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Egy ismeretlen szomszéd története1

Immár huszonöt éve annak, hogy Csehszlovákia megszűnt önálló államként létezni (1993. 
január 1.). Az eltelt negyedszázad ugyanakkor kevés időnek bizonyult ahhoz, hogy egykori 
északi szomszédunk hetvenöt éves fennállásának történetét átfogó monográfiában tegye 
mérlegre a hazai történetírás, de a cseh és a nemzetközi historiográfia eredményei sem vál-
tak magyarul elérhetővé. Különösen annak tükrében tűnik nagynak a hiány, hogy a Magyar-
országgal határos országok 20. századi történetéről több szakmonográfia is olvasható – ma-
gyar szerzők tollából is.2 Történetírásunk e hiányosságának részleges pótlására Bencsik 
Péter, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszékének adjunktusa tesz kísérle-
tet a Napvilág Kiadó gondozásában 2016-ban megjelent dokumentumkötetével.

Bencsik Péter a 20. századi közép-európai országok politikai, jog- és államtörténe-
tét kutatja; széles érdeklődésének homlokterébe az évek során fokozatosan Csehszlovákia 
története került. Jelen forrásközlésében – a tartalomjegyzék szerint – kilenc arányos fejezet-
ben 172 dokumentumot közöl; a legkevesebbet az 1945–1948 közti demokratikus átmenet 
időszakából (tizenhat iratot), a legtöbbet a második világháború hat évéből (szám szerint 
huszonhármat). Valójában még ennél is többet olvashatunk, tekintve hogy Bencsik Péter 
több esetben egy cím alatt három-négy, szervesen összetartozó, rövidebb forrással is megis-
merteti az olvasót. Az iratok száma tehát inkább a kettőszáz felé közelít. Ekkora forrásmeny-
nyiség esetében valóban szinte lehetetlen az iratok teljes terjedelemben történő közlése 
– ez akár több kötetet is kitenne, és vélhetően mind a kiadó anyagi lehetőségeit, mind az 
olvasó pénztárcáját jelentősen megterhelné –, így érthető, hogy Bencsik arra törekedett, 
hogy a hosszabb dokumentumokból a leginkább releváns részeket válassza közlésre. E te-
kintetben a recenzens szerint is helyesen járt el, főként azért is, mert Bencsik Péter egyik 
célkitűzése az volt, hogy dokumentumkiadása a felsőoktatásban is hasznosítható legyen, a 
szelektálás pedig könnyen az átfogó jelleg rovására mehetett volna.

A források originalitását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy több dokumentum eseté-
ben valójában újbóli közlésről van szó, azok részben az egyetemes történelem nagy korsza-
kaival vagy a régió történetével foglalkozó forráskiadványokban, részben egy-egy kisebb 

1  Bencsik Péter: Csehszlovákia története dokumentumokban. Bp., Napvilág, 2016. 517 p.
2  A  teljesség igénye nélkül néhány magyar szerzőt említve: Balogh László: Románia története. Bp., 2001; 

Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története. Bp., 1997; Font 
Márta – Varga Beáta: Ukrajna története. Szeged, 2006; Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. 
A  délszláv állam története. Bp., 1998; Németh István – Fiziker Róbert: Ausztria a 20. században. Az 
„életképtelen” államtól a „boldogok szigetéig”. Bp., 2011 (forrásközlés); Sokcsevits Dénes – Szilágyi Imre 
– Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bp., 1994.
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résztémát feldolgozó munkákban3 már megjelentek, így magyarul eddig is elérhetőek vol-
tak. Bencsik Péter azonban, ahol arra lehetősége nyílt, a korábbi közléseket összevetette az 
eredeti cseh nyelvű dokumentumokkal, a stiláris hibákat és a félrefordításokat javította, más 
esetekben a korábban csak töredékesen lefordított iratokat teljesebb formában adja közre. 
Újbóli közlésüket ez is indokolttá teszi, de megköveteli ezt a közreadó azon célkitűzése is, 
hogy Csehszlovákia történetének egészéről átfogó képet kapjon az érdeklődő olvasó. 

