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Járványok, fegyverek, fosztogatás 
(Dél-Szudán összeomlása közepette 

Amerika a rezsim további támogatását 
fontolgatja)

Amerikában már megelégelték az erőszakos 
és tisztességtelen szudáni kormány mellébe-
széléseit

Nem olyan tűrhetetlen az élet Dél-Szudánban, 
mint ahogy azt az emberek hiszik – bizonygatja 
Ezekiel Lol Gatkuoth kőolajipari miniszter. 
Még ha az ENSZ azt állítja is, hogy a lakosság 
egyharmada elmenekült otthonaikból, ez túlzás 
– jelenti ki a feltűnően elegáns öltönyt viselő 
volt diplomata.

Akkor szerinte mégis mitől vannak tele a 
menekülttáborok? Néhányan a szolgáltatások, 
mint például az ingyen étel miatt mennek oda 
– magyarázza. Másokat a hamis hírek ijesz-
tenek meg, amelyeket a felkelők terjesztenek. 
„Így beszélnek: »Jönnek a dinkák [Dél-Szudán 
legnagyobb népcsoportja], hogy megöljenek 
benneteket. Mennetek kell!«” Dzsubában, a fő-
városban levő pazar irodájában ülve Gatkuoth 
úr azon gúnyolódik, hogy felkelő korában, 
amikor Dél-Szudán hosszú háborúját vívta 
Szudán ellen az elszakadásért, bajtársai hason-
ló propagandát terjesztettek: azt mondták az 
embereknek, hogy jönnek az arabok, akik majd 
felgyújtják a falvaikat és megerőszakolják a 
gyerekeiket.  „Nagyon hatásos volt” – emlék-
szik vissza.

Az egyik legnagyobb dél-szudáni város, 
Wau közelében a lakhelyüket elhagyni kény-
szerült emberek számára felállított táborokban 
kissé másképp látják az eseményeket, mint 
Gatkuoth. Ők nem a közösségi médián kerin-
gő, mészárlásokról szóló híresztelésekről szá-
molnak be, hanem valóságos mészárlásokról, 

amelyek a szemük előtt történt. Az elkövetők 
kék ruhát viselő dinka martalócok és egyen-
ruhás dinka katonák voltak – mesélik. „Ott 
voltam, amikor a fiamat lelőtték. Összerogyott, 
és én vele együtt estem el. Túléltem, talán mert 
a gyilkosok azt gondolták, hogy mindketten 
meghaltunk” – mondja el az egyik menekült, 
Pascalina. „Fogták a nővéremet, és megerő-
szakolták” – tudjuk meg Anyortól, aki a bozó-
tosban rejtőzött el kilenc gyermekével, amikor 
a támadók leöldösték a férfiakat a falujában, 
minden mozdíthatót (kecskét, csirkét, cirkot) 
elvittek, és megerőszakolták a fiatal nőket.

Veszekedés a koncon
Dél-Szudán, a világ legfiatalabb országa egy 
olyan kirakós játékhoz hasonlít, amely da-
rabjaira hullott, majd fellocsolták olajjal és 
felgyújtották. Nem lesz könnyű ismét ösz-
szerakni. 2011-ben vált külön Szudántól fél 
évszázadon át nem szűnő zendülések, és egy 
2005-ös békeszerződés után. Egy népszava-
záson a – többnyire fekete és nem muzulmán 
– dél-szudániak 99 százaléka az arab és mu-
zulmán északtól való különválásra voksolt. 
Sajnos, a függetlenség kikiáltása után szinte 
azonnal megkezdődtek a különböző etnikai 
csoportok közti összetűzések. Hatalmas pol-
gárháború robbant ki 2013-ban, miután Salva 
Kiir, az ország dinka etnikumához tartozó 
elnöke menesztette a nuer származású Riek 
Machar alelnököt. A fegyverszünet 2016-ban 
kevesebb mint négy hónapig tartott. Fegyveres 
összecsapások vetettek véget neki Dzsubában; 
Machar elnök Dél-Afrikába menekült, ahol 
háziőrizetben tartják. Jelenleg mindenütt zűr-
zavar uralkodik. A többi törzs (melyek száma 
körülbelül hatvanra tehető) azzal vádolja Kiir 
elnököt, hogy kormányzati állásokat és pén-
zeket játszik a dinkák kezére, és hogy a dinka 
törzs erőfölényének biztosítására használja a 
nemzeti hadsereget. A lakosság nem dinka 
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része félelmében fegyveres csoportokat hozott 
létre, hogy otthonait, földjét és jószágait védje 
– és hogy néha fosztogasson a szomszédos fal-
vakban. A kormány kiirtásra ítélt lázadókként 
tekint ezekre a csoportokra, és hallgatólagosan 
támogatja azokon a területeken az etnikai 
alapú tisztogatást, ahol szerinte támogatják 
őket. A polgári lakosságot egyik oldal sem 
kíméli. Wau városában a dinkák bátran sétál-
nak az utcán (kivéve éjszaka, amikor a rablók 
szedik áldozataikat). Eközben nem mesz-
sze innen nem dinka származásúak tízezrei 
ENSZ-békefenntartók őrizte sátorvárosokban 
húzódnak meg. Elmondásuk szerint túlzottan 
félnek attól, hogy visszatérjenek otthonaikba. 
Sokan számolnak be arról, hogy megerősza-
kolták őket, amikor tűzifáért merészkednek 
ki az erdőbe. „Mindenkire halál vár, aki nem 
dinka. Ha valaki nem úgy beszél, mint ők, ha 
nem viseljük a megfelelő [rituális] sebhelye-
ket, akkor szó nélkül golyót kapunk a fejünk-
be – meséli Abdullah, aki gazdálkodó. – Meg 
akarnak szabadulni a többi népcsoporttól, 
és mindent uralmuk alá akarnak hajtani. 
Megölnek bennünket és elveszik a földünket, 
hogy azon legeltessék a saját állataikat.”

Dél-Szudán háború előtti 12 milliós népes-
ségéből az ENSZ becslései szerint kétmillió 
vált saját országán belül földönfutóvá, és 
még kétmillió menekült külföldre. Annyira 
elmérgesedett a helyzet, hogy némelyek a 
háború sújtotta Közép-afrikai Köztársaságba 
vagy Szudán hírhedt Darfur övezetébe mene-
külnek. Bár Dél-Szudán termékeny, népének 
több mint fele éhezik. 2017-ben is csak 
élelmiszersegéllyel lehetett elhárítani egy 
éhínséget. Gyorsan terjed a hasmenés, kolera 
és malária, együtt a kala-azar (’fekete láz’) 
nevű, halálos parazita okozta betegséggel, 
amelyet a homoki légy terjeszt. A gazdaság 
helyzete kétségbeejtő. Az állam szorosan 
függ a kőolajtól, amely az export 95 száza-
lékát jelenti. 2011 óta nemcsak több mint 
felével csökkent az olaj ára, hanem a harcok 
is lehetetlenné teszik a kitermelést. Az IMF 
szerint a reáljövedelmek felére estek vissza 
2013 óta. Az éves infláció 300 százalék felett 
van. A kormánynak nincs pénze. A katonák, 

akiknek zsoldja elmaradt, büntetlenül fosz-
togatják a polgári lakosságot. A költségve-
tés nagy része idegen zsebekbe vándorol. 
Hihetetlen módon a kormány nettó olajbevé-
teleinek fele üzemanyag-támogatásra megy 
el – a kormány ragaszkodik hozzá, hogy 
az üzemanyagot sokkal alacsonyabb áron 
értékesítsék, mint amennyibe kerül. Ennek 
következtében bezárnak a benzinkutak. 
Közvetlen szomszédságukban virágzik a fe-
ketepiac: az üzérek vizespalackokban árulják 
a benzint a hivatalos ár több mint tízszeresé-
ért. A pénzügyminiszter szerint meg kellene 
szüntetni az üzemanyag-támogatást, de bele-
ütközik azok ellenállásába, akiknek ettől da-
gad a pénztárcája. A kormány a szavak szint-
jén üdvözli a külföldi segélyszervezeteket, 
amelyeknek Dél-Szudán közszolgáltatásainak 
nagy része köszönhető. A valóságban azon-
ban gyakran akadályokat gördít működésük 
elé. A segélyszervezetek dolgozóit rendsze-
resen akadályozzák abban, hogy élelmiszer- 
és gyógyszer-szállítmányaikat eljuttassák a 
felkelők ellenőrzése alá tartozó területekre. 
Tucatjaik váltak gyilkosság áldozatává. Sok út 
járhatatlan – fegyveresek járőröznek, segély-
szállítmányokat zsákmányolnak és megölik a 
gépkocsivezetőket. A hivatalnokok állandóan 
új díjakat és engedélyeket követelnek. (Jelen 
cikk tudósítója sem szállhatott fel egy belföldi 
repülőgépre egy hiányzó papír miatt, amely 
iránt – miután végre a birtokába jutott – már 
egyik tisztviselő sem mutatott érdeklődést.)

A Kiir-kabinetet a nemzetközi közösség 
jóakaratának hulláma segítette hatalom-
ra. Mind a Bush-, mind pedig az Obama-
kormányban több személyes jóbarátja ült a 
bátor lázadóknak, akik felszabadították Dél-
Szudánt Szudán fővárosának, Kartúmnak isz-
lám zsarnoksága alól. Donald Trump Fehér 
Háza azonban nem ápolja ezeket a szo-
ros kapcsolatokat, és gyorsan fogy Amerika 
türelme Salva Kiirt illetően is. Az USA 
Pénzügyminisztériuma három dél-szudáni 
tisztviselő ellen indított eljárást feltételezett 
vesztegetés ügyében, amelyet számos to-
vábbi követhet. 2017 őszén Dél-Szudánban 
járt Mark Green, az Egyesült Államok 
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Nemzetközi Fejlesztési Hivatalának (USAID) 
vezetője. Salve Kiir állítólag azt mondta neki, 
hogy rendszer szinten nincs bizonytalanság az 
országban, és hogy minden erőszakos cselek-
mény az ellenzék számlájára írható, továbbá, 
hogy a segélyszervezetek zavartalanul tudták 
végezni munkájukat. Mark Green megdöbbe-
néssel hallgatta ezt a szemen szedett hazug-
ságáradatot. Ígéretet tett a Dél-Szudánt illető 
amerikai politika „teljes felülvizsgálására”. 
Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet év 
végi látogatása sem kedvezett a béketárgya-
lások újraélesztésének. Trump elnök dönthet 
úgy, hogy nem támogatja tovább Dél-Szudánt. 
Ez nagy veszélyeket rejt magában. „Ha ki-
vonulunk onnan, az emberekre az éhhalál 
vár” – összegzi szomorúan az egyik amerikai 
tisztviselő a reménytelen helyzetet.

