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A Union and Empire: The Making of the 
United Kingdom in 1707 című mű szerzője, 
Allan I. Macinnes a skóciai University of 
Strathclyde professzora, a kora újkori törté-
nelem neves kutatója. Számos tudományos 
cikk, tanulmány, illetve általa írt vagy szer-
kesztett könyv fűződik a nevéhez.1  

A Union and Empire beilleszthető azon 
könyvek, tanulmányok, előadások és meg-
emlékezések sorába, melyek az angol–skót 
unió háromszázadik évfordulójának állítot-
tak emléket. Egyrészt a szerző is fejet kívánt 
hajtani a jeles esemény előtt, másrészt a 
legújabb kutatások alapján megpróbálta új 
fényben megvilágítani azt. Valójában éppen 
ebben rejlik Macinnes megközelítésének új-
szerűsége: Skócia korabeli gazdasági kap-
csolatait feltárva bekapcsolta az uniót a vi-
lágkereskedelem fejlődésének rendszerébe, 
elhelyezte a Brit Birodalom létrehozása és 
azon túlmenően a brit gyarmatosítás folya-
matában. A szövevényes diplomáciai szálak 
kibogozásával bemutatta, milyen fontos 
szerepet játszott az Egyesült Királyság meg-
születése a szigetország európai nagyhata-
lommá válásában. Ez utóbbihoz kapcsoló-
dóan kiemelte a külföldi levéltárakban vég-
zett kutatásokat, melyek fényt vethetnek az 
unió fogadtatására az európai udvarok ré-
széről. Itt elsősorban György dán herceg és 
angliai követe, Ivan Rosenkrantz 1702–
1705 között folytatott levelezésére utalt. 

                                                           
 1 Clanship, Commerce And the House of Stu-

art, 1603–1788 (2001), The British Revolu-
tion, 1629–60 (2004), Shaping the Stuart 
World, 1603–1714: The Atlantic Connection 
(2005) 

A Macinnes által használt források mind 
típusukat, mind származási helyüket te-
kintve rendkívül változatosak. Megtalálha-
tók közöttük a korszak kiemelkedő szemé-
lyiségeinek levelei, visszaemlékezései, nap-
lói és jelentései; különféle állami levéltárak 
és családi magánlevéltárak iratai; parla-
menti jegyzőkönyvek és törvények; gazda-
sági iratok és politikai vitairatok. 

A forrásokhoz hasonlóan a felhasznált 
irodalom listája is arra utal, hogy a szerző 
rendkívül komplex, minden részletre kiter-
jedő munkát végzett. Felhasználta a téma 
klasszikusainak számító munkákban lefek-
tetett alapokat, ugyanakkor a szakirodalom 
tekintélyes részét az elmúlt tizenöt-húsz év-
ben keletkezett művek tették ki. Felhasznál-
ta a helytörténeti munkákat, valamint a 
Skócia diplomáciai és gazdasági kapcsolata-
iról írt legújabb könyveket, hazai és külföldi 
szerzők tollából egyaránt. A dániai trónörö-
kössel folytatott levelezés ismertetése újabb 
kutatási eredményt is hozott Skócia Észak-
Európával és az angol gyarmatokkal ápolt 
kapcsolataira vonatkozóan. 

A mű öt részből és minden rész több fe-
jezetből áll. A bevezető fejezetben a szerző 
ismerteti a mű megírásának céljait, s szán-
dékát, hogy átfogó képet szeretne alkotni. 
A holisztikus szemlélet kialakítását nagy-
mértékben megkönnyítette, hogy a források 
tekintélyes része ma már digitalizált formá-
ban is a kutatók rendelkezésére áll. 

A bevezetőt egy historiográfiai fejezet 
követi. A kortársak – közülük talán a leghí-
resebbek: Daniel Defoe, George Lockhart, 
John Clerk és Gilbert Burnet – munkái-
nak néhány soros bemutatásán át egészen 
a 2007-ben megjelent művekig tekinti át a 
szerző a téma irodalmát. A felsorolt művek-
hez fűzött kommentárokból érezhető, hogy 
újabb kutatásokra támaszkodva némileg 
szembehelyezkedik a „whig” állásponttal, és 
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törekszik az unió és a 17. századi skót gaz-
daság hagyományos megítélésének cáfola-
tára. 