A  kisantantszerződések csehszlovák vonatkozású elemei (II/2. dokumentum), a 
müncheni egyezmény (III/6. dokumentum) vagy éppen az első bécsi döntés (III/10. doku-
mentum) közlése nélkül a két világháború közti első és a második köztársaság történetének 
összképén esne csorba. Nem is beszélve az említett források egyetemi oktatásban történő 
felhasználhatóságáról. A dokumentumok egy kisebb része a korabeli magyar nyelvű cseh-
szlovákiai sajtóban (Új Szó) és más magyar nyelvű kiadványokban jelent meg, csokorba 
szedésüket a források relevanciáján túl körülményes hozzáférhetőségük újfent indokolja. 
Szakmai szempontból a legfontosabbnak azon források közlését érzem, amelyek eddig nem 
voltak elérhetőek magyarul. Bencsik Péter szép számban közöl ilyen, cseh, szlovák, angol 
vagy éppen francia nyelven nyomtatott és elektronikus formában elérhető forrásokat is. Pél-
daként a két világháború közti demokratikus berendezkedést csorbító, a köztársaság védel-
méről szóló törvényt (1923, II/7. dokumentum), a pártok működését és feloszlatását szabá-
lyozó törvényt (1933, II/17. dokumentum) vagy a Szlovákia és Kárpátalja autonómiájáról 
1938. november 22-én kiadott alkotmánytörvényeket (III/11–12. dokumentum) említem. 
Utalhatnék itt a második világháború alatti antiszemitizmus kérdését körbejáró iratokra 
(IV/9., IV/13–14. dokumentum) vagy Alexander Dubček és a csehszlovák vezetők Moszk-
vában 1968. augusztus 23–26. között folytatott tárgyalásairól készült jegyzőkönyvre (VII/11. 
dokumentum) is. Mindezt önmagában is jelentős fordítói tevékenységnek érzem, az iratok 
újszerűsége pedig minden bizonnyal a szakma és a szélesebb olvasóközönség érdeklődését 
is fel fogja kelteni.

A közreadás során Bencsik Pétert a kronologikus megközelítés vezette, a dokumen-
tumokat a csehszlovák történelem belső logikája alapján válogatta, és nem mellékesen a 
csehszlovák történelem periodizációját is elvégezte. Helyesen jár el akkor, amikor az állam-
alapítás kérdését visszavezeti az első világháború időszakára, ezáltal ütközteti a jövővel kap-
csolatos eltérő célkitűzéseket. Az első közölt irat Tomáš Garrigue Masaryk londoni emigrá-
cióban írt memoranduma az önálló Csehszlovákiáról (1915. május), amelyben már 
megjelennek a béketárgyalások során is hangoztatott cseh érvek és követelések. Az első 
köztársaság (1920–1938) időszakából főként a külpolitikai jellegű iratok dominálnak, ami 
összefüggésben állhat a független államiság megteremtésének, majd megőrzésének köve-
telményével, valamint a regionális szövetségesek és a nagyhatalmi támasz keresésével. 
A már említett 1923-as és 1933-as törvények pedig a valóban mintaszerűnek mutatkozó, két 
világháború közti csehszlovák berendezkedést árnyalják. Az 1938-as, jellegében antide-
mokratikus felhatalmazási törvény azt is lehetővé tette, hogy 1945-ben a törvényhozó hatal-
mat elnöki dekrétumokkal helyettesítsék, így kerülhetett sor a Beneš-dekrétumok kiadására is. 

A második világháborús időszakból a recenzens érdeklődését különösen a népi és 
a faji antiszemitizmusban egyaránt gyökerező erős szlovákiai zsidóellenesség, az ezzel kap-