(The Economist)

Heinz Theisen

Az univerzalizmustól elvakult Nyugat nem 
ismeri fel a kulturalizmus veszélyeit

Az a felvilágosodás jegyében fogant nyugati 
elképzelés, amely az egyenjogúságot és sza-
badságot, a demokráciát és a jogállamiságot 
kívánja mind szélesebb körben megvalósítani, 
– különösen a Közel-Keleten – elérte önnön 
korlátait. Európa jobban tenné, ha inkább sa-
ját szekularizmusa határainak felismerésével 
foglalkozna.

A Közel-Kelet heves kulturális harcok szín-
helye, nemcsak a muzulmánok, zsidók és ke-
resztények között, hanem a szunniták, síiták, 
alaviták, illetve a törökök és a kurdok között 
is. Minden esetben közös identitástudatokról 
van szó, amelyek mindenekelőtt vallási vagy 
etnikai alapokból táplálkoznak, érvényesíté-
sük és terjesztésük érdekében pedig politikai 
hatalommal fonódnak össze.

A Nyugatnak nem igazán sikerült ezt a 
kulturalizmust megértenie, mivel félretolta 
a fenti kategóriákat a globalizmus és az uni-

verzalizmus gondolkodási sémáinak ked-
véért, melyekben döntő szerepet játszottak 
gazdasági érdekek, illetve struktúráinak és 
értékeinek kibővítése. Többé már alig ér-
zékeli önmagát kultúrkörként. Félreértések 
végtelen sorozata származott azokból az 
összeütközésekből, amelyek a közel-keleti 
kulturalizmus és a Nyugat kifelé irányu-
ló politikai univerzalizmusa, illetve befelé 
dolgozó kultúrrelativizmusa közt zajlottak.

Kulturális változók
Kétségtelen, hogy az emberek többfajta 
identitással rendelkeznek. De amint egyik 
közülük – ez a Közel-Keleten többnyire a 
vallás – összefonódik az államhatalommal 
vagy egy mozgalommal, a „lágy” kulturális 
változókból – úgymint a származástudatból 
vagy a vallási értékrendből – valódi harci 
eszközök lesznek. A vallásokat magukat is 
terheli felelősség a velük való visszaélé-
sekért annyiban, hogy gyakran ellenvetés 
nélkül megengedik ezeket a visszaéléseket.

A vallásnak, a politikának és a gazda-
ságnak ez a fajta összekeveredése megold-
hatatlanná teszi a közel-keleti konfliktust. 
Amikor a vallások kizárólagosságra törek-
vése együtt jár egy szentnek tekintett föld-
darab vagy vallási uralom iránti igénnyel, 
majdhogynem lehetetlenné válnak a területi 
megállapodások vagy a hatalommegosz-
tás. A megcáfolhatatlan igazságok nehezen 
férnek meg a viszonylagosságon alapuló 
kompromisszumokkal.

A kulturalizmustól a civil társadalom irá-
nyába történő elengedhetetlen paradigma-
váltásnak mindenképpen vallás és politika 
következetes szétválásával kell kezdődnie 
– ahogy ez Európában a harmincéves háború 
után is történt. Amíg ez meg nem valósul, a 
Nyugatnak helyt kell állnia a gigászi kultu-
rális összecsapásban, amely már régóta át-
terjedt a Közel-Keletről Európára, Afrikára 
és Ázsiára: ez a harc az iszlám jog – a saríja 
– és a világi berendezkedés között dúl; az 
előbbiben egyet jelent a vallás és politika, 
az utóbbiban a sokszínűség és a különb-
ségtétel a kívánatos. Egy azonban biztos: a 
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liberális értékek világában, de egy bizonyos 
mértékben azonban annak tekintélyelvű for-
májában is ugyanaz az eset forog fenn.

A „Civilizációk összecsapása”, amelyet 
Samuel Huntington nagy általánosságban az 
iszlám és a Nyugat közé helyezett, jelenleg a 
kultúrákon belül is zajlik. Alapvetően az ön-
kényuralmi rendszerek iránti vágy és kísértés 
tér ebben vissza, csak ezúttal ismét vallási 
köntösben. Az iszlámmal szembeni ellenál-
lásra és megfékezésére a Közel-Keleten sem 
kínálkozik alternatíva.

A Közel-Keleten nem demokrácia és dikta-
túra között dúl a viszály, hanem szekularizmus 
és totalitarizmus között. A demokratikus úton 
megválasztott Muszlim Testvériség nagyobb 
veszélyt jelent az egyén szabadságára, mint 
a világi önkényuralmak, amelyek a hatalom 
kérdésén túl gazdasági és mozgásszabadságot 
biztosítanak az egyén számára, és nem zárkóz-
nak el a problémaközpontú gondolkodás elől. 
A muszlim világban nem törődnek az emberek 
magánéletével. Ezidáig a Nyugat – még ha 
legtöbbször vonakodva is, de – az emberi jogok 
nevében szembeszállt ezekkel a hatalmakkal.

Az államiság meggyengülése következté-
ben Iraktól Líbiáig teljesen elszabadultak a 
különböző vallási és népcsoportok. Az isz-
lám ebből mindenütt csak hasznot húzott. 
Sem Afganisztánban, sem Irakban, sem pe-
dig Líbiában nem bizonyult elég erősnek a 
Nyugat, hogy új rendet hozzon létre. Jóllehet 
Irak az amerikai megszállás után a demok-
rácia útjára lépett, ez egy politikailag igen-
csak ingatag övezetben történt. Ha valahol 
– Líbiához hasonlóan – teljesen felhagytak a 
nemzetépítéssel, kitört a hadurak közti hábo-
rú. Csak az anarchia által vált lehetővé, hogy 
Afrikából menekültek tömegei vegyék útjukat 
Európa felé embertelen körülmények között.

A Nyugat alkalmatlan a stratégiák 
kidolgozására
Ha nem alakul ki megfelelő módon a nemzeti 
összetartozás tudata, akkor a harcokban és a 
választások során a törzsi és vallási hovatarto-
zás lesz a döntő, és az anyagi támogatásokat is 
ennek megfelelően osztják szét. Kétségtelenül 

a demokrácia jelenti a fejlődés csúcsát, bár 
meg kell tenni néhány lépcsőfokot, hogy elér-
hessünk idáig. Állam és egyház szétválasztá-
sa, jogállamiság, tisztességes kormányzás és 
oktatás nélkül mindez túl gyakran torkollik 
polgárháborúba.

A Nyugat rövidlátóan cselekszik: nem rit-
kán exportérdekeltségek kerülnek előtérbe 
– még akár az olyan – terrort és erőszakot 
exportáló rezsimek viszonylatában is, mint 
amilyen Szaúd-Arábia vagy Irán. A stabilitás 
és ezzel egy időben a változás iránti vágy – el-
térően a hidegháború időszakától – a Nyugatot 
alkalmatlanná teszi a stratégiák kidolgozásá-
ra. Ahelyett, hogy az európaiak fegyvereket 
szállítanak a Közel-Keletre, inkább saját had-
seregeiket kellene jobban felszerelniük, rend-
őri szerveiket és az igazságszolgáltatásukat 
megerősíteniük. Jót tenne az önmérséklet az 
önérvényesítő iszlám elleni harcban.

Ha majd Európa a kulturális különbségeket 
ismét egyértelműen és világosan számításba veszi 
politikájában, akkor majd képes lesz jelen szorult 
helyzetéből kiutat találni. A kulturális különbsé-
gek felismerése el fog vezetni ahhoz, hogy meg-
lássuk önnön szükségszerű határainkat.

A szerző a kölni Észak-Rajna-Vesztfáliai 
Katolikus Egyetem politológus professzora

(Neue Zürcher Zeitung)

Francis Sempa

John Bell Smithback: A megcsalatott 
Ázsia: Hogyan áldozta fel Churchill 
a Távol-Keletet Anglia megmentése 

érdekében (Asia Betrayed: How 
Churchill Sacrificed the Far East to 

Save England, Earnshaw Books, 2018) 
című könyvének recenziója

John Bell Smithback a Megcsalatott Ázsia 
című új könyvében a következőre vállal-
kozik: be akarja bizonyítani, hogy Winston 
Churchill brit miniszterelnök (Franklin 
Roosevelt amerikai elnök hallgatólagos 
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beleegyezésével) árulás és csalás útján arra 
biztatta fel a japán haderőt, hogy megtámad-
ja és megszállja a távol-keleti brit, holland 
és amerikai gyarmatokat, hogy ennek követ-
kezményeként az Egyesült Államok hadba 
szállhasson Németország ellen.

Ez egy régi, hiteltelen összeesküvés-el-
mélet, amely új életre kapott, miután a brit 
Nemzeti Levéltár iratokat jelentetett meg 
Lord William Forbes-Semphill feltételezett 
kémtevékenységével kapcsolatban; a brit 
arisztokrata Churchill barátja volt, és a 
haditengerészetnél szolgált a második vi-
lágháború első éveiben; a miniszterelnök az 
ő társaságában találkozott Franklin Delano 
Roosevelttel az Új-Fundland partjainál hor-
gonyzó hajókon 1941 augusztusában.

