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dolgozik és tagja a város tekintélyes klubjainak. 
A kereskedQgyerek vagyonos ember. Pénzének 
nagy részét barátjába és szellemi társába, Karl 
Marxba fekteti, mivel – ahogy azt az okos Engels 
a kezdeti versengés után felismeri – kettejük 
közül Marx a ragyogóbb elme. Hunt azonban 
egyértelm_vé teszi az életrajzban, hogy milyen 
rendkívüli szellemi képességekkel rendelkezett 
Engels is, mennyire olvasott volt, és éles elmé-

j_ gondolkodóként mennyire inspirálóan hatott 
Marxra, aki barátja ötletei és kritikái nélkül va-

lószín_leg csak feleannyira lett volna termékeny.
Ezenkívül Engelsnek még nagyon jó humorér-

zéke is volt. Marx lánya, Eleanor feljegyezte, hogy 
apja „az EngelstQl kapott levelek olvasása közben 
néha úgy nevetett, hogy a könnyek is csorogtak az 
orcáin”. A jó humorban osztoztak, kettejük közül 
azonban kétségkívül Engels volt az együtt érzQbb 
természet. Marx például ugyanabban a levélben 
kér még több pénzt gyászoló barátjától, amely-

ben részvétét fejezi ki Engels feleségének halála 
miatt – ez volt az egyike azoknak a ritka alkal-
maknak, amikor a két férfi barátsága megromlott. 
Egyébként Engels végig h_ maradt Marxhoz. Még 
Marx házasságon kívül született fiát is elismeri sa-

játjaként, hogy megóvja híres barátját az erkölcsi 
károktól. Szinte második apja az Qt Qszintén szere-

tQ Marx-lányoknak. Marx halála után még sokáig 
támogatja anyagilag a lányokat és férjeiket, hogy 
fenn tudják tartani magukat.

Tristram Hunt EngelsrQl szóló könyve remek 
idQzítéssel jelent meg. A globális pénzügyi válság 
által kiváltott felháborodás és döbbenet ismét 
felkeltette az érdeklQdést a marxista írások iránt. 
Hunt szerint napjainkban az embereket jobban 
érdekli a globális kapitalizmus Marx által meg-

írt krónikája, mint Marx politikai filozófiája. A 
19. századi Manchester szegénynegyedeitQl tulaj-
donképp nincsenek is olyan messze a mai India 
vagy Brazília nyomornegyedei, de megemlíthet-
jük a kínai vándormunkásokat is, akiknek nyo-

morúságos életkörülményeit – micsoda iróniája 
a történelemnek – épp egy kommunista párt által 
irányított országban t_rik el.

Apropó kommunista pártok és vezetQik: 
Tristram Hunt védelmébe veszi Engelst a törté-

nelem minden fQideológusával szemben, akik a 
marxizmus ideáljait egyoldalú értelmezéseikkel 

hiteltelenné tették. Engels a szocializmus egy 
humánus változatában hitt, írja Hunt, és abban a 
helyzetben volt, hogy álláspontjait helyesbíteni 
tudta. Engels így írja le önmagát: „szenvedélyes 
védelmezQje az egyéniségnek és az eszmék nyílt 
harcának az irodalomban, kultúrában, m_vészet-
ben és zenében”. Ez egészen úgy hangzik, mint 
a modern demokrácia. Éppoly modernnek t_nik a 
pénzügyi válság idején Engels kritikája az állam 
és tQke egyetértésérQl, a tQkekivitelrQl olyan or-
szágokba, ahol olcsóbb a munkaerQ vagy a családi 
életnek a piaci igények szerint való átalakításáról.

Tristram Hunt egy nagyszer_ ember élettör-
ténetét írta meg, aki kész volt a másodheged_s 
szerepét játszani – ami nem egy gyakori jelenség.

(Zeit Online)

Stephen Joyce13

Thomas Stamford Raffles nagy lehetQsége

Victoria Glendinning „Raffles and the Golden 
Opportunity” cím_ könyvének ismertetése 
(Profile Books, 2012, 352 oldal)

Victoria Glendinning, a díjnyertes életrajzíró 
Raffles and the Golden Opportunity cím_ mun-

kája egy olyan ember életrajza, akinek elképze-

lései és cselekedetei alapvetQen megváltoztatták 
Délkelet-Ázsia gazdasági és politikai fejlQdését. 
Sir Thomas Stamford Raffles nélkül ma nem lé-

tezne Szingapúr, az egykori brit gyarmat és nap-

jaink rendkívül sikeres városállama, amely meg-

alapítása után hamarosan mintájává vált a Brit 
Birodalom további terjeszkedésének Ázsiában.

