb Cato bíráló megjegyzéseibQl, 
melyeket Cicero beszéde elQtt egy évvel vetett 
papírra Kr. e. 63-ban: „Már rég elvesztettük 
a dolgok igazi nevét – figyelmeztetett. – Más 
emberek pénzének szétosztogatását »nagylel-
k_ségnek« nevezik. A vérlázító viselkedést 
a »bátorság« szóval illetik. Fordulóponthoz 
jutottunk, és ez tönkreteszi országunkat.”

Az SPQR korunkkal kapcsolatos utalásai nem 
kizárólag az Egyesült Államok politikájára vo-
natkoznak. Beard Róma elsQ királyait hadurak-
nak, a birodalmat kormányzó hivatalnokokhoz 
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érkezQ külföldi delegációkat nemzetközi lobbis-
táknak, a triumvirátusokat katonai juntáknak, a 
néptömeget a birodalom „99%-ának” tekinti, és 
szándékos károkozásnak nevezi, mikor Kr. e. 
58-ban Cicero házát lerombolja Clodius nev_ 
ellensége. SQt emberiességellenes b_ntettekrQl 
ír – ebbe a kategóriába sorolja azokat a kegyet-
lenkedéseket, melyeket Julius Caesar követett el 
galliai hódítása idején.

Beard ironikus történelemszemlélete elkerül-
hetetlenné teszi a római és a mai politika közti 
összehasonlítást. Sehol sem olyan nyilvánvaló 
ez, mint elbeszélése elejének és végének megvá-
lasztásában. Bár Róma eredete a Krisztus elQtti 
nyolcadik századig nyúlik vissza, Beard 63-ban 
Ciceróval indítja m_vét – aki Obamához hason-
lóan kívül állt a politikai körökön (családjában 
elsQként töltött be magas állami beosztást, és az 
egyik provincián – azaz tartományban – szüle-
tett), és épp olyan ragyogó szónoki tehetséggel 
volt megáldva, mint Obama. Cicero abban az 
évben foglalta el Rómában konzuli hivatalát 
– az amerikai elnökségre emlékeztetQ politi-
kai tisztséget –, majd leleplezett egy terrorista 
összeesküvést, melyben konzultársával együtt 
meg akarták gyilkolni, és fel akarták gyújtani 
a várost. Besúgók információi alapján letartóz-
tatott egy fiatalemberekbQl álló csoportot, aki 
bevallották b_nrészességüket. A letartóztatások 
ellenére Rómában pánik tört ki: senki sem tudta, 
milyen messze vezetnek az összeesküvés szálai, 
és vezetQjüknek, Catilinának sikerült kicsúsznia 
üldözQi kezébQl, és Toscanában félkatonai tá-
mogatóihoz csatlakoznia.

Ezek az események igen kellemetlen hely-
zetbe hozták a kormányzatot. Az összeesküvQk 
vallottak, b_nös szándékuk nyilvánvaló volt, 
de mivel tervük végrehajtásában meggátolták 
Qket, nem volt egyértelm_, mi legyen a további 
sorsuk. A római jog alapján megillette Qket a 
bírósági tárgyalás, de mivel bizonytalan számú 
társuk még mindig szabadlábon volt, nemigen 
volt idQ „formaságokra”. A Szenátus össze-
gy_lt, hogy megvitassa a lehetQségeket; az ezt 
követQ vita köré építi késQbb a legnagyobb 
római történetíró, Sallustius az eseményrQl 
írott beszámolóját. „Az egyéb b_ncselekmé-
nyek esetében – mennydörögte az Ifjabb Cato 

ugyanabban a beszédében, melyben kortársai 
eufemizmusokra való hajlamát ostorozta –, 
eljárást indíthatunk, miután vád alá helyeztük 
Qket; jelen esetben, hacsak nem vagyunk bizo-
nyosak afelQl, hogy nem követték el, nincs ér-
telme jogi útra terelni az ügyet, miután megtör-
tént. Ha bevették a várost, nem sok választásuk 
marad a legyQzötteknek. Cato javaslata szerint 
azonnal ki kellene végezni az összeesküvQket; 
ez mutatná leginkább Róma erejét, és a társa-
kat is elrettentené. Elgondolásának akadt azon-
ban egy szépséghibája: nem volt jogi alapja.

