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A négus 
  
 

Az újkori történelemben az afrikai kontinensnek csupán egyetlen állama, Etiópia (régi 
néven Abesszínia) tudta kikerülni az európaiak gyarmatosítását. Az ország ókori történelme 
szorosan összefonódik a dél-arábiai Sába Királyság történetével. A legenda szerint a bibliai 
Salamonnak, Izrael királyának (ur. K.e. 970–931) és  Makedának, Sába királynőjének a fia 
Menelik („a bölcs fia”) volt az első etióp uralkodó. Ilyen formán a világ uralkodócsaládjai 
közül az etióp császári család  tudja visszavezetni a legrégibb időkig az eredetét. 

Az ókori etióp állam hatalmát bizonyítja, hogy a négusok (az etióp uralkodók egyik 
hivatalos címe) K.e. 770-től 590-ig a fáraók Egyiptoma és Núbia felett is uralkodtak. A 
salamoni dinasztia az idők során a házasságok révén a legtöbb etióp nemzettel (Oromo, 
Guragé stb.) kapcsolatba került, ami egy komoly társadalmi és politikai hátteret adott a 
többnemzetiségű és többnyelvű birodalom uralkodóinak. A 15. század utolsó éveigeben Pedro 
de Covilhao portugál követ utazást tett Etiópiában. Az ő korabeli beszámolói alapján szerzett 
tudomást Európa a legendás „János pap országáról”. 

A 18. században felbomlott a központi hatalom és az egyes tartományok helytartói 
(rasz) önállósították magukat. Az előállt zűrzavaros időszakot jelzi, hogy 1769 és 1801 között, 
vagyis 32 év alatt összesen 17 császár váltotta egymást a trónon, melyek közül jónéhány 
erőszakos halállal végezte. 1853-ban a salamoni-dinasztia Qwara-oldalágából való Rasz 
Kasszai került ki győztesen a hatalmi harcból, aki II. Teodor (ur. 1855–1868) néven ismét 
egyesítette az országot. Szabályozta az igazságszolgáltatást, az adókat és a vámokat valamint 
új közigazgatási rendszert vezetett be. Reformművét távoli unokaöccse, Shoa tartomány 
helytartója felejte be, aki II. Menelik (ur. 1889–1913) néven lépett trónra. A talpraesett 
uralkodó után a trónra unokája, Lidzs Jaszu került (V. Iyasu, 1898‒1933) aki felvette az 
iszlám hitet (apja, Rasz Mikáel, Wollo négusa Muhammad Aliként, muszlimként született és a 
Próféta közvetlen leszármazottjának számított), ezért a kopt egyházat és a főurakat 
elidegenítette magáról. A furcsa viselkedésű, 8 feleséggel rendelkező, népszerűtlen és soha 
meg nem koronázott uralkodónak így hamarosan távoznia kellett a hatalomból. A trónfosztást  
követően nagynénje, Zauditu (1876–1930), II. Menelik lánya lett az új uralkodó, aki mellett 
távoli unokaöccse, Rasz Tafari Makonnen (1892–1975), az ország egyik központi 
tartományának az ura lett Etiópia régense és trónörököse  (Zauditunak ekkor már nem volt 
utóda, második férjétől született egyetlen lánya  4 éves korában  meghalt).  

A régens-trónörökösnek egy jó év alatt sikerült  felszámolni a feudális széttagoltságot, 
majd ő vette kezébe a kormányfői tisztséget is. Ezáltal valóságos kettős hatalom alakult ki 
közte és a császárnő között.  Zauditu képviselte a maradi, konzervatív érdekeket, míg Rasz 
Tafari az ország modernizálása mellett tette le a voksát. A koronaherceg aktív külpolitikája 
révén már ekkor is sokat tett országa megingott nemzetközi tekintélyének visszaállítása 
érdekében. Rasz Tafarit a császárnő  1928-ban személyesen koronázta Shoa királyává 
(négus), de  két év múlva már nem tudta elviselni a régens hallatlan népszerűségét, ezért 
negyedik férjének vezetésével seregeket küldött ellene, de Rasz Tafari katonái szétszórták 
Zauditu seregét, sőt maga a vezér is a csatában veszett. A férje halálát követő második napon 
a cukorbeteg császárnő kómába esett, melyből már soha többet nem ébredt fel. 
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Halála után hivatalosan is Rasz Tafari lett az ország első embere, akinek születésekor 
még senki sem gondolta, hogy valaha is koronás fő lesz belőle. Nem mintha nem lett volna 
elég előkelő származású, hiszen ősei az ország egyik jelentős tartományának királyai illetve 
kormányzói voltak és végső soron, oldalágon ő is a salamoni-dinasztia tagja volt, de a 
trónutódlás során születésekor előtte még olyan sokan jöhettek még szóba, hogy nem 
számított komoly vetélytársnak. Tafari herceg korán árvaságra jutott: anyját 2 évesen, apját – 
aki II. Menelik bizalmi embere, nagykövete és az olaszok elleni harcok egyik vezénylő 
tábornoka volt – tizennégy évesen veszítette el. Tanítója egy francia jezsuita volt, aki később 
a császár  szülővárosának, Hararnak a püspöke lett. A herceg 1905-ben, tehát mindössze 13 
évesen, előbb Gara-Muleta város, majd néhány évre rá Harar tartomány kormányzója lett, 
hogy 1916-ban a birodalom trónörökösévé és régensévé avanzsáljon.   