A második szerkezeti egységben az unió 
lehetséges 17. századi alternatíváit elemzi. 
A különféle alternatívák értékelésénél három 
elemből álló skálát alkalmaz; attól függően 
osztályozza az adott alternatívákat, hogy 
azok teljes, föderatív vagy egyértelműen an-
gol vezetésű uniót kínálnak-e fel. A második 
rész utolsó, harmadik fejezete a hagyomá-
nyostól eltérő szemléletmódról tanúskodik: 
arra hívja fel a figyelmet, hogy az íreknek is 
voltak uniós törekvéseik, így a hármas ská-
lát ki lehet egészíteni egy negyedik – termé-
szetesen ír – fokozattal. Ebben a fejezetben 
azt vizsgálja, hogy az írek és a skótok ho-
gyan reagáltak egymás és az angolok által 
kezdeményezett uniós törekvésekre. 

A harmadik rész egyértelműen gazdasá-
gi oldalról közelít az unió kérdéséhez, és 
szintén három fejezetre oszlik. Elsőként 
Macinnes azt mutatja be, hogy a skótok mi-
lyen sikeresen ki tudták venni részüket az 
angol, illetve a Stuartok által britnek neve-
zett gyarmatosításból. Ennek köszönhetően 
egy az egész ismert világra kiterjedő, családi 
kötelékekkel átszőtt skót kereskedelmi há-
lózat alakult ki. A következő fejezetben a 
skótok önálló gyarmatalapítási kísérletét 
veszi górcső alá, mely voltaképpen a Com-
pany of Scotland Trading to Africa and the 
Indies nevű részvénytársaság tevékenységé-
vel érte el a csúcsot. Végezetül Macinnes azt 
elemzi, hogy mekkora esélye volt egy esetle-
ges holland–skót föderatív törekvésnek, il-
letve a kilenc éves háború dacára miként 

lendült fel Skócia 17. századi északi keres-
kedelme. 

A negyedik rész a skóciai pártok összeté-
telét, ideológiáját és politikai motivációt, 
valamint az Egyesülési Törvény keresztülvi-
telét taglalja. Az első fejezet a Stuartok visz-
szatérését támogató politikai irányzat lehe-
tőségeinek bemutatásáról szól. A második 
fejezet már az uniós tárgyalásokkal, a két 
ország által delegált megbízottak közötti 
megbeszélésekkel, az uniós cikkelyek ke-
resztülvitelét megkönnyítő kormánypárti 
politizálással foglalkozik. 

Az utolsó, ötödik részben kerül sor a kö-
vetkeztetések levonására. Macinnes pontról 
pontra megvizsgálja, hogy az Egyesülési 
Törvény cikkelyei Skócia fejlődését vagy ép-
pen ellenkezőleg, az angol érdekeket szol-
gálták-e. Nem tekinthető szerencsésnek, 
hogy elsősorban a rövidtávon jelentkező 
eredmények alapján ítéli meg az uniót. 

Összegzésként megállapítható, hogy a 
szerzőnek valóban sikerült átfogó képet raj-
zolnia az 1707-es unióról. A legújabb kuta-
tások eredményeinek felhasználása mellett 
saját levéltári kutatásra alapozza álláspont-
ját. A skótok európai és amerikai kapcsola-
tainak vizsgálatával rendkívül élénk, pros-
peráló kereskedelmi és kapcsolati hálót tár 
elénk. Ezáltal igyekszik megcáfolni a ha-
gyományos álláspontot, mely szerint Skócia 
17. századi gazdasága rendkívül rossz hely-
zetben volt, ami az unió elfogadására kény-
szerítette a skótokat. Mindezzel Macinnes 
voltaképpen a tory történészek táborához 
csatlakozik. 
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