
3

Történettudomány
szeptember 11-e után

„Anap, amely megváltoztatta a vilá-
got” – így beszél a világ egyik leg-

olvasottabb hetilapja 2001. szeptember
11-rõl, közvetlenül a New York-i tragédia
után. Az elmúlt két hónap eseményei min-
denesetre igazolják a feltételezést: elkezdtük
újragondolni az elmúlt évszázad történel-
mét, és elkezdtük újragondolni az emberi-
ség jövõjérõl alkotott elképzeléseinket.

Vajon tudunk-e „eleget” az emberi
cselekvések mozgatórugóiról? Vajon

nem becsültük túl az anyagi életfeltételek
meghatározó szerepét, amikor politikai-
társadalmi mozgalmak történelmét írjuk le
– kérdezzük. A „vakhit” – most láthatjuk –
valóban történelmi tényezõ. Volt és – egyes
kultúrákban – maradt is. (És most ártatlan
ezrek halálát eredményezte, no és értelmet-
len milliárdos kártevéseket.) A szellemi
élet, a világnézetek történelemformáló
szerepérõl legalább annyit kell tudnunk,
mint technikai-materiális életkeretekrõl –
mondjuk. Történelemben, jelenben, jövõ-
ben egyaránt. Az emberrel mint gondolko-
dó, hívõ egyeddel legalább annyit kell fog-
lalkoznunk, mint a gazdálkodó, környe-
zetet, szerszámot alakító-formáló homo
economicussal vagy homo technicussal.
Különben nem értjük sem a mi kultúránk –
a zsidó-keresztény kultúrkör –, sem a test-
vérkultúrák történelmét és jelenét sem.

Vagy mégis? Igaz volna, hogy végül is
gazdasági érdekek ütközésérõl szól a törté-
net, amelynek végén szeptember 11-e a
záróesemény? Arról, hogy az arab olaj-
kincsen az utóbbi évszázadban meggazda-
godott helyi vezetõ rétegek egyedül kívánják
szülõföldjük természeti forrásait kiaknázni
és az extraprofitot használni?...

Vagy mégsem? És „szeptember 11.”
csak egy rontott hatalompolitika eredmé-
nye? Annak a politikának az eredménye,
amely nem számolt azzal: egyetlen hatalom
(jelen esetben az USA) nem képes politikai
egyensúlyt teremteni a Földgolyó különbö-

zõ erõi között. Csak most figyelünk arra: a
Szovjetuniónak milyen szerepe volt (nega-
tív, pozitív) az ázsiai modernizációban,
„rendtartásban”, illetve a hamis politikai
pólusok erõsítésében.

Vagy szociális tényezõk játsszák a fõ-
szerepet? Tudjuk a nemzetállamok törté-
nelmének tanulmányozásából: a nagy
szociális vagy kulturális különbségek egy
közösségen belül szociális, kulturális, etni-
kai vagy vallási radikalizmushoz vezetnek.
Most, a globalizálódó világban nem lehet
ilyen nagy szociális és kulturális különbsé-
geket uralni hagyományos politikai eszkö-
zökkel! Konfliktuskeltõ különbség egyik
oldalon az ázsiai, indiai vagy afrikai népek
élet- és kulturális színvonala, mentalitása,
másik oldalon az európai– amerikai népek
átlaga között.

Akárhogy van, bizonyos következteté-
sekhez a történettudománynak is el kell
érkeznie.