Semphillt, aki pilótaként szolgált az első 
világháborúban és a haditengerészeti légierő 
megszállottja volt, hazája az 1920-as évek 
elején Japánba küldte, hogy ott segédkezzen 
a haditengerészeti légiszolgálat megterem-
tésében. Az Egyesült Királyságban közzétett 
jelentések szerint Semphillt és Frederick 
Rutlandot – egy másik első világháborús 
brit mesterpilótát – később olyan titkos 
információk továbbításával gyanúsították, 
amelyek segítették a japán haditengerészetet 
Pearl Harbor és más távol-keleti célpontok 
elleni támadásaik kitervelésében és végre-
hajtásában.

Smithback feltételezése szerint Churchill 
FDR-ral kötött titkos egyezsége vezetett 
Japán tőrbe csalásához, melynek során az 
utóbbi „adta le az első lövést” a csendes-
óceáni hadszíntéren. Roosevelt a maga ré-
széről gazdasági szankciókat vezetett be, 
amelyek Japán olaj-ellátását veszélyeztet-
ték. Smithback azzal vádolja Churchillt, 
hogy szándékosan helyezett el egy fegyver-
telen hajón, az SS Automedonon egy titkos 
elemzést a Hongkongban és Szingapúrban ál-
lomásozó brit védelem gyengeségéről; majd 
arra számított, hogy a hajót elfoglalja egy 
német hadihajó, és a titkos irat ily módon 
eljut Japánig. „A japánok bekapták a horgot 
– írja – és megtették, amit tenniük kellett.” 
„Az SS Automedonnak köszönhetően a japán 

hadvezetés minden szükséges információ-
hoz hozzájutott…”

Az S. S. Automedonról japán kézbe került 
összefoglaló elemzés megerősítést jelentett 
a Pearl Harbor bombázását és a déli irányú 
támadásokat tervező Tokiónak: abban a 
biztos tudatban tették ezt, hogy a briteknek 
nincsenek meg az eszközeik gyarmataik meg-
védésére.

Smithback szerint a tervet az Új-Fundland 
partjainál zajló Churchill–Roosevelt-
találkozón véglegesítették, ahol – mint emlé-
kezetes – az Atlanti Chartát is aláírták. A szer-
ző még azzal a gondolattal is eljátszik, hogy 
Churchill azért vitte oda magával Semphillt, 
mert tisztában volt azzal, hogy „szüksége lesz 
majd egy bűnbakra a távol-keleti brit gyarma-
tok sorsának jövendő alakulása miatt”.

Minden jó összeesküvés-elmélet részben tör-
ténelmi tényeken alapszik. Winston Churchill 
természetesen azt szerette volna, ha az Egyesült 
Államok belép a háborúba, hogy segítsen Hitler 
és a tengelyhatalmak legyőzésében. Roosevelt 
elnök Nagy-Britannia segítségére akart len-
ni, de nem akarta magát teljesen elkötelezni, 
amíg nem tudta maga mögött az amerikai nép 
támogatását; egy japán támadás az Egyesült 
Államok ellen megoldotta volna ezt a problé-
mát. Hírszerzési forrásokból mind Churchill, 
mind Roosevelt tudta, hogy számítani lehet 
egy japán rajtaütésre valahol a Távol-Keleten. 
Háborúba lépés esetén az Egyesült Államok 
haditerveiben Európát helyezte előtérbe, azzal 
az indoklással, hogy a hitleri Németország na-
gyobb veszélyt jelentett, mint Japán.

Smithback a „katonai előkészületek meg-
döbbentő hiányát” annak bizonyítékaként 
hozza fel a Hongkongban és Szingapúrban 
állomásozó brit, illetve a Fülöp-szigeteki és 
hawaii amerikai csapatok esetében, hogy itt 
többről van szó a helyzet téves megítélésénél. 
„Történt valami – írja – valaki tudott róla.” 
„Az egész ázsiai helyzetre – folytatja – rá-
nyomta a bélyegét egyfajta, soha nem tapasz-
talt mértékű stratégiai könyörtelenség.”

Minden bizonnyal lehet stratégiai könyör-
telenségről beszélni. Kudarcra van ítélve az 
a katonai vezető, aki híján van ennek a 
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tulajdonságnak. Churchill felismerte, hogy 
nem Japán, hanem Németország jelent igazi 
veszélyt Nagy-Britannia és világbirodalma 
számára, és ennek megfelelően cselekedett. 
A Távol-Kelet „elárulása” nem volt több ér-
dekek megfontolt rangsorolásánál. Churchill 
számára az volt az elsődleges szempont, hogy 
Anglia túlélje a háborút.

Ezenfelül Japánt nem kellett „biztatni” a 
távol-keleti brit és angol gyarmatok megtá-
madására. Japán terjeszkedési politikája és 
azon elkötelezettsége, hogy egy nagy kelet-
ázsiai közös fejlődési övezetet hozzon létre, 
legalább 1931-ig nyúlt vissza. Japán katonai 
és politikai vezetői a sintoizmus egy szélsősé-
ges változatát és a japán szamuráj életmódját 
meghatározó szigorú normarendszer, a busidó 
törvényeit hangoztatták, hogy katonáikat lel-
kesítsék és embertelen ellenségképet alakítsa-
nak ki bennük.

Az 1930-as évek végén zajlott egy titkos, 
Hó elnevezésű hadművelet, amelynek célja az 
Egyesült Államok politikájának befolyásolása 
volt a japán–amerikai viszonyok beárnyé-
kolása érdekében; ennek hátterében azon-
ban a Szovjetunió állt, nem Nagy-Britannia. 
A Roosevelt-kormányzatba ügyesen beépült 
szovjet ügynökök vettek részt benne, akik azt 
tanácsolták az elnöknek, hogy vezessen be 
olajembargót Japán ellen, és államosítsa az 
USA területén japán tulajdonban levő vállala-
tokat. Smithback erről nem tesz említést vagy 
azért, mert nem tudott róla, vagy mert nem 
illik bele Churchill-ellenes történetébe.

Smithback könyvének nem kis részét szen-
telte azon rémtettek leírásának, amelyeket 
a japán katonaság követett el a szövetsé-
ges hadifoglyokkal és a polgári lakossággal 
Hongkongban, Szingapúrban, Burmában és 
a Japán által leigázott többi távol-keleti terü-
leten. Számba veszi azokat az eseményeket 
is, amelyek Japán kapitulációjához vezettek, 
köztük a japán városok elleni „tűzesősze-
rű” gyújtóbomba-támadásokat, a Hirosimára 
és Nagaszakira dobott atombombákat. Azok 
mellé a történészek és tudósok mellé sorako-
zik fel, akik azt vallják, hogy az atombomba 
mind amerikai, mind japán oldalon életeket 

mentett meg, mivel úgy járult hozzá a háború 
befejezéséhez, hogy nem volt szükség a ja-
pán szigetek közvetlen megtámadására. Japán 
végzetes következményekkel járó terjeszke-
dési politikájáért nagy mértékben hibáztatja 
Hirohito császárt is. Mindazonáltal Smithback 
könyvének legsötétebb szereplője Churchill 
marad; a szerző jellemzésével élve „ő tehető 
felelőssé Ázsia népeinek magára maradásá-
ért”. Ezt a szigorú ítéletet nem támasztják alá 
történelmi bizonyítékok.

(Asian Review of Books)

Adam Hochschild

Idegenként idegenben: Joseph Conrad és 
a globalizáció hajnala 

Maya Jasanoff: Hajnali őrjárat: Joseph 
Conrad egy globális világban (The Dawn 
Watch: Joseph Conrad in a Global World, 
Penguin Press, 2017, 400 oldal) című könyvé-
nek recenziója

A tizenkilencedik század végén és a hu-
szadik század első évtizedében semmi sem 
volt nagyobb hatással a világ sorsának ala-
kulására, mint az európai imperializmus. 
Újrarajzolta a térképet, gazdagságot szer-
zett Európa számára – és halottak milliói 
maradtak a nyomában Afrika- és Ázsia-
szerte. Például 1870-ben Afrika Szaharától 
délre eső részének nyolcvan százaléka volt 
bennszülött királyok, törzsfőnökök vagy más 
hasonló vezetők uralma alatt. Harmincöt 
évvel később a térkép néhány foltjától el-
tekintve szinte az egész kontinens európai 
gyarmatokból vagy kormányzóságokból állt. 
Franciaország, Németország, Olaszország, 
Portugália, Spanyolország és az Egyesült 
Királyság mind magához ragadott egy sze-
letet ebből a „mesés afrikai tortából”, ahogy 
II. Lipót belga király nevezte, aki maga is 
nagyot markolt.
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Ugyanebben az időben Ázsiában a britek 
egyre keményebb kézzel gyakorolták a hatalmat 
Indiában, a franciák Indokínában, a hollandok 
pedig a mai Indonéziában. Japán, Oroszország 
és még vagy fél tucat európai ország, köztük a 
végnapjait élő Osztrák–Magyar Monarchia is, 
enklávékat és piaci monopóliumokat biztosító 
koncessziókat szereztek Kínában. Eközben az 
Egyesült Államok kíméletlen háborút folytatott 
a Fülöp-szigeteken, és több százezer helyi la-
kos legyilkolása árán gyarmati igába hajtotta.

Megdöbbentő azonban, hogy ezek az ese-
mények milyen ritkán szerepelnek a kor 
európai íróinak műveiben. Mintha a tizen-
kilencedik században szinte egyik jelentős 
amerikai regényíró sem foglalkozott volna 
a rabszolgasággal, vagy a huszadik század-
ban a német irodalomban nem nyert volna 
említést a holokauszt témája. Itt nem arról 
van szó, hogy az európaiak nem lettek volna 
tudatában a történteknek. Százezrek éltek 
vagy dolgoztak közülük a gyarmatokon, a 
birodalom gyümölcsei pedig láthatók voltak 
mindenütt: a gyarmatokon befolyt pénzekből 
épült fejedelmi palotákban és hatalmas emlék-
művekben, az olyan utcanevekben, mint a Rue 
de Madagascar Bordeaux-ban és a Khartoum 
Road Londonban, a külföldi csecsebecsék-
kel és fűszerekkel teli boltokban. 1897-ben 
egymilliónál is többen érkeztek Brüsszelbe, 
hogy megnézzék a város határában épült 
világkiállítást, amelynek egyik fő attrakciója 
az a 267 kongói férfi, nő és gyerek volt, akik 
kunyhókban laktak és kenukon eveztek körbe 
egy tóban. Az Egyesült Államokban is rendez-
tek hasonló, embereket bemutató kiállításokat.