3  Mint például Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések, 1918–1945. Bp., 1983; Európa kettészakítása és a 
kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Szerk.: Mezei Dénes. Bp., 2001; A  kelet-európai 
diktatúrák bukása. Szerk.: Pándi Lajos. Szeged, 1991; Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. 
Szerk.: Szarka László. Komárom, 2005.
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csolatos törvények és a szlovákiai katolikus egyház pilátusi pásztorlevele keltették fel. Az 
úgynevezett zsidókódex (1941. szeptember 9., IV/9. dokumentum) a maga 270 paragrafu-
sával valóban nagyon részletes munka, amely még olyan elhanyagolható, egyben súlyosan 
diszkriminatív részletekre is kiterjedt, miszerint a zsidók nem kaphattak horgászengedélyt 
(52. paragrafus). A kötetben közölt forrásokból világosan és jól kirajzolódik mind a szudéta-
német válság, mind a harminc évvel későbbi prágai tavasz eseménytörténete is. Ez utóbbi 
kapcsán Bencsik Péter egyébként fontosabbnak érzi a katonai bevonulást követő időszak ese-
ményeit, amit az is jelez, hogy a fejezetben közölt tizenhét forrásból tíz 1968. augusztus 20. 
után keletkezett. A neosztálinista rendszer (1969–1988 között) időszakából közölt szép szá-
mú ellenzéki felhívás, nyilatkozat, kiáltvány és a hatalom ezekre adott válaszai jelzik a rend-
szer társadalmi támogatottságának erodálódását, miközben az 1968 örökségét megőrizni, 
illetve azt meghaladni kívánó nézetek formálódásába is betekintést engednek. Václav Havel: 
A kiszolgáltatottak hatalma (1978. október) című művében pedig általában a poszttotali-
tárius diktatúra leírását is elvégzi (VIII/17. dokumentum).

A  lineáris, kronologikus megközelítésen túl a kötetben közölt dokumentumokat 
más nézőpontból is olvashatjuk. Bencsik Péter az előszóban – Közös sorsunk (Kelet-)Kö-
zép-Európában – maga is utal a több évszázados magyar–cseh közös múlt főbb eseményei-
re, az iratok a 20. század vonatkozásában számos esetben erre is reflektálnak. A sztálinista 
diktatúra kiépítésének párhuzama szinte már magától adódik (VI/1–5. és 7. dokumentum), 
de a két világháború közti időszakból párhuzamos vonás lehet a köztársasági elnök (Ma-
gyarországon a kormányzó) jogkörét növelő intézkedések meghozatala is. Elgondolkodtató 
ugyanakkor, hogy a trianoni békeszerződést követő revíziós propagandával szemben a cse-
hek mennyire higgadtan viszonyultak saját Trianonjukhoz, az 1938-as müncheni egyez-
ményhez – lásd erről Jan Syrový miniszterelnök beszédét (1938. szeptember 30.) és Edvard 
Beneš rádióbeszédét (1938. október 5., III/7–8. dokumentum), pedig, ahogyan azt Bencsik 
Péter már az előszóban megjegyzi, Csehszlovákia feldarabolása bizonyos szempontból még 
súlyosabb következményekkel is járt, mivel azt az ország teljes összeomlása, az államiság 
megszűnése és a cseh területek náci megszállása követte. Csak látszólag vonhatunk azon-
ban párhuzamot Miloš Jakeš CSKP-főtitkár beszéde (1989. július 17., IX/2. dokumentum) és 
Kádár János szintén elhíresült utolsó beszéde (1989. április 12., az MSZMP KB ülésén) kö-
zött. Kádár elszólásai – ahogyan azt Bencsik is jelzi – lelkiismeretének feltöréséről árulkod-
nak, míg Jakešé inkább mélységes műveletlenségéről.

Csehszlovákia létrejöttétől kezdve soknemzetiségű állam volt, így jogos, hogy a kö-
zölt források közül több legalább részben a kisebbségi kérdésre is reflektáljon. Miközben a 
válogatás szép számban közöl a magyar kisebbség politikai jogaira és mindennapi életére 
hatást gyakorló iratot, Bencsik Péter a hangsúlyt helyesen inkább az ország fennállása szem-
pontjából fajsúlyosabb németkérdésre helyezi. Csehszlovákia története elsősorban termé-
szetesen mégis a csehek és a szlovákok története, az együttélés nehézségei, az azzal kap-
csolatos dilemmák, eltérő reflexiók és megoldási kísérletek végigkísérték az állam fennállását 
– ahogyan arról az iratokat olvasva meg is győződhetünk. Az 1990 tavaszán robbant „kötő-
jelháború” (Csehszlovák Szövetségi Köztársaság vagy Cseh-Szlovák Szövetségi Köztársa-
ság) már-már bizarr komédiába torkollott, de egyben a kompromisszumkészség megléte-
ként is értelmezhető (cseh nevén kötőjel nélkül, szlovákul kötőjellel kellett írni az ország 
nevét; IX/9. dokumentum).