Rasz Tafarit a Szent György katedrálisban Hailé  Szelasszié  (a Szentháromság ereje) 
néven koronázták Etiópia  225. császárává. Hivatalos titulusa így hangzott: Ő Császári 
Felsége, Júda Törzsének Győzedelmes Oroszlánja, Isten Kiválasztottja, a Királyok Királya 
(negus negesti), a Hit Védelmezője.  A korabeli fejlett világban csak úgy emlegették: a négus. 

Az új császár már uralkodásának második évében kibocsátotta az ország első 
alkotmányát (melyhez Japán alapokmányát vette mintául), melyben többek között megtiltotta 
a rabszolga-kereskedelmet és eltörölte a középkori büntetéseket, mint pl. a bűnözők 
végtagjainak a megcsonkítását. Látványosan javított a parasztság sorsán, többek között 
eltörölte a földesuraikkal szembeni tartozásukat. Ő nyitotta meg országa első bankját, 
kórházát, hőerőművét, szervezte újjá a postát és ő adta ki az országban az első újságot is, 
amihez a saját pénzen vásárolt külföldön nyomdai berendezéseket.  Új kormánya 
minisztereinek zöme már Európában végzett szakember volt. Ezek az átfogó reformok és a jól 
kiépített centralizáció meg is hozta hatását: a történelem során kevés etióp császár tartotta oly 
szilárdan kezében a hatalmat és örvendett olyan népszerűségnek a nép körében mint ő.   

Az 1928-ban megkötött „barátsági szerződés” ellenére 1935-ben Mussolini fasiszta 
csapatai megszállták az országot. Az agressziót az egész haladó emberiség elítélte. Az  
invázióval szemben a császár határozott ellenállást tanúsított, jómaga is részt vett a 
harcokban, a Maichev mellett zajló csatából alig tudott visszavonulni megerősített fővárosába. 
Addis Abeba eleste után (1936. májusa) az uralkodó előbb Dzsibutiba, majd Angliába 
távozott, de egy hónap múlva már Genfben, a Népszövetség székhelyén szólalt fel országa és 
népe érdekében. A császár segélykérésére és történelmi jóslatára (hogy segítségnyújtás híján a 
Nyugat is el fog veszi a fasizmus térhódítása következtében) a nemzetközi közösség csak 
gazdasági szankciókat léptetet életbe az olasz agresszorok ellen. Az brit kormány egyéb 
büntetőintézkedésekkel is fenyegetőzött, de érdemében szinte semmi sem történt. 

Olaszország csak a modern haditechnika által tudta legyőzni a hősiesen védekező etióp 
csapatokat. Az országban elkeseredett partizánháború vette kezdetét, ami megakadályozta, 
hogy az olaszok birtokukba vehessék az ország kincseit. Az ellenállóknak végül brit 
segítséggel 1941-ben sikerült kapitulációra kényszeríteniük a megszálló csapatokat és a 
császári család visszatérhetett szudáni emigrációjából. Ezt követően a császár újult lendülettel 
fogott hozzá modernizációs terveihez, hogy országa felzárkózhasson  a fejlődő világhoz. 
1955-ben újabb alkotmányt bocsátott ki, mely még szélesebb jogokat biztosított alattvalói 
számára. A császár rengeteget utazott a világban és mindenütt nagy megbecsüléssel fogadták. 
Jó kapcsolatokat épített ki mind az USA-val, mind a Szovjetunióval. 1960-ban Addisz 
Abebában rendezték meg Afrika és Ázsia független országainak második értekezletét. 
Ugyanezen év végén – amikor a császár ismét külföldön tartózkodott – testőrtisztek és magas 
udvari méltóságok államcsínyt szerveztek ellene, de a kísérlet kudarccal végződött.  
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A Brazíliába tartó császár a libériai Monroviából visszafordulva még a repülőgépen 
rádiókapcsolatba lépett tábornokaival és kormányzóival, valamint a pátriárkával, így a 
lázadókat már addigra teljesen elszigetelték mire ő hazatért. A következő évben sor került az 
ország első egyetemének az avatására, majd 1963-ban szintén az etióp főváros adott otthont 
az Afrikai Egységszervezet alakuló közgyűlésének, melynek a mai napig Etiópia a székhelye. 
A császár elévülhetetlen érdemeket szerzett az afrikai országok között kirobbant konfliktusok 
elsimításában, közvetített Algéria és Marokkó, Nigéria és Biafra, valamint a szudáni kormány 
és a déli keresztény lázadók között is. 