Az írók többsége azonban hallgatott. Mark 
Twain őszinte kritikával illette a nagyhatal-
mi kegyetlenkedéseket a Fülöp-szigeteken és 
Afrikában, de csak élete utolsó tizenöt évében, 
és akkor is néhány rövidebb művében. George 
Orwellt mély kiábrándultsággal töltötték el 
azok az évek, amelyek során rendőrtisztként 
szolgált a brit fennhatóság alatti Burmában; 
azonban csak 1927-ben tért haza és kezdett 
el írni; első regénye, Burmai napok (Burmese 
Days) címmel 1934-ben jelent meg. Ha a 
századfordulós írók egyáltalán foglalkoztak 

az imperializmus témájával, akkor általában 
a dicséret hangján szóltak róla, mint tette ezt 
John Buchan és Rudyard Kipling az Egyesült 
Királyságban, és az irodalmi élet hozzájuk 
hasonló vezéralakjai Franciaországban és 
Németországban.

Joseph Conrad kivételként emelkedik ki 
közülük. Nostromo című regényében az ame-
rikai bányászati iparmágnás, Holroyd szájából 
a következő kijelentés hangzik el: „Mi fogjuk 
irányítani a világ üzleti életét, akár tetszik 
ez a világnak, akár nem.”1 Conrad az effaj-
ta üzleti ügyekről szóló leginkább elevenbe 
vágó műve A sötétség mélyén (1899). Bárki, 
aki elolvassa a regényt, nem tudja többé úgy 
látni a gyarmatosítókat, ahogy ők szeretik 
beállítani magukat: a kereszténység és a ke-
reskedelem áldásos jótéteményeit önzetlenül 
terjesztő embereknek. „Csupán egyetlen vágy 
hajtotta őket: minél több kincset harácsolni 
össze az ország méhéből – mondja Marlow, 
Conrad narrátora és alteregója – és csak any-
nyi erkölcsi szándék rejtőzött bennük, mint 
páncélszekrényt fosztogató betörőkben.” A 
Kongói Szabadállam a belga király, II. Lipót 
magántulajdonban lévő gyarmata volt, ahol 
a kegyetlen rendfenntartó erők a kongóiakat 
nagy számban kötelezték kényszermunkára 
– elefántcsont, gumi és a király katonáinak 
járó élelem gyűjtésére, tűzifa beszerzésére 
a folyókon közlekedő gőzhajók számára, és 
még sok más egyébre. A regényíró azonban 
nem tulajdonít semmilyen kifejezetten belga 
jelleget ennek a bűntettnek, amelyet Kurtz, a 
pénzéhes elefántcsontvadász neve fémjelzett 
– ő a könyvben a főgonosz. „Egész Európa 
hozzájárult Kurtz megteremtéséhez.”

Conrad számára a világ sokkal tágabb 
volt, mint akár legnevesebb kortársai számá-
ra, hogy csak Marcel Proustot vagy James 
Joyce-t említsük; ez ösztönözte Maja Jasanoff 
harvardi történész elegáns stílusban megírt, 
Conradról szóló új könyvét, a Hajnali őrjá-
ratot is. Conrad lengyel szülők gyermekeként 
látta meg a napvilágot Józef Teodor Konrad 

1 Joseph Conrad: Nostromo, 81. oldal, Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1983, Rubin Péter 
fordítása.
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Korzeniowski néven; tizenhat éves korában 
elhagyta otthonát, hogy húsz éven át keres-
kedelmi hajókon utazva járja a világot, majd 
az Egyesült Királyságban telepedett le, és az 
írói hivatást választotta. Bár Conrad „nem 
ismerhette a »globalizáció« szót” – írja 
Jasanoff – az Orosz Birodalom egyik tarto-
mányából induló utazásával, amely a világ-
tengereken át egészen a London környékéig 
vitte, annak megtestesítőjévé vált”. Annak 
ellenére, hogy írásaiban az afrikaiak és – 
ritkábban – az ázsiaiak bemutatásakor időn-
ként szóba kerülnek faji jellegzeteségek, 
felismerte a világ nemzeti sokszínűségét: 
írásainak fele Dél-Ázsiában játszódik, mutat 
rá Jasanoff. Korának egyetlen írója sem írt 
ilyen szókimondóan az európai és nem eu-
rópai világ találkozásáról.

Azáltal, hogy Conrad megtapasztalta az 
imperializmus megnyilvánulásait, hogy 
kapcsolatba került anarchistákkal és a ten-
gerészvilággal, épp az idő tájt, amikor a 
gőzhajók kiszorították a vitorlásokat, a vi-
lágnak azokra a dimenzióira hangolódott 
rá, amelyek mindmáig fontosak maradtak. 
„A regényeiben szereplő, műszaki fejlődés 
miatt állásukat vesztett matrózok megfelelői 
napjainkban a digitalizálás miatt tönkrement 
iparágakban találhatók” – írja Jasanoff. 
„Anarchistáinak szelleme a mai világban 
az internetes chatroomokban és a terrorista 
sejtekben éledt újra. Azok az anyagi érde-
keltségek, amelyeket Conrad az Egyesült 
Államoknak tulajdonított, ma legalább any-
nyira áradnak Kína felől is.” Conradot nem 
lehet a globalizmus elméleti atyjának ne-
vezni, még ha más névvel is illetjük azt, 
de ahogy Jasanoff láttatja őt, az üde hangú 
emlékeztetőként szolgál, hogy abban a vi-
lágban, amikor az írók földrajzilag igen 
szűk világot teremtettek – gondoljunk csak 
Wessexre például, amelyet Thomas Hardy 
adott Anglia azon részének, ahol szinte 
összes regénye játszódott – Conrad színhe-
lyei az egész földgolyón átíveltek. Továbbá 
azóta is nagyon kevés azoknak a jelentős 
regényíróknak a száma, akikről ma ugyanez 
elmondható lenne.

Idegenbe szakadva
Conrad élete, amelyből olyan sokat töltött 
a világ távoli sarkaiban, már évtizedek óta 
foglalkoztatja a kritikusokat és az élet-
rajzírókat; feladatukat még inkább nehezíti 
a – számos, megbízhatatlan memoárjában 
található – kitérők szövevénye. A Hajnali 
őrjárat semmiképpen sem tekinthető olyan 
átfogó életrajznak, mint a többi, különö-
sen Zdzislaw Najder mesteri módon megírt 
Joseph Conrad: Egy élet című műve (2007); 
valójában nem is teljes önéletrajz, mint 
inkább elmélkedés a regényíró életéről és 
több jelentős alkotásáról. Ennek ellenére 
igen élvezetes olvasmány, mivel Jasanoff 
feltett szándéka, hogy megértse szeretett 
írója világát. Hogy közelebbről átélhesse 
Conrad tengeri élményeit, egy konténerszál-
lító hajón utazott Hong Kongból Angliáig; 
egy 134 láb hosszú, kétárbocos vitorlá-
son Írországból Bretagne-ba; majd folyami 
hajón tett meg 1800 kilométert lefelé a 
Kongón. Ezeket az utazásokat Jasanoff sze-
rénységből alig említi; nem vállalkozásának 
kedvező fénybe állítása a cél, hanem hogy 
megidézze Conrad tengeren eltöltött éveit, a 
szélesen hömpölygő Kongó hatalmas víztö-
megét vagy akár a tengerészek beszédének 
ritmusát, amikor napokon át nem látnak 
szárazföldet, és érzékeik a tengerre, a nap-
felkeltére és az időjárásra összpontosulnak.

Jasanoff sok helyre ellátogatott, ahol 
Conrad élt, és egy regényíró szemével lát-
tatja őket: „Marseille, az olívaolaj, narancs-
fák, édes bor és zsákszámra mért fűszerek 
illata érződik; száját a Földközi-tenger felé 
tátja, szemével az Atlanti-óceán felé kacsint; 
kereszteslovagok, forradalmárok és Monte 
Cristo grófjának városa.” Épp ilyen mesterien 
mutatja be az embereket, akik a korabeli vilá-
got formálták, mint például II. Lipótot, akiről 
azt írja, hogy „orra egy hegyi lejtőhöz hasonlí-
tott, szakálla pedig tajtékzó vízesésként omlott 
a mellére”. Jasanoffot írói vénája segíti abban, 
hogy méltó módon tisztelegjen egy olyan író 
előtt, akinek szavai szerint az írott szó feladata 
abban áll, hogy „hallani, érezni, … és minde-
nekelőtt látni tudjunk általa”.
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Conrad világának felfedezése – különösen, 
ami a tengeri kereskedelemben az ő korában 
zajló változásokat illeti – néhány érdekes 
következtetésre ragadtatja a szerzőt. A szél 
hajtotta vitorláról a gőzerőre való átállás 
kevesebb emberi munkaerőt igényelt: nem 
kellett állandóan kibontani és összecsavarni 
a vitorlákat, a gőzhajók nagyobbak voltak, és 
sokkal nagyobb rakományt tudtak szállítani. 
Ezért kemény világ uralkodott a munkaerőpi-
acon, és Conrad valószínűleg legalább annyi 
időt töltött álláskereséssel, mint amennyit 
ténylegesen a hajókon szolgált. Ha végre 
sikerült első- vagy másodtisztként bekerülnie 
egy távoli brit vitorláshajóra, hamarosan ki-
derült, hogy a legénység több mint negyven 
százaléka hozzá hasonlóan külföldi volt: a 
bérek alacsonyabbak voltak, mint amennyit 
sok brit munkás keresett a szárazföldön, de 
fejedelminek tűntek az Ázsiából vagy Kelet-
Európából érkezettek számára. (Jasanoff ma 
is ugyanezt tapasztalta a konténerhajókon 
leggyakoribb, Fülöp-szigeteki legénység ese-
tében). A szerző arra is rámutat, hogy még a 
vitorláshajózás hosszúra nyúló alkonyán is a 
szén magas ára miatt a szélenergiával történő 
szállítás még mindig versenyképes volt 6000 
km-nél hosszabb utakon; egyrészt ennek volt 
köszönhető, hogy Conrad továbbra is gyakran 
dolgozott ilyen hajókon, későbbi olvasóinak 
nem kis örömére.