Be kell látnunk, hogy nemzeti társadal-
maink „történelmi ismereteiben” szer-

kezetváltozásra van szükség. Globalizáló-
dik a világ – ha akarják egyesek, ha nem
akarják mások, akkor is. Az emberek a
tömeges televíziózás, utazás révén ma sok
százszor többet tudnak a Földgolyó népei-
rõl, mint ötven esztendõvel ezelõtt. A világ
más népeinek sokkal alaposabb ismerete
szükséges ahhoz, hogy az egyén, de ugyan-
úgy a lokális közösség, saját érdekeit reáli-
san megfogalmazhassa. A „világfaluban” –
az internet, a mobiltelefonok világában –
gyermekeink csak akkor érvényesülhetnek,
ha világra nyitott országban nõnek fel.
Amelyik mind gazdaságilag, mind politi-
kailag, mind kulturálisan nyitott az egész
világra. Igenis több tanszéket kell mûköd-
tetni egyetemeinken, több ismeretet adni a
tanároknak az Európán kívüli kultúrákról,
mint eddig tettük. A nemzeti történelemre
összpontosító történelemszemlélet erõs kötõ-
anyag volt a 19–20. században társadal-
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maink megtartásában. (Legutóbb például
a szovjet megszállás évtizedeiben is.) De
látni kell: a holnap történetszemléletében a
világtörténelem ismerete sokkal nagyobb
helyet követel, mint amelyet ma elfoglal. És
jobban kell képeznünk diákjainkat – és
önmagunkat is – történelemértelmezésben
az összehasonlítás képességére. Csakis az
összehasonlítás lehet az egyetemes szemlé-
let alapja. Fel kell hagyni az egyetemes tör-
ténelem tanulmányozásában a diplomá-
ciatörténet mûvelésének primátusával. Ha
eddig nem, akkor most éppen az válik
világossá: gazdasági érdekek, érdekek újra-
termelésének módjai, népszokások, hit-
világok-vallások ütközése lesz a 21. század
történelme: most már valóban egyetemes,
azaz „globális történelem”. És ennek törté-
nelmi gyökerei az elmúlt évszázadokba
nyúlnak vissza. Ezen gyökerek iránti kíván-
csiságot kell felkelteni a társadalomban.
Ha nem ezt tesszük, akkor csak a velünk
ellenséges akciókat látjuk a mából. Eddig
közös államról (hazáról) beszéltünk, ahol
egymás mellett, összefonódva, keveredve
élnek különbözõ nemek, korosztályok,
szociális érdekcsoportok, etnikumok, vallá-
sok. Most már közös Földgolyóról beszé-
lünk mint hazáról, ahol együtt élünk,
összefonódunk... Együtt felelünk a termé-
szeti környezetért, az emberi jogok érvénye-
süléséért, egymásért...

„Szeptember 11-e a nap, amely meg-
változtatta a világot.” Én azt mon-

danám: a nap, amely rádöbbentett ben-
nünket, hogy a világ régen megváltozott.
Hiszen szeptember 11. közvetlen elõtörté-
nete is legalább az 1900-as évek elejére
nyúlik vissza: az Európán kívüli kultúrák
emelkedésének kezdetére, közöttük az arab
népek etnikai-vallási reneszánszára a
zsidó-keresztény és a muszlim világ ütkö-
zéseinek modern korszakához. És szeptem-
ber 11. közvetlen elõtörténete az ipari-tech-
nikai forradalmak 19– 20. századi történel-
me, amely ipari-technikai forradalmak a
történelem globalizálódásának hajtóerõi
voltak. És amely ipari-technikai forradal-
mak történelmérõl igen kevesen tudunk.
Kevesebbet csak arról tudunk: ezen ipa-
ri-technikai forradalmak ténylegesen
miként hatottak ki – és hatnak ma is – az
emberi társadalmakra.

És még valamire figyelmeztet szeptem-
ber 11.: az emberi társadalom természeté-
nek tanulmányozása a legnehezebb kutatói
feladat.
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Az afgán föld és népei

Közép-Ázsia legdélibb országa
igen sajátos, ám nagyon hosszú,
több évezredes történelmi

múltja ellenére is fiatal állam. Az afgán
szó mint ‘népnév’ maga is kései meg-
jelenésû – hacsak a 3. századból szár-
mazó utalás az abgánokra nem rájuk
vonatkozik. Egyébként elõször a 11.
században al-Bírúnínál fordul elõ az
Indus völgyének északnyugati szom-
szédságában élõ különféle törzsek
jelölésére. Eredeti jelentése sem isme-
retes, késõbb a pastu/pustu törzsnév
szinonimájaként kezdték használni kb.
‘hegylakó’ jelentéssel. Országnévként
pedig a brit– orosz háborúk (1839–42,
1878–80, 1919) nyomán létrejött állam
kapta: Afghánesztán formában.

