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Ahlemann városi sírásó, Friedrich Rochlitz pub-
licista, Auguste Vater (egy lelkész lánya) és még 
sokan mások. Platthaus a csata elbeszélését köztes 
fejezetek beillesztésével szakítja meg. Könyvének 
ezekben a fejezeteiben elszakad a csata esemé-
nyeitQl és más, de azokkal összefüggQ témákról, 
személyekrQl beszél. Az egyik ilyen fejezet például 
Friedrich August Brockhaus történetét meséli el, 
aki egyike volt azon keveseknek, akik ki tudták 
használni a lipcsei eseményeket. Brockhaus volt 
az, aki kinyomtatta a szövetséges híradásokat lapjá-
ban, a Deutsche Blätterben, ezzel lerakva késQbbi, 
lexikonkiadóként elért sikerének alapjait. Nem hiá-
nyozhat a könyvekbQl Goethe és a francia császár 
híres erfurti találkozása sem. A költQ október 2-án, 
alig két héttel a csata elQtt találkozott Napóleonnal. 
Goethe csodálta a franciát, aki felébresztette ben-
ne a német patriotizmust, melynek lángja még 
Napóleon lipcsei veresége ellenére sem hunyt ki.

Ha az olvasó mindkét könyvet elolvasta – Thamer 
tömörebb munkáját és Platthaus részletgazdag 
könyvét is –, akkor nyugodt lélekkel elmondhatja 
magáról, hogy igazán tájékozott a csatát és annak 
következményeit illetQen.

(Neue Zürcher Zeitung)

Angelo Paratico7

Makaó és a kialakuló brit birodalom

Rogerio Miguel Puga: The British Presence in 
Macau 1635–1793 (Hong Kong University Press, 
2013, 200 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Az egyik leghíresebb incidens azok közül, ame-
lyeket brit kereskedQk idéztek elQ a Dél-kínai-
tengeren – és ilyenbQl bQven akadt – a Lady 
Hughes nev_ hajó esete volt 1784-ben. Amikor 

7 Angelo Paratico Hongkongban élQ olasz újság-
író, számos olasz, illetve angol nyelv_ könyv 
szerzQje. Legutóbbi kötete Girolamo Cardano 
Neronis encomium cím_ latin nyelv_, eredetileg 
1562-ben megjelent munkájának angol fordítása, 
amely Nero: An Exemplary Life címmel jelent 
meg 2012 novemberében. Honlapjának címe: 
angeloparatico.com.

a hajó bevitorlázott Whampoa (Huangpu) ki-
kötQjébe, a britek leadtak egy díszlövést. A 
régi európai szokás igencsak bosszantotta a 
kínaiakat, ráadásul ezúttal tragédiát is okozott. 
A hajó ágyújából ugyanis elfelejtették kivenni a 
korábban betöltött lövedéket, és a kilQtt ágyúgo-
lyó eltalált egy kisebb hajót, amelyen megölt két 
kínai halászt és megsebesített egy harmadikat.

A kantoni mandarinok követelték, hogy a makaói 
portugál hatóságok – amelyek a kínaiak szerint fele-
lQsséggel tartoztak minden, Kantont elérQ „nyugati 
barbár” viselkedéséért – adják át azt az embert, aki 
elsütötte az ágyút, hogy megkínozhassák és lefejez-
hessék a vétkest. A portugálok erre azt válaszolták, 
hogy a b_nösök elt_ntek, és különben is, az egész 
csak baleset volt. A kínaiak ezután azt követelték, 
hogy – függetlenül attól, hogy része volt-e a fenti 
incidensben vagy sem – minden brit állampolgárt 
adjanak át nekik. A kereskedelmet felfüggesztették, 
elvágták az élelmiszer-ellátást, és végül a briteknek 
nem maradt más választásuk, mint hogy kiadják a 
legöregebb tengerészüket.

Rogério Miguel Puga The British Presence in 
Macau 1635–1793 cím_ új könyve, amely egy-
aránt támaszkodik portugál és brit forrásokra, az 
általában feszült kapcsolatot vizsgálja a két gyar-
mati hatalom között, miközben azok a Dél-kínai-
tenger partvidéke fölötti befolyásért versengtek.

Attól a naptól kezdve, hogy 1635-ben Makaóra 
érkezett az elsQ angol hajó (a Matthew Willis 
kapitány parancsnoksága alatt álló London) a 
portugálok és az angolok közötti kapcsolatok 
meglehetQsen ingatagok voltak és a kölcsönös 
bizalmatlanság jellemezte Qket. A makaóiaknak 
azonban szükségük volt a védelemre a hollan-
dok ellen, ezért be kellett fogadniuk az általuk 
eretneknek tartott (anglikán) brit kereskedQket.

Miután 1640 körül a hollandok közbejötte 
miatt összeomlott a Japánnal folytatott jöve-
delmezQ kereskedelem, Makaónak a brit ke-
reskedQk által folytatott kereskedelemre kellett 
támaszkodnia, és hozzá kellett szoknia a hajók 
legénységének viselkedéséhez is. A tengerészek 
pedig nem voltak különösebben tanult vagy 
jó modorú emberek. Samuel Johnson szavait 
idézve: „Egyetlen olyan férfiból se lenne tenge-
rész, aki elég találékony ahhoz, hogy börtönbe 
juttassa magát. Mert egy tengerjáró hajón szol-
gálni épp olyan, mintha az ember börtönben 
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lenne, és ráadásul még vízbe is fulladhat. Egy 
bebörtönzött férfinak több hely, jobb koszt és 
általában véve kellemesebb társaság jut, mint 
egy tengerésznek.”