A birodalmak szedik áldozataikat
Sehol nem ábrázolja Conrad az Európán kí-
vüli világgal való találkozását olyan erővel, 
mint A sötétség mélyén című művében, amely 
az angol irodalom talán legtöbbek által olva-
sott, leginkább méltatott, legtöbbet elemzett 
kisregénye. A könyv elemi erejét annak a hat 
hónapból meríti, amelyet Conrad 1890-ben 
töltött el a Kongói Szabadállamban. Egy 
gőzhajó kapitányának jelentkezett, amely ál-
lástól sok kalandot remélt, de a betanítás 
időszakában visszarettent attól a kapzsiságtól 
és kegyetlenségtől, amit maga körül látott; 
vérhasban és maláriában betegedett meg, majd 
a tervezettnél hamarabb visszatért Európába. 
A sötétség mélyén sok részlete – a láncra vert 

rabszolgák, a halálra dolgoztatott emberek 
rothadó hullái – mind megtalálhatók Conrad 
naplójában, amelyet ottléte első heteiben írt.

Mi ruházta fel Conradot azzal a ritka képes-
séggel, hogy felfedezze a nagyhatalmi politika 
mélyén rejlő nyers erőt és rablási szándékot? S 
hogy meglássa: Lipót király fennhangon hirde-
tett civilizáló missziója rabszolgamunkán alap-
szik? Ebben valószínűleg nagy szerepet játszott 
a tény, hogy ő maga lengyelként tudta, mit je-
lent leigázott területen lakni. A tizenkilencedik 
század folyamán a mai Lengyelország terüle-
tén három szomszédos nagyhatalom osztozott: 
az Osztrák–Magyar Monarchia, Poroszország 
és Oroszország. A legnagyobb elnyomás 
Oroszországban volt: itt élt Conrad családjá-
nak többsége; amikor hároméves volt, kozákok 
rohanták le a templomokat, hogy félbeszakít-
sák az emlékmiséket, amelyeket egy lengyel 
nemzeti hős tiszteletére rendeztek. Továbbá, 
élete első néhány évében az Orosz Birodalom 
fennhatósága alatti lengyel területen jobbágyok 
tízmilliói éltek rabszolgasorban.

Conrad édesapja, a költő Apollo 
Korzeniowski lengyel hazafi volt a jobbágy-
felszabadítás híve, bár ő és felesége vidéki 
nemesi családból származott, ahol szokás 
volt jobbágyokkal dolgoztatni. Hazafias esz-
méi hangoztatása miatt Varsóban börtönbe 
zárták, majd a cári rendőrség észak-oroszor-
szági száműzetésbe kényszerítette. Felesége 
és négyéves fia is elkísérte; a hideg éghajla-
ton töltött idő súlyosbította Conrad anyjának 
tüdőbaját, melybe végül bele is halt – a fiú 
ekkor még csak hétéves volt. Néhány évre rá 
apja is meghalt; temetési szertartása az osztrák 
uralom alatti Krakkóban a lengyel hazafiak 
hatalmas tüntetésébe fordult át. Nem meglepő, 
hogy ez a kisfiú, aki börtönviselt száműzöttek 
között nőtt fel, a szolgaságról szóló történe-
teket és a felkelésekben megölt rokonokról 
érkező híreket hallgatva, eredendő bizalmat-
lansággal viseltetett a birodalmi hódítókkal 
szemben, akik feljogosítva érezték magukat 
más népek leigázására.

Kevesen voltak Conrad európai kortársai kö-
zül, akik hozzá hasonlóan nyíltan ellenezték a 
nagyhatalmi törekvéseket, de akik mégis ezt 
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tették, szinte kivétel nélkül baloldali meg-
győződésből tették. Ugyanakkor paradox mó-
don Conrad politikai nézeteit tekintve minden 
másban mélyen konzervatív volt. Rendkívül 
rossz véleménye volt a szakszervezetekről. 
Bármennyire is irtózott az imperializmus orosz 
és a belga megnyilvánulási formáitól, a brit 
birodalmat nagyszerűnek tartotta. A sötétség 
mélyén lelkes fogadtatásra talált a Kongói 
Szabadállamot megreformálni akarók között, 
akik nagyrészt brit származásúak voltak, és 
Lipót király kényszermunka-rendszere ellen 
szervezkedtek; Conrad azonban ódzkodott at-
tól, hogy azonosuljon mozgalmukkal, annak 
ellenére, hogy egyik kulcsszereplőjük az ír 
Roger Casement volt, akivel korábban jó vi-
szonyban volt, amikor rövid ideig egy házban 
laktak Kongóban. Conrad nem sok hasznát lát-
ta a szocialista eszméknek, amelyekben olyan 
sok brit értelmiségi – köztük sok közeli barátja 
– is mélyen hitt. Két, talán még leginkább 
politikainak nevezhető regényében, a londoni 
anarchistákról szóló A titkos ügynökben (The 
Secret Agent), és a Nyugati szemmel (Under 
Western Eyes) címűben, amely Szentpéterváron 
és Genfben élő orosz forradalmárokról szól, 
szinte valamennyi szereplő megvesztegethető 
vagy reménytelenül naiv. Mindkét csoportba 
rendőrségi besúgók épültek be.

Conrad komor látásmódja bizonyos szem-
pontból nem volt kárára. Bár a Nyugati szem-
mel hat évvel az orosz forradalom előtt jelent 
meg, valójában előre megjósolta a kimenetelét. 
A regény elbeszélője egy ponton azt mondja: 
„egy igazi forradalomban a legnemesebb egyé-
niségek mindig háttérben maradnak. Az erősza-
kos forradalmat kezdetben szűk látókörű fana-
tikusok és zsarnokoskodó álszentek irányítják. 
…az önzetlenek és az intelligensek elindíthat-
nak egy forradalmat, de a gyeplőt hamarosan 
kiveszik a kezükből. Nem ők a forradalom 
vezetői. Ők az áldozatai.”2 Oroszországban ez 
túlontúl igaznak bizonyult. Azonban ennek a 
nehézkes regénynek – esetlen párbeszédeivel 
és merev figuráival – igencsak jót tett volna, 

2 Joseph Conrad: Nyugati szemmel, 142. o.; 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982, Vámosi 
Pál fordítása.

ha Conrad több beleérzéssel kezelte volna 
az ilyen „nemes, emberi és rendíthetetlen” 
jellemeket, bármennyire is eltévelyedetteknek 
bizonyultak később. Itt mindössze arról a 
tágabb szemléletről van szó, amely nagyobb 
mélységet kölcsönöz a szovjet tragédiát fel-
dolgozó olyan későbbi regényeknek, mint 
Borisz Paszternák Doktor Zsivágója vagy 
Vaszilij Grosszman Élet és sors című műve. 
Conrad kiválóan látta sok baját a fennálló vi-
lágnak. Mi tette viszont ennyire szkeptikussá 
bárkivel kapcsolatban, aki megpróbált válto-
zást elérni? Jasanoff szerint ennek oka „apja 
politikai célkitűzéseinek kudarcában” kere-
sendő, de vannak bizonyítékok, amelyek nem 
emellett szólnak. Conrad A Personal Record 
(más néven Some Reminiscences,’Személyes 
feljegyzés’) című memoárjában úgy beszél 
apjáról, mint aki „egyszerűen egy hazafi” és 
nem forradalmár. Ami pedig Korzeniowski 
politikai céljait illeti, már fia saját élete fo-
lyamán megvalósultak, amikor a lengyelek 
végre visszanyerték függetlenségüket. Ez 
természetesen sokkal üdvösebb cél, mint 
azok az álmok, amelyeket Conrad A titkos 
ügynök és a Nyugati szemmel című regénye-
iben boncolgat: anarchista látomás az összes 
kormány és a proletárdiktatúra bolsevik 
kormányának a szétrombolásáról. Conrad 
maga a lengyel nemzeti lét ügyének szószó-
lója volt, és tisztelettel őrizte apja emlékét; 
amikor a regényíró évtizedekkel apja halála 
után meglátogatta annak sírját, családját 
meglepve letérdelt és imádkozott.

Egészen mással magyarázható, hogy 
Conrad ilyen széles ívben elutasított min-
den radikális és reformista megoldást. 
Kamaszkora végén, amikor Marseille-
ben élt, minden pénzét elveszítette, mert 
Spanyolország felé irányuló csempészáru 
ügyletekbe – vélhetően fegyvercsempészet-
be – fektette azt. Egyik barátjától kapott 
kölcsönt, majd a kaszinókban próbált sze-
rencsét veszteségeinek pótlására, de minden 
pénze elveszett. Kétségbeesésében öngyil-
kosságot kísérelt meg: egy pisztollyal akarta 
szíven lőni magát, de még megalázóbb hely-
zetbe került: a golyó félrement, és túlélte.
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Anyai nagybátyja, Tadeusz Bobrowski – 
aki Conrad apjának halála óta gyámja volt 
– sietett le Marseille-be, hogy kihúzza a baj-
ból. Az évek folyamán élőszóban és levelek 
hosszú sora útján is kifejezte Bobrowski, 
mennyire helyteleníti fiatal unokaöccse ha-
szontalan és romantikus törekvéseit, és egy-
folytában arra próbálta rávenni, hogy valami 
értelmes elfoglaltságot keressen magának, 
például térjen vissza Krakkóba, és kezdjen 
üzleti vállalkozásba. Szerencsére, nem tudta 
meggyőzni.