A csehszlovák–magyar mellett óhatatlanul adódik a csehszlovák–jugoszláv párhu-
zam is, még ha erre, érthetően, a dokumentumok nyíltan nem reflektálhatnak, arra csak egy 
kettős forrásközlés keretében lenne lehetőség. Mind a cseh, mind a délszláv véleményfor-
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máló körök ugyanis már közvetlenül a világháború kitörését követően hozzáfogtak a jövővel 
kapcsolatos álláspontjuk megfogalmazásához, és ahogy másként képzelték a jövőt a bécsi 
parlament cseh képviselői és az emigráció tagjai, más véleményen voltak a Monarchia dél-
szláv vezetői, az emigráns politikusok, de a szerb politikai elit is. A két világháború között 
Csehszlovákia gyengéje – a németkérdésen túl – a szlovákkérdésben rejlett, míg Jugoszlá-
viában leginkább a szerb–horvát ellentétek ásták alá a belpolitikai stabilitást. A  második 
világ háború alatt mindkét ország megszűnt létezni, majd a világégést követően föderatív 
berendezkedésben kísérelték meg az együttélést – Csehszlovákiában 1968-at követően, 
amit Bencsik Péter egyben a prágai tavasz leginkább tartósnak bizonyuló eredményének 
tekint. A hidegháború végét azonban egyik államalakulat sem élte túl, nem elhanyagolható 
azonban, hogy míg Csehszlovákia esetében békésen, demokratikus körülmények között 
ment végbe a szétválás, Jugoszlávia felbomlása az 1945-öt követő időszak legsúlyosabb 
európai katonai konfliktussorozatában kulminálódott.

A vaskos kötetet olvasva az olvasó azonban egy pillanatnyilag sem vész el az iratok 
sűrűjében, ezt az egyes dokumentumok elé írt, a kellő történeti kontextusba helyezést lehe-
tővé tevő rövid „kalauzok” is megakadályozzák. Bencsik Péter a forrásközlés szabályaihoz 
híven minden esetben a lelőhelyet is feltünteti (nemritkán egyszerre többet is), és rövid ma-
gyarázó lábjegyzetekkel egészíti ki, pontosítja a forrásokat, illetve szolgál rövid, de koránt-
sem lényegtelen kiegészítésekkel. A kötet végén a forrásokban szereplő személyek rövid 
életrajzát is megtaláljuk, amit Csehszlovákia legfontosabb politikai vezetőinek (állam- és kor-
mányfők, miniszterek és a fontosabb pártok vezetőinek) listája követ. A rövidítések feloldá-
sát rövidítésjegyzék, a visszakereshetőséget a névmutató könnyíti meg, de talán egy rövid 
kronológia és egy irodalomjegyzék még nem lépte volna túl a terjedelmi kereteket. Összes-
ségében elmondható, hogy olyan dokumentumközlést vehet kézbe az érdeklődő olvasó, 
amely a közölt források segítségével sikeresen ragadja meg Csehszlovákia hetvenöt éves 
történelmének legfontosabb eseményeit és fordulópontjait. Már „csak” az ország történeté-
nek magyar nyelvű szintézise vár megírásra. Reméljük, nem sokáig.