A hetvenes évek elején sorozatos fegyveres lázadások törtek ki Eritrea tartományban, 
majd 1973-ban pusztító szárazság lett úrrá az országon. Az átmeneti nehézségeket 
kihasználva a hadsereg egyes marxista szemléletű vezetői (a szovjetek és a kubaiak 
támogatásával), élükön a később csúfosan megbukó és kegyetlenségeiről hírhedt Mengistu 
Haile-Mariam őrnaggyal, 1974 elején magukhoz ragadták a hatalmat, és júniusban létrehozták 
az Ideiglenes Katonai Kormányzó Tanácsot, a DERG-et, majd sorra tartóztatták le a császár 
közvetlen környezetéhez tartozó személyeket.      

Az idős uralkodó személyéhez egy ideig nem mertek nyúlni, a forradalom 
intézkedéseit még sokáig a császár nevében hozták, tekintetbe véve a lakosság körében a 
császárt övező hallatlanul nagy általános, sőt vallásos tiszteletet. Ennek lerombolásához időre 
volt szükségük. 1974. szeptember 12-én aztán véget ért a DERG képmutatása, vagyis a 
„lojális forradalom”, és maga a császár is a katonák foglyává vált. Előzőleg állomosították 
minden vagyonát, köztük 27 autóból álló gépkocsiparkját is. Hailé Szelassziét a hadsereg 
egyik kaszárnyájába vitték, őreit állandóan váltogatták, nehogy összeesküdhessenek a volt 
uralkodóval. Hiába szüntették meg hivatalosan is a monarchiát (1975. márciusa), hiába 
tartották szigorú őrizetben a császárt, a DERG elvetemült vezetői még így sem érezték 
biztonságban magukat, ezért augusztus 27-én egy szégyenletes tettre szánták rá magukat: 
különös kegyetlenséggel végeztek a magatehetetlen aggastyánnal. Afrika legkarizmatikusabb 
személyiségét egy jeltelen helyre – egy nyilvános illemhely alá! – temették el. Földi 
maradványait 1991-ben, Mengistu fejvesztett menekülése után, átmenetileg a Szent Mária 
kolostorban található II. Menelik mauzóleumában helyezték el, majd 2000. november 5-én 
került sor a végleges temetésére az Addisz Abeba-i Szentháromság katedrálisban. A császári 
lobogóval letakart koporsót unokái és dédunokái vitték a vállukon, élükön Zere Yacob 
trónörökös herceggel, akik addigra hazatérhettek száműzetésükből. 

Haile Szelasszié császár volt a világ legtöbbet kitüntetett államfője: összesen 92 darab 
legmagasabb állami kitüntetés birtokosa volt Luxemburgtól Taiwanig, a Vatikántól Mexikóig. 
Nemzetközi megbecsültségét az bizonyítja, hogy az Cambridge-i, a Londoni, az Athéni és a 
Moszkvai Egyetem is díszdoktorainak sorába fogadta. A háború után szoros barátság fűzte 
Eisenhower amerikai elnökhöz. 1965-ben II. Erzsébet királynő brit tengernaggyá is kinevezte. 
Olyan híres politikusok, mint Nelson Mandela, Martin Luther King és Malcolm X is 
példaképüknek tekintették. A császár hívő keresztény volt, az ősi kopt vallás követője (a kopt 
vallás 330 táján terjedt el Etiópiában Frumentius alexandriai szerzetes által, és hamarosan 
államvallássá vált). A császár élesen elhatárolódott az 1930-ban Jamaikán létesült Rasztafari 
mozgalomtól, illetve szektától, amely őt nevezte meg élő Messiásnak.  
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Haile Szelasszié császár – Képgyűjtemény 
 

 
 

Zauditu császárnő örököseként 
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Júda Törzsének Győzedelmes Oroszlánja, Isten Kiválasztottja, a Királyok Királya 
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Felszólalása Genfben, a Népszövetség székhelyén 1936-ban 
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Afrika legkarizmatikusabb vezetőjének számított 

 
 

Palotáját élő oroszlánok (is) őrizték 
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A császár és a császárné 
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Jugoszlávia egykori elnökéhez, Josip Broz Titóhoz személyes barátság is fűzte 
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II. Erzsébet brit királynő társaságában 
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Az utolsó felvételek egyike 
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A császárnak és feleségének sírja az Addisz-Abeba-i Szentháromság katedrálisban 
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