Raffles életútja természetesen sokkal többQl állt 
Szingapúrnál. Szingapúr, életének leghíresebb di-
adala kétségkívül jelentQs epizód volt, ám koránt-
sem a teljes történet. Bár termete kicsi, egészsége 
pedig törékeny volt (malária és más betegségek is 
kínozták), életét pedig számos kudarc és tragédia 

13 Stephen Joyce szabadúszó marketing-tanácsadó 
és reklámszövegíró. 2010 elején Skóciából Hong 
Kongba költözött, jelenleg Szingapúrban él.
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(köztük négy gyermekének elvesztése) árnyékolta 
be, Raffles sosem engedte, hogy a nehézségek úrrá 
legyenek rajta.

Amellett, hogy jelentQs hozzájárulásul szol-
gál tudásunkhoz magáról az életrajz alanyáról, 
a Raffles and the Golden Opportunity a Brit 
Birodalom korai ázsiai terjeszkedésének történe-

tére is fényt vet. A vita még napjainkban is tart a 
Brit Birodalom hatékonysága körül. Nem meg-

lepQ módon világszerte könny_ felkorbácsolni 
az ezzel kapcsolatos szenvedélyeket, ahogy azt a 
heves reakció is bizonyítja azoknak a revizionista 
történészek a próbálkozásaira, akik igyekeznek 
kiemelni a brit imperializmus „pozitív” mérlegét. 
Glendinning könyve értékes emberi perspektívá-

val járul hozzá a Brit Birodalom újraértékeléséhez, 
jóllehet határozottan a gyarmatosítók oldaláról.

Glendinning szerint Rafflest nem ugyanabból 
a fából faragták, amibQl a brit imperializmus 
legtöbb képviselQjét. Raffles egy elszegényedett 
kereskedQ fiaként látta meg a napvilágot 1781-
ben, egy hajó fedélzetén. Gyermekkorát egy át-
lagos londoni külvárosban töltötte, s bár néhány 
évig egy bentlakásos iskola tanulója volt, 14 éves 
korától már titkárként dolgozott a Kelet-indiai 
Társaság londoni központjában. Egy évtizeden 
át szinte rabszolgaként másolta a Brit Birodalom 
minden vidékérQl beérkezQ jelentéseket és instruk-

ciókat. A feljegyzés és dokumentálás terén tanúsí-
tott szorgalma egész életén végigkísérte.

1805-ben a 24 éves Raffles kormányzóhelyettesi 
megbízatást kapott Penangon, egy Északkelet-
Malajzia nyugati partjánál levQ szigeten. A hajóút 
alatt megtanult malájul, miután pedig megérkezett, 
elkezdte gy_jteni a helyi növény- és állatvilág pél-
dányait. Különösen a botanika érdekelte, s ennek az 
érdeklQdésnek volt köszönhetQ késQbb a világ leg-

nagyobb, mintegy 1 méter átmérQj_ virággal ren-

delkezQ növényfajának – a raffléziák nemzetségébe 
tartozó Rafflesia arnoldiinek – a felfedezése is.

Öt Ázsiában töltött év után Raffles, aki idQ-

közben házasságot kötött Olivia Mariamne 
Fancourttal, megtette az elsQ fontosabb lépé-

sét ahhoz, hogy hírnevet és vagyont szerezzen. 
Tervet dolgozott ki Jáva szigetének franciáktól 
való elhódítására, akik azt követQen vették át a 
sziget irányítását a hollandoktól, hogy a napóleo-

ni háborúkban elfoglalták Hollandiát. Úgy t_nik, 

hogy Raffles egyfajta lázadó volt. Ahelyett, hogy 
tétlenül várt volna a beleegyezésre vagy eluta-

sításra a londoni East India House-tól, elképze-

léseit a helyi uralkodók és az indiai székhely_ 
birodalmi katonai és polgári hatóságok elé tárta, 
és sikerült meggyQznie Qket, hogy hajtsák végre 
a tervet. Jáva szigetén termesztettek rizst, kávét 
és dohányt is, Raffles pedig úgy gondolta, hogy 
a holland gyarmat annexiója logikus lépés ahhoz, 
hogy a britek szilárdan megvessék a lábukat és 
súlyos csapást mérjenek a francia érdekekre a 
Maláj-szigetvilág egyik létfontosságú részében.