Vukman Péter*

*  A  szerző a Szegedi Tudományegyetem BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok 
Tanszékének habilitált egyetemi docense (6722 Szeged, Egyetem u. 2.).
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A tuniszi keresztes hadjárat, 12701

Michael Lower a University of Minnesota professzora, kutatásai pedig a középkori földközi -
tengeri történelemre, a különböző kultúrákra és a vallási különbségekre irányulnak. A ke-
resztes háborúkhoz kapcsolódóan több művet publikált azokról az európai zsoldosokról, 
akik átlépték a vallási határokat, és Észak-Afrikában a muszlimok oldalán harcoltak. Jelen 
könyvében a szerző nem kevesebbre vállalkozott, mint az 1270-es tuniszi keresztes hadjárat 
bemutatására és elemzésére, amely az utolsó volt a keresztes hadjáratok történetében. Mi-
vel a tuniszi keresztes hadjárat nem csupán európai, hanem földközi-tengeri történelem, így 
a szerző bővítette tudását az arab és iszlám történelem terén, és arab nyelvű forrásokat is 
felhasznált a kutatás során annak érdekében, hogy ezt a komplex eseményt többféle pers-
pektívából mutathassa be. A mellékelt térképek a tuniszi keresztes hadjárat során érintett 
településekről, Tuniszról és a Közel-Keletről segítenek az események nyomon követésében 
és a könnyebb tájékozódásban. Michael Lower egy olyan többszempontú megközelítést 
alkalmazott, amely a keresztes háború időszakának vallások közti konfliktusaira és a résztve-
vők közti viszonyokra koncentrál. Az első fejezetekben a szerző feltárta a főbb szereplők 
együttműködésének összetettségét és bonyolultságát a keresztes háború előtti években. 
Ezután a tuniszi keresztes hadjáratot és az azt követő béketárgyalásokat mutatta be. A leírás-
ban külön hangsúlyt kaptak a felek érdekei, melyek keretet adtak a végső egyezménynek. 
Az utolsó rész pedig erre épülve tárja fel az említett szereplők kapcsolataiban bekövetkezett 
változásokat.

Elsőként a IX. Lajos francia király és I. Bajbarsz egyiptomi szultán közti kapcsolattal 
foglalkozik a szerző, mivel mindketten a közel-keleti térnyerésben voltak érdekeltek. Baj-
barsz számára a jó viszony legitimációt biztosítana kezdődő uralmához és bástyaként szol-
gálna a mongolokkal szemben. IX. Lajos számára pedig a Szentföld kereszténnyé tételét je-
lentette. Lower felhívja a figyelmet az Anjou Károly itáliai hódítása és IX. Lajos szentföldi 
tervei közötti kapcsolatra. IV. Orbán pápának ugyan már 1264-ben sikerült megállapodnia 
Anjou Károllyal, hogy keresztes hadjáratot indít Hohenstaufen Manfréd szicíliai király ellen, 
az induláshoz viszont szüksége volt IX. Lajosnak, Károly testvérének és hűbérurának a hoz-
zájárulására is, aki már a következő keresztes hadjáratra készült a Szentföldre. Végül a pápá-
nak azzal sikerült meggyőznie, hogy Szicília közép-mediterráneumi elhelyezkedése a későb-
biekben kiindulópontként szolgálhat a Szentföld felé tartó úton.

A következő fejezetben mutatja be a szerző az I. Anjou Károly szicíliai király és 
al-Musztanszír tuniszi emír közti diplomáciai kapcsolatot az Anjou-hódítást követő években. 

1  Lower, Michael: The Tunis Crusade of 1270. A Mediterranean History. Oxford, Oxford University Press, 
2018. 240 p.
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Mivel al-Musztanszír a Hohenstaufen-uralkodók stratégiai partnere volt, az Anjou-támadás 
1266-ban megtörte a két állam közötti status quót, és kérdésessé vált Szicília és Tunisz egy-
máshoz kapcsolódó viszonya. A helyzetet tovább rontotta, hogy Kasztíliai Frigyes, aki Anjou 
Károly ellen harcolt 1266-ban, Tuniszban talált menedéket. Ennek ellenére maradt a két ál-
lam közötti semleges viszony. Ennek fő oka a kereskedelmi egymásrautaltság volt: al-Musz-
tanszírnak szicíliai gabonára volt szüksége, Anjou Károlynak pedig tuniszi aranyra, hogy 
kifizesse az adósságait, ami a szicíliai hódítás alatt megnőtt, valamint mindketten politikai 
stabilitást akartak a Közép-Mediterráneumban.