Ha érvelése mégis ismerQsnek t_nik, akkor 
ezen nem kell csodálkozni. A szeptember 11-ei 
terrortámadás elsQ évfordulóját megelQzQ na-
pokban Condoleezza Rice, akkoriban George 
W. Bush amerikai elnök nemzetbiztonsági 
tanácsadója, megjelent a tévé képernyQjén, 
hogy elQkészítse a talajt a Szaddam Husszein 
kormányzása alatt álló Irak megszállására. „Itt 
az a probléma – merengett a CNN adásában –, 
hogy mindig lesz némi bizonytalanság akörül, 
hogy milyen gyorsan lesz képes [Szaddam 
Husszein] atomfegyvereket elQállítani. Mi 
azonban nem szeretnénk, ha kiderülne a füs-
tölgQ fegyverrQl, hogy az egy gombafelhQ.” 
Ahogy Cato esetében is, itt is egyértelm_ volt 
a célzás: egy helyrehozhatatlan katasztrófa 
elhárításának egyetlen módja csak a gyors 
megelQzQ csapás lehet.

Caesar, aki akkoriban szenátor volt, hason-
lóan ismerQsnek csengQ ellenvetéssel élt Cato 
javaslatával szemben: „Sok halandó csak a 
legutolsó dologra emlékszik, és elvetemült 
emberekkel megesik, hogy elfelejtik b_nei-
ket, és csak a kapott büntetésrQl beszélnek, 
amennyiben az egy kissé túl szigorú volt” 
– mondta –, s ezek a sorok köszönnek visz-
sza John McCain szenátor börtönökben zajló 
kínzások elleni érvelésében 2005-ben. „A 
börtönökben elkövetett visszaélések… óha-
tatlanul nyilvánosságra kerülnek – írja, és 
amikor kitudódnak, az erkölcsi tekintélyünket 
fenyegeti, és olyan hamis, de széles körökben 
elterjedt vádaknak tesz ki bennünket, melyek 
szerint a demokráciák lényegileg semmivel 
sem tökéletesebbek vagy erkölcsösebbek a 
többi rendszernél.
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Beard m_vének befejezése a Kr. u. 3. század-
ban szintén megragadja az olvasó figyelmét. 
212-ben a Római Birodalom szabad lakosainak 
körülbelül csak 20%-a rendelkezett polgárjog-
gal. Ugyanabban az évben a 24 éves Caracalla 
császár önhatalmúlag római polgárságot ado-
mányozott mindazoknak a szabad alattvalók-
nak, akik még nem kapták meg azt – anélkül, 
hogy megkérdezte volna a régóta polgárjoggal 
rendelkezQket a kiterjesztésrQl. Két évtizeddel 
késQbb Róma fél évszázadon át tartó gazdasági 
válságba és erQszakhullámokkal tarkított poli-
tikai anarchiába süllyedt, melyet a történészek 
„a harmadik század válságának” hívnak, s mely 
felfordulásnak csak akkor szakadt vége, amikor 
Diocletianus, illír katonából lett hadúr, majd 
császár legyQzte ellenfeleit, és egy új, orwelli 
politikai rendet kényszerített Rómára. Mivel 
Beard csak futólag utal erre a következményre, 
lehetetlen megállapítani, hogy összefüggésbe 
hozza-e Caracalla döntésével. Mégis, a beván-
dorlási reform, az anyagi jólét és a stabilitás 
közti összefüggések ma nem kevésbé fontosak, 
és Beard feltehetQen ezeket a kölcsönhatásokat 
akarta érzékeltetni az olvasóval.

RÓMÁBAN TÉGY ÚGY, AHOGY A…
A római történelem tanulmányozása sokat el-
árulhat a mai Nyugatot mozgató erQkrQl, ha 
számításba vesszük, hogy az ókori Róma milyen 
óriási hatással volt az európai politikai és kul-
turális gondolkodás fejlQdésére az összeomlását 
követQ évszázadokban. Ezek után nem meglepQ, 
hogy az SPQR zárszavában így ír a szerzQ: „elké-
pesztQen sokat megtudhatunk – legalább annyit 
magunkról, mint a múltról –, ha belemerülünk 
a római történelem, költészet és próza, a róma-
iak vitatkozó és érvelési technikáinak tanulmá-
nyozásába”. Mindazonáltal kritikusabb szemmel 
kell közelítenünk Beard kijelentéséhez ugyanitt, 
melyben rácáfol az elQbb mondottakra: „Többé 
már nem gondolom azt, mint egykor naivan, 
hogy nekünk sok tanulnivalónk lenne közvet-
lenül a rómaiaktól.” Igaz, hogy az ókori Róma 
és a modern nyugati világ anyagi és társadalmi 
viszonyai között hatalmas különbség van: pél-
dául az ókori rómaiak nem fontolgatták többet a 
rabszolgaság eltörlését vagy a nQk választójogát, 