Conrad később is kínos élethelyzetbe ke-
rült, amelyről Jasanoff csak futólag tesz em-
lítést. Az 1890-es évek végén szinte minden 
megtakarítását és még szerényebb örökségét 
is befektette egy dél-afrikai aranybányába, 
majd rajtavesztett. A sors iróniája, hogy a 
dél-afrikai aranyláz épp az a típusú, hirtelen 
meggazdagodást jelentő bombaüzlet volt, 
amelyről Conrad olyan elítélően írt koráb-
ban a Nostromoban, ahol az ezüstért folyt 
a harc, illetve ugyanezt a témát boncolgatja 
az elefántcsont kapcsán A sötétség mélyén 
is. Tovább rontott a helyzeten, hogy ezek a 
veszteségek akkor érték Conradot, amikor 
nősülés és családalapítás előtt állt. Nem 
meglepő, hogy egyik legjobb regényének, 
a Lord Jimnek (Lord Jim) a cselekménye 
egy olyan emberről szól, aki egy korábbi 
szégyenteljes cselekedet után próbálja ki-
köszörülni a csorbát. Politikai nézeteinek 
merev konzervatizmusa legalább annyira 
eredeztethető ezekből az ifjúkori ballépé-
sekből és abbéli a vágyából, hogy az apja 
helyett apjának tekintett és hőn szeretett 
Bobrowski előtt komoly és felelősségteljes 
emberként állhasson meg.

Munkája legjavában Conradnak sikerült 
saját élete vargabetűi és kínjai fölé emel-
kednie. Észak és Dél világának és a köztük 
lévő kapcsolatoknak az ábrázolása, a kap-
zsiság szétzüllesztő hatásának bemutatása 
mélyebb nyomot hagynak az olvasóban, 
mint bármely kortársának alkotásai – és 
talán napjaink írói között sem akadni Joseph 
Conrad párjára.

(Foreign Affairs)

Nick Cohen

Részrehajló igazságszolgáltatás  
Nagy-Britanniában

A brit jogrendszer valamikor mindenkit vé-
delmébe vett; ma egyre inkább a gazdagok 
érdekeit szolgálja

Az igazságszolgáltatás mindinkább a pénz 
függvényévé válik Nagy-Britanniában – egy 
olyan országban, amely büszke arra, hogy 
nevéhez kötődik az ártatlanság vélelmének 
és az esküdtszéki tárgyalásnak az intézmé-
nye. Az Amerikai Egyesült Államok útjára 
léptünk, inkább piaci alapú, semmint jogo-
kon alapuló rendszert építve; olyat, ahol a 
gazdagok élveznek minden előnyt, a börtö-
nök pedig feketékkel és szegényekkel van-
nak tele.

Mindez még nem következett be, de en-
gedtessék meg, hogy néhány példával ér-
zékeltessem a várható eseményeket. Múlt 
héten a southwarki bíróságon elkezdődött 
a Das biztosító társaság perének tárgyalá-
sa, melyet korábbi vezérigazgatója, Paul 
Asplin ellen indított, akit azzal vádol, hogy 
olyan cégeket részesített üzleti előnyben, 
amelyekben pénzügyi érdekeltsége volt. 
Asplin nem ismerte el bűnösségét és az ügy 
folytatódik. Szülessék bármilyen ítélet, egy 
jellegzetesség már most is kiviláglik: a Das 
magánbűnvádi eljárást indít. Hasonlóan 
tesz több más cég is. Nagy-Britanniában 
megalakult az első, magánvádlókból ál-
ló cég, az Edmonds Marshall McMahon, 
amelyet korábban a kormány megbízásából 
dolgozó jogászokból állt. Rájöttek, hogy 
a különleges bűnüldöző osztagokat érin-
tő költségcsökkentések miatt sok csalási 
ügyet nem tudott vagy nem akart kivizsgálni 
az állam. Olyan nagy az igény az általuk 
nyújtott szolgáltatás iránt, hogy napi hat 
nyomozási ügy érkezik.

Ami a vád esetében elmondható, igaz a vé-
delemre is. Chris Daw védőügyvédként dol-
gozik; amikor bajban vannak, őt keresik fel 
a gazdagok. Ahogy mondja, szinte mindig 
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megéri ártatlannak vallani magunkat, főként, 
ha van pénzünk. Igaz, hosszabb ítéletre 
számíthatunk, ha kiderülne bűnösségünk, 
de mennyi ennek az esélye? Hiszen telik rá, 
hogy szakértő tanúkat hívjunk, akik minden 
létező bizonyítékot meg tudnak támadni; 
velünk szemben pedig a Koronaügyészi 
Szolgálat (Crown Prosecution Service, CPS) 
egy agyonhajszolt és alulfizetett képviselője 
van, meg a visszahekkelt rendőrség.

A bűnügyi filmek legnagyobb kitalációja, 
hogy a nyomozók és a jogászok ráérnek. A 
zseniális ügyvéd felkutatja a bizonyítékokat, 
amelyek segítségével megoldódik az ügy. A 
híres BBC-sorozatokban Barnaby, Morse és 
Lewis felügyelőket őrmesterek és közrend-
őrök veszik körül. Egy ügyet vizsgálnak, 
nem kettőt, hármat, netán tízet egyszerre. 
A bűnügyi filmek népszerűsége általában 
egyfajta eszképista vággyal – a valóságtól 
menekülni akarással – magyarázható: sze-
retnénk egy megnyugtató megoldást, amikor 
elkapják a bűnöst. Ugyanakkor feltételez 
egy – a többé már nem létező igazságszol-
gáltatásba vetett – naiv hitet is, vagy talán 
egyfajta sóvárgást a jobb múlt után. Jelenleg 
a rendőrség erőforrásai nem elégségesek 
ahhoz, hogy aprólékosan átvizsgálja a bizo-
nyítékokat, hogy megszüntesse a késeléses 
támadásokat, vagy hogy jóval többet tegyen 
a bűnözés fenntartóztatásánál annak felszá-
molása helyett.

A konzervatív toryk – egykoron a „jog és 
a rend pártja” – állítása szerint nincs arra 
bizonyíték, hogy a rendőri állomány nagy-
fokú csökkenése miatt szaporodtak volna 
el a bűnesetek. Ez egy olyan érv, amely 
– ha mereven, ’reductio ad absurdum’ al-
kalmaznánk –, igazolná a rendőrség teljes 
egészében való felszámolását. A kirabolt, 
megtámadott vagy megerőszakolt áldozatok 
közül senki sem várhatja el bizonyossággal, 
hogy letartóztatják az elkövetőt. Még ha 
így is lenne, a Koronaügyészi Szolgálat 
költségvetésének negyedét és személyi ál-
lományának harmadát veszítette el, amióta 
a megszorítások életbe léptek, miközben a 
londoni ügyészeknek mindössze egy órányi 

idejük jut egy-egy ügy felülvizsgálására. 
Ilyen körülmények között a bűnösök elke-
rülhetetlenül megússzák a büntetést.

Nem hibáztatom a cégeket a magánvádas 
eljárások indításáért. Mivel a csalások el-
követése gyakorlatilag kockázatmentessé 
vált, csak biztatni tudom őket ezen a téren. 
Azt sem gondolom, hogy a gazdag ügy-
felektől meg kellene tagadni, hogy olyan 
ügyvédekhez forduljanak, akik rá tudják 
kényszeríteni az államot, hogy minden 
kétséget kizáró módon bebizonyítsák a 
károkozók bűnösségét. Korábban azonban 
olyan jogokon alapuló rendszerünk volt, 
amelyben mindenki elvárhatta az őt megil-
lető védelmet, a bűncselekmények áldoza-
tainak pedig, ha nem is túlzott, de legalább 
halvány reményük lehetett arra, hogy az 
állítólagos elkövetőt rács mögött látják. 
Bámulatos gyorsasággal közelítünk egy 
olyan piaci alapú igazságszolgáltatás felé, 
ahol a jogállamiság bankszámlánk egyen-
legén múlik. Vagy ahogy Chris Daw fogal-
maz: „régebben lehetett akár hajléktalan 
is valaki, mégis a Queen’s Counsel kiváló 
ügyvédjei védték, ha gyilkosságot követett 
el.” Ma már egyre inkább Amerikához ha-
sonlítunk. A gazdagoknak minden megjár, 
a maradékot pedig az a veszély fenyegeti, 
hogy „kétbalkezes” lesz a képviselet: az 
O. J. Simpsonokat felmentik, a szegénye-
ket meg elítélik.3

Mintha csak a fentieket akarnák bizo-
nyítani, a büntetőjogi védőügyvédek ez 
év április 1-je óta bojkottálják a költség-
mentességi ügyeket a bíróságokon. A meg-
gazdagodott ügyvédekről szóló kormány-
propaganda miatt feldühödve szolidaritásuk 
jeléül megtagadják esetleges ügyfeleik kép-
viseletét. Bőséggel találunk gazdag jogá-
szokat a kereskedelmi jog területén, ahol 
az üzlettársak átlagfizetése akár a másfél 
millió fontot (535 millió forintot) is elér-
heti. A büntetőjogban azonban – amely a 

3 Egykori amerikai futballjátékos és színész, aki 
leginkább az ellene folyó gyilkossági per folytán 
lett ismert, melynek során azzal vádolták, hogy 
meggyilkolta feleségét és annak barátját.
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legtöbb ember számára igen fontos – egy 
ügyvédbojtár 12 000 fonttal kezdi, körülbe-
lül 25 000 fontot keres három évre rá, majd 
56 000 fonttal éri el csúcsfizetését, amelyből 
még le kell vonniuk a kamarai tagdíjat és az 
egyéni vállalkozásukból eredő költségeket. 
Húsz, bércsökkentésekről szóló év után, most 
sztrájkba fognak és otthagyják a pályát.