A hadm_velet végül mindössze 45 napig tartott, 
és teljes brit sikerrel zárult. Raffles Jáva alkormány-

zója lett és azonnal munkához látott. Betiltotta 
a rabszolga-kereskedelmet és a kakasviadalokat, 
kiterjesztette a himlQ elleni védQoltásokat és visz-

szaszorította a korrupciót. A földtulajdon reformja 
javította a helyi kistermelQk esélyeit, hogy hatéko-

nyabban adhassák el a terményfölöslegüket.
Befolyásos protestáns keresztények Nagy-

Britanniában már régóta szorgalmaztak ilyen re-

formokat, részeként törekvésüknek, hogy „civili-
záltabbá” tegyék a Birodalmat. Rafflest azonban 
sohasem a vallási meggyQzQdés vezette. Bár né-

hány misszionárius megjelenik életének második 
Ázsiában töltött idQszakában, Raffles sosem töre-

kedett arra, hogy terjessze a kereszténységet vagy 
erQszakosan megtérítse a bennszülött lakosságot. 
Nem volt különösebben hívQ keresztény, komoly 
érdeklQdést mutatott más vallások iránt, ráadásul 
alapvetQen gyakorlatias ember volt. A Jáván töltött 
idQ alatt egy dzsungelbe vezetett expedíciója során 
megtalálta és feltárta Borobudur 9. századi buddhis-
ta templomát, melyet azután hagytak sorsára, hogy 
a szigetlakók áttértek az iszlám hitre. Napjainkban 
a templom az UNESCO világörökségének része, az 
egyik legfontosabb délkelet-ázsiai buddhista zarán-

dokhely. Raffles arra is talált idQt és energiát, hogy 
megírja híres munkáját, a Jáva történetét (History 
of Java) – egy tekintélyes terjedelm_, bár sok té-

vedést tartalmazó információgy_jteményt a sziget 
kultúrájáról, m_vészetrQl, társadalmi szokásairól, 
földrajzáról és hagyományairól.

Amikor a napóleoni háborúk véget értek, Raffles 
lesújtva vette tudomásul, hogy Jávát vissza kell szol-
gáltatni Hollandiának. Ráadásul idQközben szeretett 
felesége, Olivia is meghalt egy dizentériafertQzés 
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következtében. 1816 elején visszatért Angliába és 
barátságot kötött a királyi család több tagjával 
is – György régensherceg (a késQbbi III. György 
király) és felesége, Charlotte királynQ barátai voltak 
új feleségének, Sophia Hullnak, akivel 1817 elején 
keltek egybe. Rafflest lovagi címmel tüntették ki, és 
még ebben az évben lehetQséget kapott arra, hogy 
visszatérjen Ázsiába; egy újabb kalandra, amitQl 
azt remélte, hogy elég pénzt hoz majd neki ahhoz, 
hogy visszavonulhasson és kényelmesen élhessen 
az angol vidéken. Ezúttal Bengkulu (Becoolen) volt 
az úti cél, egy isten háta mögötti gyarmati elQQrs 
Szumátra óriási szigetén; Raffles feladata pedig az 
volt, hogy növelje Nagy-Britannia részesedését a 
borskereskedelembQl.

Bengkulu azonban makacs kihívásnak bi-
zonyult, amely tartós következményekkel járt 
Raffles számára. Itt vetQdött viszont fel benne az 
a gondolat, hogy feltámassza romjaiból Szingapúr 
Qsi városát (a könyv címében szereplQ „nagy le-

hetQséget” (golden opportunity)). Úgy tekintett a 
városra, mintha a Brit Birodalom lenne kicsiben: 
egy jól szervezett, szabadkereskedelemre alapuló 
település, amely gazdagítja magát, és amellett, 
hogy megtölti a brit kincstárt pénzzel, a helyi 
népek fejlQdését is segíti. Ez volt az Q saját utópi-
ája. Bár már lejárt gyarmati megbízatása, Raffles 
egyoldalú egyezséget kötött Szingapúr névleges 
uraival, a település pedig hamarosan sikeres ke-

reskedelmi kikötQvé fejlQdött, melyben számos 
különbözQ etnikai csoport tagjai éltek egymás 
mellett viszonylagos harmóniában.