mint a legtöbb huszonegyedik századi amerikai 
a házasság intézményének megszüntetését. De 
az a számtalan megnyilvánulási forma, melyben 
a köztársasági Róma politikai berendezkedése 
mintául szolgált az Egyesült Államok számára, 
mégis amellett szól, hogy a római történelembQl 
lesz_rt tanulságok alkalmasak lehetnek a jelenkor 
gondjainak megoldására.

Az alapító atyák a fiatal Egyesült Államokat 
a római köztársaság örökösének álmodták 
meg: a hatalmi fékek és ellensúlyok rendszere; 
a lelkiismeret, a válás és a szólás szabadsága; 
a nyílt versenyen alapuló választási rendszer; 
a jog uralma és a hatalom békés átadásának 
gyakorlata mind részben a római példából in-
dulnak ki. A római köztársasághoz hasonlóan 
az Egyesült Államok is tengerentúli területeket 
kormányoz köztársasági intézmények segítsé-
gével; és mint az amerikai dolláron olvasható 
latin felirat, az e pluribus unum (’a sokból egy 
lesz’) sejteti, Washington fontosabbnak tartja 
a nemzeti egységet az ország sokszín_ségénél, 
ösztönözvén a szabad akaratból történQ nem-
zetté formálódást. Ezekkel a jellemzQkkel vi-
szonylag ritkán találkozunk a világtörténelem-
ben, és még szokatlanabb egy országon belül 
látni Qket. EbbQl a szempontból az Amerikai 
Egyesült Államok inkább hasonlít a köztársa-
ságkori Rómához, semmint a múlt század jó 
néhány diktatórikus államához.

Akárcsak a mai Egyesült Államok, Róma 
is kulturálisan és etnikailag különbözQ népek 
sokaságából állt össze, és a mai amerikaiak egy 
részéhez hasonlóan, ismert római személyiségek 
is kételkedtek bizonyos kisebbségi csoportok 
h_ségében. Az 111. évben például az ifjabb 
Pliniusnak, aki abban az idQben egy észak-
nyugat-anatóliai római provincia, Bithünia kor-
mányzója volt, egy kereszténység nev_ furcsa 
és viszonylag új vallás követQivel gy_lt meg 
a baja, melyet akkoriban még tiltottak a római 
törvények. Plinius kötelességének érezte, hogy 
megbizonyosodjon a keresztények h_ségérQl, 
ezért levelet írt Traianus császárnak, melyben 
afelQl érdeklQdött, hogy vajon elfogadhatók-e 
az általa alkalmazott eseti intézkedések, többek 
között egy névtelenül küldött, az állítólagos helyi 
keresztényekrQl szóló lista felhasználása. A csá-
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szár válasza figyelemre méltó volt. A kereszté-
nyek ellen nem szabad „hajtóvadászatot indítani” 
– írta. – „Ha a bíróságaitok elé kerülnek, és rájuk 
bizonyítják b_nüket, meg kell büntetni Qket… 
Bírósági eljárásban azonban semmiféle helyük 
nem lehet névtelen listáknak. Ez nagyon kelle-
metlen precedenst teremtene. Nem illik a római 
polgárokhoz.” Bár a hivatalos római álláspont 
nem volt túl toleráns a keresztényekkel szemben, 
érdemes megjegyeznünk Traianus bölcs válaszát: 
államunk szilárd értékeire hivatkozva kerülhetjük 
csak el, hogy különösen rossz példát mutassunk 
a társadalom szélére szorult kisebbségi csopor-
tokkal való bánásmódban. Korunk számára nem 
ez az egyetlen lecke, amit a római történelembQl 
tanulhat. Róma fáradságos hadjárata az észak-af-
rikai numídiai királyság ellen a Kr. e. 2. század-
ban azt szemlélteti, hogy a távoli, kevéssé ismert 
ellenfelekkel vívott, elhúzódó háborúk esetén túl 
nagy árat kell fizetni a gyQzelemért emberéletben 
és anyagiakban, a megromlott közhangulat és a 
hadikészletek kimerülése miatt. Kr. e. 146-ban 
Róma Karthágó feletti végsQ gyQzelmének utó-
hatásai emlékeztetQül szolgálnak arra, hogy egy 
hirtelenjében egypólusúvá vált világban milyen 
nehézségekkel kell szembenéznie egy vezetQ 
szerepbe került országnak: Rómában a külsQ 
ellenség elt_nésével támadt _rt a belviszályok 
töltötték ki, az elhanyagolható problémák pedig 
a létet fenyegetQ veszélyekként jelentkeztek. 
Továbbá Theodosius császár Kr. u. 380-ban 
kiadott rendelete, mely minden római alattva-
lótól megkövetelte, hogy higgyen a keresztény 
Szentháromságban, és ami elkerülhetetlenül a 
vallásüldözésekhez vezetett, arra tanít bennünket, 
hogy óvakodjunk azoktól a politikusoktól, akik 
nem szívesen hallják az eltérQ véleményeket, 
vagy éppen parancsba adják egy uralkodó nézet 
elfogadását.