Az eladósodott végzős hallgatókat nem 
vonzza a büntetőjog. A nők nehezen bir-
kóznak meg a hosszú munkaidővel, az 
alacsony keresettel és a gyermeknevelés 
költségeivel. A szakmából való kivonulá-
suk miatt mellesleg üres szólamnak hatnak 
a politikusok álszent felhívásai, mi sze-
rint még több női bíróra lenne szükség a 
szakmában. Akkora a kiábrándultság, hogy 
Law Society jogászi szakmai szervezet arra 
figyelmeztet, hogy Nagy-Britannia-szerte 
hamarosan nemigen találunk majd a gyanú-
sítottat védeni tudó ügyvédet.

Angela Raffertyt, a Criminal Bar 
Association ügyvédi kamara alelnökét hall-
gatva éreztem, hogy tűnőfélben van a jo-
gászoknak az a hite, hogy minden hibájuk 
ellenére az igazságszolgáltatásért dolgoz-
nak, – elképzelésem szerint – hasonlóan a 
rendőrök szertefoszló meggyőződéséhez, 
miszerint a törvény és a rend tisztességes 
védelmét szolgálják.

A britek szigorúan ítélik meg igazság-
szolgáltatásuk rendszerét. Minden kormány 
tisztában van vele, hogy elhanyagolhatja a 
börtönrendszert és csökkentheti a jogi költ-
ségeket. Kevesen mondanák, hogy emelni 
kellene az adókat vagy az egészségügyre 
szánt összegekből kellene elvonni a baj 
orvoslásához. Mindazonáltal senki sem lát-
ná szívesen, ha eltűnnének a rendőrök az 
utcáról, vagy ha a bűnösök megúsznák a 
büntetést és az ártatlanok bűnhődnének. Egy 
dolog, hogy mit szeretnénk, és más dolog, 
hogy mit kapunk. Jó úton haladunk egy 
olyan társadalom felé, amely azzal tud majd 
dicsekedni, hogy a legkiválóbb színvonalú 
igazságszolgáltatást kínálja, ami csak pén-
zért kapható.

(The Guardian)

Hannah Devlin

Áspis vagy hamu? A környezettörténészek 
egy vulkánkitöréssel hozzák kapcsolatba 

Kleopátra bukását

A jégminták és az ókori egyiptomi feljegyzések 
arról árulkodnak, hogy természeti erők ját-
szottak közre az utolsó ptolemaida uralkodó 
sorsának megpecsételődésében Kr. e. 30-ban

Az az ókori történet, amelyben a Kleopátra ural-
kodása alatti Egyiptom behódolt Augustusnak, 
az első római császárnak, rendszerint az elit 
– drámai érzelmektől feszülő és a világ szín-
padán zajló – hatalmi harcának van beállítva.

Kleopátra, mint ismeretes – egy bukásra 
ítélt – politikai szövetséget kötött Marcus 
Antonius római tábornokkal, aki egyben 
szeretője is volt. Amikor azonban egyesí-
tett haderőik vereséget szenvedtek az actiu-
mi csatában, a pár öngyilkosságot követett 
el, és Egyiptom az újonnan létrejött Római 
Birodalom provinciájává vált.

Ugyanakkor egy új elemzés arról tanús-
kodik, hogy Kleopátra bukásának okai már 
egy évtizeddel korábban megmutatkozhattak 
olyan természeti erők formájában, amelyeket 
nem tudott uralma alá hajtani. A tanulmány 
egy hatalmas vulkánkitörést hoz kapcsolatba a 
Nílus rendes évi áradásának súlyos zavaraival 
és ennek az egyiptomi mezőgazdaság számára 
végzetes következményeivel; a kitörés va-
lószínűleg valahol a trópusokon történt, bár 
ebben a kutatócsoport nem biztos.

A tanulmány, amely a jégmintákból kiolvas-
ható kitörési időpontok, az iszlám Nilométer 
(a Nílus vízszintjéről készült ősi feljegyzések) 
és társadalmi zavargásokról szóló ókori egyip-
tomi írások bizonyítékaira alapoz, azt sejteti, 
hogy Kr. e. 44-ben egy óriási vulkánkitörés 
miatt elmaradhattak az esők, ami éhínség-
hez, pestishez és társadalmi feszültségekhez 
vezetett. A szerzők azt állítják, hogy végső 
soron, ez vezethetett Kleopátra egy évtizeddel 
későbbi bukásához, Kr. e. 30-ban, és ezért 
alakultak úgy a világtörténelem eseményei, 
ahogyan alakultak.
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Francis Ludlow a dublini Trinity College kör-
nyezettörténésze és a tanulmány társszerzője 
ezt mondta: „Bizonyítékokat szolgáltattunk, 
hogy az áradások elmaradása összefüggésben 
van a lázadásokkal és a földeladásokkal, és 
hogy ez előbbiek társadalmi feszültségek ki-
váltói voltak.”

Korábban a történészek a – Kleopátrával, 
mint utolsó uralkodójával záruló – háromszáz 
éves Ptolemaiosz-dinasztia hanyatlására össz-
pontosítottak, melyet a belső küzdelmek, a rom-
lás és a politikai okokból rendszeresített testvér-
házasságok miatti vérfertőzés idéztek elő.

„Úgy ábrázolják őket, mint afféle borzalmas, 
tivornyázó, nőcsábász zsarnokokat, szó szerint 
részeg idiótákat, akik képtelenek az ország 
irányítására – tudtuk meg Joe Manningtől, a 
Yale Egyetem egyik történészétől, aki szintén 
társszerzője a könyvnek. – A rómaiak igen sö-
tét színben tüntették fel ezeket az uralkodókat. 
Valószínűleg méltánytalan módon.”

„A mi történetünk sokkal összetettebb” – tet-
te hozzá. – Mi azt állítjuk, hogy a környezet és 
a Nílus vízszintjének alakulása fontos a gazda-
ság megértése szempontjából.”

Az egyiptomi mezőgazdaság nagymértékben 
függött a Nílus évi áradásától, mivel a száraz-
föld belső részein szinte soha nem volt csapa-
dék. „Ha az árvíz szintje nem volt elég magas, 
akkor nem volt termés” – mondta Ludlow. – Ez 
végzetes következményekhez vezethetett.”

A Ptolemaiosz-ház uralkodói hatalmas gabo-
natárolókat építettek, hogy kivédjék az áradá-
sok évi változásait, de a szélsőséges vízhiány 
továbbra is sebezhetőséget jelentett.

Az új felfedezések azt mutatják, hogy 2500 
év legnagyobb vulkánkitörése, amelyet a jég-
minták megemelkedett szulfáttartalma jelez, 
Kr. e. 44-ben történt valamerre a világban. Ettől 
függetlenül, a kutatócsoport szoros összefüg-
gést talált korunkhoz közelebb eső vulkánkitö-
rések és a Nílus nagymértékű áradásainak el-
maradása között – erről tanúskodnak az iszlám 
Nilométer, a legrégebb óta ismert, Kr. u. 622-
ben kezdett éves vízügyi feljegyzések adatai.

Az óriás kitörések hatalmas mennyiségű 
kén-dioxidot lövellnek a sztratoszférába, amely 
folyadékcseppeket képezve nem engedi át a 

napfényt. Ez csökkenti az óceánokból elpárol-
gó víz és a csapadék mennyiségét.

Számos papirusztekercsen is találtak a kutatók 
utalásokat éhínségekre, lázadásokra és a földek 
elhagyására, amelyek a – jégminták elemzése 
során kimutatott – Kr. e. 209-es és 238-as ki-
törésekhez köthetők. Kleopátra orvosa pedig 
értekezést írt a Kr. e. 44-es kitörést követő pes-
tisről, amelynek kiváltó oka a tömeges városba 
áramlás lehetett egy éhínség idején.

A tanulmány abban az időben látott napvi-
lágot, amikor tudósok egyre nagyobb számban 
fordulnak az éghajlatról készült feljegyzésekhez, 
illetve a genetikai és betegségekkel kapcsolatos 
adatokhoz, hogy újraértelmezzék a legfonto-
sabb történelmi események némelyikét – bár 
a következtetések még nem nyertek általános 
elfogadottságot.

„Bizalmatlanság uralkodik a történészek kö-
rében azzal a nézettel kapcsolatban, hogy jelen-
tős történelmi események környezeti hatásoknak 
tulajdoníthatók – mondta Ludlow. – Az embe-
reknek nemigen tetszik, ha azt érzik, hogy a 
társadalom történései kicsúsznak az irányításuk 
alól. Szívesebben magyarázták a történelmet a 
nagy személyiségek tettein keresztül.”

„Egy szóval sem állítjuk, hogy »ki kellene 
hajítani az ablakon a történelemkönyveket«; 
pusztán csak egy új nézőpontot szeretnénk 
felajánlani” – tette hozzá. 

A kutatási eredményeket a Nature 
Communications című folyóirat tette közzé.

(The Guardian)

Alex Shaskevich

Miért szakítjuk félbe egymást? Attól függ, 
kihez beszélünk

Egy stanfordi doktorjelölt szerint beszélgetési 
stílustól és nemtől függően eltérőek a felfogások

Mindannyian ismerjük azt a kellemetlen ér-
zést, amikor valami érdekesről beszélünk, 
és a mondat közepén félbesza – „Várj, mi 



127

Valóság • 2018. július

lesz vacsorára?” – kítanak bennünket. Kérdés, 
hogy ez valóban félbeszakításnak számít-e. Az, 
hogy valaki félbeszakított-e más valakit vagy 
sem, a kérdezett személytől függ – derül ki a 
Stanford Egyetem nyelvész doktoranduszának, 
Katherine Hiltonnak friss kutatásából. A külön-
böző beszélők és beszédaktusok függvényében 
módszeresen változik, hogy mit érzékelnek az 
emberek félbeszakításként” – mondja Hilton, 
a Stanford Egyetem Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának (Stanford Humanities 
Center) Geballe ösztöndíjas végzős hallga-
tója. „A másikunkat hallgató saját beszéd-
stílusa hatással van arra, hogy az egyidejű, 
egymás szavába vágó beszédet megakasztó-
nak vagy együttműködést kifejezőnek érzi-e. 
Mindannyiunknak más-más véleménye van ar-
ról, hogy miképpen zajlik egy jó beszélgetés.”