Raffles úgy szerette és gondozta Szingapúrt, 
mintha a város is egyik gyereke lett volna. Még 
a részletes várostervezésben, a városépítészetben 
és a jogalkotásban is részt vett. Glendinning rá-

mutat arra is, hogy nem állíthatjuk, hogy egyedül 
Rafflesnek köszönhetQ a gyarmat késQbbi sikere. 
Meg kell említeni William Farquhar Qrnagyot is – 
a brit inváziós haderQ parancsnoka, kulcsfigura a 
tárgyalásokban a helyi vezetQkkel, illetve az elsQ 
polgári és katonai vezetQ a szigeten –, aki szintén 
tekintélyes részt vállalt a megalapításában.

Ellentétben a Nyugat-Indiákkal és Észak-
Amerikával, nem sok remény volt arra, hogy ön-

kéntes brit gyarmatosítók ezrei nagyobb települé-

seket hoznak létre a távoli Délkelet-Ázsiában. A 
növekvQ birodalomnak helyi segítQtársakra – szul-

tánokra és rádzsákra – volt szüksége, akik készek 
voltak elfogadni, hogy brit joghatóság alatt éljenek, 
cserébe anyagi ellenszolgáltatásokért és címeik 
megtartásáért. Szenvedélyes nyelvészként és ravasz 
tárgyalóként Raffles jó hasznát vette képességeinek, 
amikor a helyi uralkodó elittel kellett tárgyalnia – 
akik közül néhányan éppúgy kizsákmányolták a 
vidéki szegényeket, mint gyarmattartó uraik.

A gyarmati kötelezettségek alig néhány 
Szingapúrban töltött év után visszahívták Rafflest 
Szumátrára. A visszautazás Bengkulura kataszt-
rófával végzQdött. Hajója, a The Fame (Hírnév) 
a parttól nem messze elpusztult egy t_zvészben. 
Raffles és családja minden tulajdona – beleértve 
nemcsak a személyes vagyontárgyakat, ruhákat 
stb., hanem könyveit és feljegyzéseit is – az Indiai-
óceánba veszett. Miután feladta gyarmati megbí-
zatását, visszarendelték Londonba, hogy számot 
adjon tevékenységérQl, bengkului kormányzósága 
ugyanis enyhén szólva is problematikus volt. 
Raffles és felesége 1824-ben tértek haza Angliába. 
Mivel vagyona igencsak megcsappant, Raffles 
jövQje azon múlott, hogy megítélik-e neki az 
anyagi kártérítést, illetve a nyugdíjat a Kelet-indiai 
Társaságtól. Reményei azonban végül szertefosz-

lottak, s ha mindez nem lett volna elég, kisebb 
vagyont vesztett az 1825-ös gazdasági válságban: 
befektetései Jáván csQdbe mentek, ráadásul arra 
kötelezték, hogy óriási összeget fizessen munka-

adójának bértúlfizetés és más állítólagos kiadások 
címén. A nehézségek ellenére Londonban Raffles 
elég idQt talált arra, hogy részt vegyen a Zoológiai 
Társaság megalapításában, melynek Q lett az elsQ 
elnöke, illetve kivette részét a londoni állatkert 
létrehozásából is. Ám ekkorra már szinte teljesen 
csQdbe ment, ráadásul krónikus fejfájása – amitQl 
gyakorlatilag egész felnQttkorában szenvedett – 
úgyszintén egyre rosszabbodott. Stamford Raffles 
agyvérzésben halt meg 1826 nyarán, egy nappal 
45. születésnapja elQtt.

Mint sok más jelentQs történelmi személyiség, 
Raffles is az ellentmondások embere volt. Az 
ázsiai kultúra bonyolultsága és finomsága leny_-

gözte, ugyanakkor arra törekedett, hogy elfogad-

tassa a helyiekkel a brit törvényeket, civilizációt 
és kereskedelmet, amelyekrQl igazán hitte, hogy 
sokkal magasabb rend_ek minden másnál a föl-
dön. Mindig is polgári vezetQ volt, aki bizalmatlan 
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a katonai parancsnokokkal szemben, ám nem 
habozott ha Nagy-Britannia katonai erejét kellett 
igénybe vennie ahhoz, hogy elérje céljait.

Az olvasó idQnként úgy érezheti, hogy a 
szerzQ által közölt információmennyiség és 
néhány mellékszereplQrQl közölt életrajzi rész-

letek inkább homályosítják, mintsem élesítenék 
a képet a könyv középpontjában álló emberrQl. 
Az életrajz túlnyomó része Raffles korai ka-

landjaival foglalkozik, míg legnagyobb sikere 
– Szingapúr – sokkal kevesebb oldalt kap. 
Tekintettel arra, hogy rendkívül kevés életraj-
zunk van RafflesrQl, biztosak lehetünk benne, 
hogy Victoria Glendinning kit_nQ könyve mér-
tékadó lesz a jövQbeli próbálkozások számára.