Valójában rengeteget tanulhatunk a rómaiak-
tól – ha van bátorságunk élni a lehetQséggel. Ha 
így vesszük a kezünkbe Mary Beard könyvét, 
a római történelem legfényesebb ezer évérQl 
kapunk átfogó bevezetést, mely arról gyQz meg, 
hogy – a szerzQ szavaival élve – miért „fontos 
Róma”, és emlékeztet bennünket arra, hogy mi-
ért igaz ez különösképpen napjainkban.

(Foreign Affairs)

William Armstrong:

Atatürk: egy birodalom örököse

Ryan Gingeras: Musztafa Kemal Atatürk: egy 
birodalom örököse cím_ könyvének recenziója
(Oxford University Press, 2015, 212 oldal)

Musztafa Kemál Atatürk esetében közel sem olyan 
egyértelm_ek a dolgok, mint ahogy azt leglelke-
sebb csodálói vagy legádázabb ellenzQi hinni sze-
retnék. Az elQzQek számára a Török Köztársaság 
megalapítója látnok volt, aki egymaga rántotta 
vissza Törökországot a szakadékból. Az utóbbiak 
egy demokráciaellenes zsarnokot látnak benne, aki 
maradandó károkat okozott azáltal, hogy elvágta 
Törökországot oszmán örökségétQl.

A valóság ennél bonyolultabb. Mindkét fél el-
követte többek között azt a hibát, hogy Atatürk 
forradalmát elQzmények nélkülinek tüntette 
fel. Az ideológusokkal szembehelyezkedve az 
utóbbi évtizedek számos kutatója hangsúlyoz-
za a történelmi folytonosságot az oszmán és a 
köztársasági idQszak között. A nyugatosodás, 
a katonai reform, a nyelvreform és a világias 
modernizáció gyökerei az oszmán birodalom 
végsQ éveire nyúlnak vissza. Bár papírra vetve 
látványosnak t_nt a kemáli program, valójában 
olyan alapokra épült, melyek évtizedekkel ko-
rábban az oszmán érában is jelen voltak már.

Ryan Gingeras új Atatürk-életrajzában ki-
emeli e folytonosság jelentQségét, miközben a 
köztársaság korai szakaszában zajló hatalmas 
változásokat is elismeri. Tudományos szem-
pontból a könyv nem közöl túl sok újat, viszont 
az eddigi kutatások kiegyensúlyozott, elegánsan 
megírt szintézise. Kevesebb, mint kétszáz olda-
lon kiváló bevezetést kínál a témába.

A folytonosság megQrzésének egyik kulcs-
fontosságú területe volt, hogy a fiatal Török 
Köztársaság fQ vonalakban követte az ifjútörö-
kökként is ismert Egység és Haladás Bizottsága 
(Ittihád ve Terakki Dzsemijeti) által megkez-
dett utat. A Bizottság tábornokai vezették azt 
a forradalmat, mely II. Abdul Hamid oszmán 
szultánt 1908-ban az alkotmányos kormányzás 
elfogadására kényszerítette, s mely az állam 
megmaradásának zálogát a modernizációban 