Az ország természetföldrajza

Afganisztán földrajzilag, történetileg,
néprajzilag, nyelvileg egyaránt roppant
sokszínû ország, ami területének sajá-
tos elhelyezkedésébõl is következik: a
652 225 km2 nagyságú országot délrõl
és keletrõl Pakisztán határolja 1810 km
hosszan, észak felõl az ún. Váhán-
folyosó végén Kína Ujgúr Autonóm
Területével szomszédos mintegy 80 km
hosszan, majd Tádzsikisztán, Üzbegisz-
tán és Türkmenisztán keretezi észak
felõl 1690 km hosszúságban, nyugat
felõl pedig bõ 800 km az iráni határ-
szakasz. A kép teljességéhez hozzá-
tartozik az India és Pakisztán által
egyaránt vitatott Kasmír határának 320
kilométernyi szakasza.

Az ország három nagyobb földrajzi
régióra különíthetõ el: északkelet felõl
a Himalájából elágazó Hindukus és
vonulatai uralják a terepet, átlagos
magasságuk 4-5 ezer méter, legmaga-

sabb csúcsaik megközelítik a 7,5 ezer
métert. A rajtuk átvezetõ legjelentõ-
sebb és leghíresebb átjárók a Sébar-
hágó, Kabultól északkeletre, valamint
a Khaibar-(Khyber)-szoros az afgán–
pakisztáni határon, amely Kabultól
Pesavárhoz biztosítja az átjárást. Tör-
ténelmileg ez utóbbi hágó volt vala-
mennyi nyugat– északnyugat felõl ér-
kezõ népcsoport hódító útvonala az
indiai szubkontinens belseje felé.

Maguk a hegyvidéki felföldek ko-
pár, esetleg száraz steppe jellegûek;
tõlük az iráni határ felõl a Pamír hegy-
ségig terül el az Északi-rónaság, amely
a közép-ázsiai (turkesztáni) steppe-
övezet folytatása, amit északkelet felõl
600 km hosszan az Amu-darja (Ámú-
folyó) határol el annak nagy kiterjedé-
sû térségeitõl, s aminek termékenysé-
gét a Szaféd-kóh vonulatának két olda-
lán eredõ, északabbra, a türkméniai
Karakum sivatagában elveszõ folyók (a
Murg-áb és a Harí-rúd) biztosítják.

Afganisztán Délnyugati-fennsíkja
igen barátságtalan vidék: általános ten-
gerszint feletti magassága megközelíti
az ezer métert, többnyire sivatagos, fél-
sivatagos világ. Ennek egy része a nyu-
gatabbra elterülõ Márgów (Margáb =
Halott víz) sós sivatag, közvetlenül
mellette a nagyobb kiterjedésû Rígesz-
tán-sivatag található. Ennek a vidék-
nek a Helmand folyó gyûjti egybe vala-
mennyi folyóvizét; legnagyobb mellék-
folyója az Arghandáb. Ebben a termé-
ketlen környezetben a folyók mentén
lerakódó alluviális talaj biztosítja a
földmûvelést. A Helmand az iráni–
afganisztáni határral átszelt Szabarí-
tóba ömlik. Az ország legnagyobb dél-
keleti irányba haladó folyója a Kabul,
amely a pakisztáni Ataknál (angolo-
san: Attock) ömlik az Indusba, s éri el
ily módon a tengert.

Afganisztán éghajlatát a szélsõsé-
gek jellemzik: a hõmérsékleti értékek a
+35oC és –25 oC között mozognak, ám

Az afganisztáni hely- és személynevek átírásában,
mint számos keleti (perzsa, indiai stb.) név átírá-
sában, a kutatók eltérõ gyakorlatot követnek.
Szerkesztõségünk a magyarországi kézikönyvek-
ben használatos átírást alkalmazta. (A szerk.)