(The Asian Review of Books)

John Wilwol

Térképtörténet – kicsit másképp

Simon Garfield „On The Map. A Mind-
Expanding Exploration Of The Way The World 
Looks” cím_ könyvének ismertetése

2012 szeptemberében az Apple úgy döntött, hogy 
a cég által gyártott iPhone-okon és iPadeken 
alkalmazott iOS operációs rendszer aktuális fris-
sítésekor a Google Maps térképapplikációt saját 
fejlesztés_ alkalmazásával, az Apple Maps-szal 
váltja fel. A döntés azonban finoman fogalmaz-

va sem bizonyult szerencsésnek: a több sebbQl 
is vérzQ és meglehetQsen megbízhatatlan Apple 
Maps-ot alig három hónap leforgása alatt olyan 
sok kritika és támadás érte, hogy az Apple végül 
decemberben – miután nyilvánosan bocsánatot 
kért a felhasználóktól és szép csöndben felmon-

dott a fiaskóért felelQsnek ítélt munkatársainak – a 
soron következQ iOS-frissítéskor „visszaköltöztet-
te” a Google Maps applikációt.

S hogy mi köze van mindennek a térképtörté-

nethez? Nos, amellett, hogy a kommunikációs és 
információs technológia két titánjának összecsa-

pása rávilágít arra, milyen hatalmasak a tétek nap-

jaink térképüzletében, az eset arra is bizonyítékul 
szolgálhat, hogy – ahogy azt Simon Garfield is 
megfogalmazza On the Map: A Mind-Expanding 
Exploration of the Way the World Looks cím_ 
gyönyör_en megírt új könyvében – globalizálódó 
világunkban egyre inkább felértékelQdik a részletes 
és pontos térképek szerepe. Elég csak arra gondol-
nunk, mennyire hasznos, sQt szinte nélkülözhetetlen 
segítség egy megbízható térkép – legyen az akár 
hagyományos, akár elektronikus – ha mondjuk egy 
másik városba vagy országba autózunk, vagy egy 
számunkra ismeretlen nagyvárosban szeretnénk 
kiigazodni. Akár azt is mondhatnánk, hogy napja-

inkban egy jó térkép ugyanolyan fontos számunkra, 
mint amilyen egykor, a nagy földrajzi felfedezések 
és a spanyol konkvisztádorok korában volt gaz-

dája számára: féltve Qrzött és nagy becsben tartott 
vagyontárgy, amely megmutatja az Újvilág (azaz 
Amerika) és India kincsei felé vezetQ utat...

Bár az On the Map is végigkalauzolja az olvasót 
a térképészet történetén, a könyv sokkal inkább te-

kinthetQ olyan érdekes anekdoták gy_jteményének, 
melyek segítségével betekintést nyerhetünk abba, 
hogyan formálják már QsidQktQl kezdve a térképek 
az emberi kultúrát, sQt a nyelvet is. A középkori 
térképeken például gyakorta nem az északi, hanem 
a keleti irány (orient) került a térkép tetejére; az 
angol nyelvben így honosodott meg az orientation 

(tájolás, iránymutatás) szó. A guidebook (útikönyv, 
útikalauz) szót Lord Byron, a 19. századi brit köl-
tQóriás népszer_sítette Don Juan cím_ komikus 
eposzában. Garfield könyvébQl kiderül, hogy az 
elsQ puzzle-szer_ kirakós játék alapja egy térkép 
volt, a magyarra rivaldafénynek vagy reflektorfény-

nek fordított limelight szó eredete pedig szintén a 
térképészettel, a földméréssel függ össze. Amikor 
ugyanis egy darabka kalcium-karbonátot (angolul: 
lime) hidrogénlánggal izzítunk, olyan erQs fényt 
(angolul: light) bocsát ki magából, ami még rossz 
idQben is messzirQl látható.

A térképek nem csak arra jók, hogy segítsenek 
bennünket eligazodni a számunkra ismeretlen 
helyeken. A Haldinghami Richard által rajzolt 
herefordi világtérkép (Mappa Mundi), a 13. szá-

zadi angol kolostorkartográfia gyönyör_ darabja 
például egyben „térkép-kalauz az írástudatlan 
tömegek számára a keresztény élethez.” A 16. 
századi Velencében készült térképeknek az is 