Katherine Hilton egy, gondosan irányított, 
előre megszövegezett hangklip-összeállítás 
segítségével 5000 angol anyanyelvű ameri-
kait vizsgált meg annak jobb megértését cé-
lozva, hogy mi befolyásolja érzékelésünket 
a félbeszakításokat illetően. A résztvevőknek 
hangklipeket kellett meghallgatniuk, majd kér-
désekre kellett válaszolniuk azzal kapcsolat-
ban, hogy a beszélők barátságosnak és érdek-
lődőnek tűnnek-e, figyelnek-e egymásra, vagy 
pedig megpróbálják félbeszakítani egymást.

Hilton arra a felfedezésre jutott, hogy az 
angol anyanyelvű amerikaiakat különféle 
beszélgetési stílusok jellemzik. Két csopor-
tot sikerült elkülönítenie: magas és alacsony 
intenzitású beszélőket. A magas intenzitá-
sú beszélők rendszerint kényelmetlenül érzik 
magukat, ha a beszélgetésbe pillanatnyi csönd 
áll be, és az érdeklődés jelének tekintik, ha a 
beszédpartnerek egyszerre beszélnek. Az ala-
csony intenzitású beszélők udvariatlanságnak 
érzik az egyidejű beszédet, és jobban szeretik, 
ha az emberek nem egyszerre szólalnak meg 
a társalgásban. A kutató arra is rájött, hogy 
a felmérésben résztvevők nem egyformán 
viszonyultak a nemekhez. A férfi hallgatóság 
nagyobb valószínűséggel tekintette a beszél-
getést félbeszakító nőket udvariatlannak és 
kevésbé intelligensnek a hangklipekben, mint 
az ugyanígy cselekvő férfiakat.

Beszélgetési stílusok és nemi előítéletek
A félbeszakításokról szóló eddigi kutatások 
alapvetően élő beszélgetések felvételeire épül-
tek. Eredményeik azonban nem általánosítha-
tók, mert minden egyes tanulmány másként ha-
tározza meg a félbeszakítást, tudjuk meg Penny 
Eckerttől, a Stanford Egyetem nyelvészprofesz-
szorától. „Katherine kísérlete tényleg szétfe-
szíti a félbeszakítás egész fogalmát” – mondja 
Eckert. Például, amikor egy nő véleményének 
ad hangot egy férfival való beszélgetés során, 
ez megszólalásnak vagy félbeszakításnak te-
kinthető? Míg más tanulmányok megmutatták, 
hogy a nőket negatívabban ítélik meg, mint a 
férfiakat megszólalás vagy félbeszakítás ese-
tén, ez idáig senki sem vizsgálta számszerűen 
ezeket az érzékeléseket – mondta Eckert. „A 
beszéd és értelmezés nemekre jellemző mód-
jai lényegesek, és számos következménnyel 
járnak, beleértve a politikaiakat is – jelentette 
ki Rob Podesva egyetemi docens, Hilton téma-
vezetője. – Katherine kutatása arra világít rá, 
hogy rendszeres nemek közötti különbségek 
tapasztalhatók a félbeszakítások értelmezésé-
nek mikéntjében. Talán ezeknek a különbsé-
geknek a tudatosítása lehet az első lépés annak 
megértésében, hogy miképpen viszonyuljunk 
hozzájuk a jövőben.”

A beszédstílusok különbözőségei akkor 
ütköztek ki a legjobban, amikor a résztve-
vők olyan hangklipeket hallgattak, amelyben 
ketten beszéltek egyszerre, de egyetértettek 
egymással és nem tértek el a témától – mond-
ta Hilton. A magas intenzitású csoport arról 
számolt be, hogy azok a beszélgetések, ahol 
az emberek – egyetértésüket kifejezendő – 
egyszerre beszéltek, nem tűntek félbeszakí-
tottnak, hanem odafigyelés és barátibb hang 
jellemezte őket, mint az olyan beszélgetése-
ket, ahol a társalgók megnyilatkozásait szünet 
követte. Ezzel szemben az alacsony intenzi-
tású csoport bármiféle egyidejű belebeszélést 
durva félbeszakításként élt meg, függetlenül 
attól, hogy mit mondtak a beszélők. „Ez a 
két kategória azonban a skála két végpontját 
jelenti – mondta Hilton. – Azaz, a legtöbb 
ember valószínűleg valahol a két beszélgetési 
stílus közt foglal helyet.”
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E SZÁMUNK SZERZŐI:

Hilton rájött arra, hogy a tanulmányban 
résztvevőket nagymértékben jellemzik a nemi 
előítéletek olyan hangklipek hallgatása közben, 
amelyekben szinte minden résztvevő rendkívül 
zavarónak találta a sok félbeszakítást. Ezekben 
a hangklipekben a beszélgetést félbeszakítók 
nemcsak egy időben beszéltek a másik ember-
rel, hanem a témát is váltottak, vagy felemelték 
hangjukat. A férfi hallgatók nagyobb valószí-
nűséggel tekintettek egy másokat félbeszakí-
tó női beszélőt udvariatlanabbnak és kevésbé 
intelligensnek, mint ha a közbeszóló férfi lett 
volna, bár mind a férfi és női beszélők azonos 
forgatókönyv szerinti szövegeket adtak elő, 
mondta Hilton. Ugyanakkor a női hallgatók 
nem érzékeltek nagymértékű különbséget a 
női vagy férfi beszélők között. „Ennek a nemi 
elfogultságnak a felfedezése korántsem volt 
annyira meglepő, mint a mértéke, és az a tény, 
hogy ez megváltoztatta a női beszélők intel-
ligenciájának az érzékelését; nem gondoljuk, 
hogy ez utóbbinak köze lenne a félbeszakítá-
sokhoz” – mondta Hilton.

Az emberi interakció megértése
Hilton már jóval azelőtt kíváncsi volt arra, 
hogy működnek a beszélgetések, mielőtt 

nyelvészeti tanulmányokba fogott volna. 
Saját családját rendkívül beszédesnek írja le, 
így gyermekkorában magas intenzitású be-
szélgetési stílushoz szokott hozzá. „Családi 
összejöveteleinken mindenki egyszerre be-
szélt, és sokszor meglehetősen nagy zűrzavar 
támadt – mesélte Hilton. – Rá kellett jönnöm, 
hogy ez hogyan működik, továbbá mindig 
érdekelt, hogy ki mikor jut szóhoz. Kinek 
sikerül elmondania a történetét és a véle-
ményét? Kinek nem? Elbűvölőnek tartom, 
hogy miként képesek kezelni az emberek a 
beszélgetésnek ezt az összetettségét világos 
szabályok nélkül.”

Katherine Hilton munkájával szeretne hoz-
zájárulni azokhoz a kutatásokhoz, amelyek 
az emberi interakció kognitív, társadalmi és 
kulturális oldalait világítják meg. „Az em-
bereket foglalkoztatja, hogy félbeszakítják 
őket; ezek az apró félbeszakítások pedig 
jelentős hatással lehetnek a kommunikáció 
egészére minden vonatkozásban – mondta. – 
Alapvető fontosságú annak kielemzése, hogy 
mit jelent egy félbeszakítás, ha meg akarjuk 
érteni, hogy az emberek milyen kölcsönha-
tásban állnak egymással.

(The Guardian)
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Körmendy Lajos: Munka és társadalom

Csizmadia Szilárd – Győri Szabó Róbert:  
Marketingkommunikáció az idős fogyasztók 
megnyerésére

Katona Csaba: Meditáció a tudományról 
  és a közszolgálatról

Makkos Nándor: Emberi méltóság a 
közszolgálatban

Kiss Adrienn: A népek önrendelkezési jogának   
megjelenése a nemzetközi dokumentumokban

Jónák Tamás: A művészet meghalt 
  – éljen a művészet

Palkó László András: A fellegekben 
jártunk. Ünnepek és ünneplési szokások 
Magyarországon a második világháború 
végétől az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kitöréséig 1945 – 1956. 
október 22. (1. rész)

Dr. Szabó Katalin: Selye János és a stressz

Plöchl Kata: Banki ismeretek – mindenkinek

Kapronczay Károly: Antall József életútja 
  levelezése tükrében

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Ára: 790 Ft • Előfizetéssel: 700 Ft

A 2015. évi és az azelőtti lapszámaink kedvezményesen, 
500 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztőségben.

Tisztelt Előfizetőink!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népszerű-
sítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította el a Tár-
sulat sok évtizede ismeretterjesztő folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi fél 
évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igényű, korszerű ismeretközlésben. A természettudo-
mányi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezőbb áron jussanak el. Ezt szolgálja 
2018. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által kiadott la-
pok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – együtt kedvezményesen fizethetők 
elő. Célunk, hogy Előfizetőink minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb 
eredményeihez, több lap együttes előfizetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következő előfizetői csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 32 640 Ft helyett 22 800 Ft
Fél évre: 16 860 Ft helyett 12 120 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes előfizetés:

Egy évre: 24 240 Ft helyett 18 000 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9660 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 24 600 Ft helyett 18 240 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9840 Ft

Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 16 440 Ft helyett 10 920 Ft
Fél évre: 8400 Ft helyett 5760 Ft

Akciónk a 2018. évre szóló, egyéves és féléves előfizetésekre érvényes!

A TIT-lapok előfizethetők a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél

• telefonon: +36-1-767-8262
• e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu

• interneten: eshop.posta.hu
• levélben: MP Zrt., 1900 Budapest 