Puga emlékeztet bennünket, hogy az angolok 
viszonylag késQn érkeztek Kínába, és Makaóra 
kellett támaszkodniuk, mint a számukra akkoriban 
elérhetQ egyetlen hídfQállásra. Mindazonáltal so-
sem fogadták el teljesen Portugália fennhatóságát, 
és rossz néven vették azt is, hogy a portugálok 
állandóan ki voltak szolgáltatva a kantoni kínai 
mandarinátusnak. A britek kezdettQl fogva azt 
tervezték, hogy manu militari (katonai erQvel) 
elfoglalják Makaót. Talán nem értették meg, hogy 
Kína – érzékelve, hogy Qk sokkal veszélyesebbek 
a portugáloknál – nem adott volna nekik a portu-
gálokéval azonos kedvezményeket. A Makaóval 
kapcsolatos brit terveknek csak Hongkong meg-
szállása vetett véget 1841-ben.

A hollandok 1622-ben egy tizennégy hajóból 
álló flottával (amelyhez két brit hajó, a Palsgrave 
és Bull is csatlakozott) megpróbálták elfoglalni 
Makaót. A következQ évben azonban az amboinai 
mészárlás miatt vége szakadt az angol–holland 
együttm_ködésnek. A hollandok Ambonban (a 
mai Malukuban) árulás vádja miatt megkínoztak 
és lefejeztek tíz, a Kelet-indiai Társaság szolgála-
tában álló brit alattvalót, valamint egy portugált és 
kilenc japán szamuráj b_ntársukat. Amikor a hír 
eljutott Angliába, nagy felháborodást váltott ki.

Nagyjából 1700-tól kezdve, miután Kantonban 
beszüntették az európaiakkal való kereskedelmet, 
a britek közvetlenül a kínai hatóságokkal kezdtek 
üzletelni, Makaót lerakatként és ideiglenes állomás-
helyként használva. A portugálokat megdöbbentette 
az események ilyetén fordulata, de akkora már nem 
nélkülözhették brit „vendégeiket”, még akkor sem, 
amikor a britek szenvedélye a prostituáltak és a lu-
xus iránt – amit az Indiában termelt ópium értékesí-
tésébQl befolyó pénz táplált – kezdett hiperinflációt 
okozni. Az ingatlanok ára az egekbe szökött, és még 
a britek is arra kényszerültek, hogy helyi lakosokat 
alkalmazzanak közvetítQ-vásárlókként.

A portugálok mindig ügyeltek arra, hogy kínai 
partnereiket ellássák információkkal, ezzel bizto-
sítva, hogy azok teljes mértékben tudatában legye-
nek annak, hogy a britek mennyire „álnokok és 
képmutatók”. Rogério Miguel Puga könyve Lord 

Macartney kudarccal végzQdQ kínai követjárásá-
nak (1792–1794) történetével végzQdik. A szerzQ 
felidézi, hogy a portugálok és a Csien-lung császár 
(1735–1796) pekingi udvarában még mindig jelen 
levQ jezsuiták gondoskodtak arról, hogy a küldetés 
sikertelenül záruljon.

Végül azonban természetesen a britek nyertek 
– még nyelvileg is. A portugált felváltva hamaro-
san az angol egy sajátos változata, az ún. Pidgin 
English lett a lingua franca, azaz a közvetítQnyelv 
a Dél-kínai-tenger térségében. Az olyan szavak és 
kifejezések, illetve szófordulatok, mint pl. a savvy 
(hozzáértés), a no money no talk (ha nincs pénz, 
nem beszélek) vagy a long time no see (rég nem 
láttalak) visszakerültek Európába és Amerikába, 
és mindmáig részei az angol nyelvnek.

Rogério Miguel Puga könyve alapm_ Nagy-
Britannia és Kína ópiumháborúk elQtti kapcsola-
tainak tanulmányozásához. A könyv nem ismétli 
papagáj módjára a brit történészek által képviselt 
szabványos nézeteket, hanem új és független 
perspektívát kínál az olvasók számára.

(The Asian Review of Books)

Urs Jenny

Hollywood elsQ királya

Cristina Stanca-Mustea: Carl Laemmle. Der 
Mann, der Hollywood erfand. (Osburg Verlag, 
Hamburg, 2013, 248 oldal) és Udo Bayer: Carl 
Laemmle und die Universal (Königshausen & 
Neumann Verlag, Würzburg, 2013, 298 oldal) 
cím_ könyveinek bemutatása

Egy, az Egyesült Államokba kivándorolt sváb-
földi emigráns vált az elsQ igazi filmcézárrá, a 
filmtörténet korai szakaszának egyik legmegha-
tározóbb alakjává. A német életrajzírók sokáig 
nem érdeklQdtek Carl Laemmle élete iránt, 
most azonban két életrajz is megemlékszik 
Hollywood megteremtQjérQl.

A mozgókép diadalmenete viszonylag kevés-
sé látványos körülmények között vette kezdetét 