Ezt követően már a tuniszi keresztes hadjáratot közvetlenül megelőző eseményeket 
elemzi a szerző, kezdve I. Jakab aragóniai király 1269-ben indított sikertelen keresztes hábo-
rújával. Az aragóniai–szicíliai ellentétet erősítette, hogy amíg Anjou Károly a Bajbarsszal való 
békét támogatta, addig I. Jakab a háború mellett kötelezte el magát. Anjou Károly úgy gon-
dolta, hogy a mamlúk Egyiptom túl erős, és inkább diplomáciailag kellene a keresztes ál-
lamoknak segítséget nyújtani. Szicíliai királyként és provence-i grófként szintén el kívánta ke-
rülni a konfrontációt, mivel az hátrányos lett volna az alexandriai kereskedőinek. Mivel 
IX. Lajosnak hajókra volt szüksége az átkeléshez, megállapodást kötött Genovával, de Michael 
Lower felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés nem említette a célállomást, csupán a ten-
geren való átkelést. Anjou Károly szintén felkínálta az összes hajóját IX. Lajos számára, ő 
maga viszont nem vállalt kötelezettséget az indulásra. Helyette kiindulási bázist és logisztikai 
támogatást szeretett volna nyújtani. Eközben egyre mélyült a szakadék Szicília és Tunisz 
között, mert a követváltások ellenére nem sikerült megállapodni a tuniszi tartozás összegéről.

Lower szerint Anjou Károly 1270. június 19-i parancsa a bizonyíték arra, hogy a 
keresztesek végül Tunisz felé vették az irányt, ugyanis ebben és az ezt követő dokumentu-
mokban már nem esik szó a francia király Szicíliába érkezéséről, ami az Egyiptomba vezető 
úton szükséges lenne. IX. Lajos 1270. július 2-án Cagliariban jelentette be a katonáinak, 
hogy a hadjárat célja Tunisz és nem Egyiptom. A szerző szerint 1270. május közepe és június 
eleje között történhetett a módosítás, amiről csak IX. Lajos, Anjou Károly és közvetlen ta-
nácsadói tudtak. Az, hogy az utolsó pillanatban változtattak és kizárták a koalíció többi tag-
ját, magában hordozta a meglepetés erejét.

A következő két fejezet a tuniszi keresztes hadjárattal, az azt követő tárgyalásokkal 
és a létrejött egyezménnyel foglalkozik, amit a felek motivációin keresztül mutat be Lower, 
aki felteszi a kérdést, hogy jelen esetben beszélhetünk-e egyáltalán keresztes háborúról. 
Ennek egyik oka az, hogy mindkét oldalon harcoltak keresztények. Egyrészt Kasztíliai Frigyes 
mint tanácsadó vett részt a tunisziak oldalán, másrészt al-Musztanszír serege heterogén ösz-
szetételű volt, és keresztény zsoldosokat is magában foglalt. A másik ok az volt, hogy mind-
két fél vonakodott a harctól. IX. Lajos először nem akart partra szállni, majd megtiltotta a 
katonáknak, hogy üldözzék azokat a lovasokat, akik kisebb rajtaütésekkel akarták harcra 
kényszeríteni a kereszteseket. Ugyanakkor a tuniszi emír a városfalon belül tartotta a seregét, 
és Ibn Khaldun 14. századi arab történész szerint ő maga végig a pavilonjában maradt, és 
nem vezette harcba a népét. Anjou Károly is támogatta a francia király tartózkodó politiká-
ját, mivel ha nélküle foglalják el Tuniszt, nem csupán a zsákmánytól esik el, hanem az elma-
radt tuniszi adó megfizetésétől is.

A szicíliai király és az utánpótlás 1270. augusztus 25-én érkezett Tuniszba, ami nagy 
megkönnyebbülést jelentett a katonák számára, mivel már kezdtek kifogyni a készleteikből, 
ráadásul időközben járvány ütött ki a táborban, amelyben maga IX. Lajos is meghalt, és fia, 
Fülöp lett a francia király. Habár mindenki úgy hitte, hogy Anjou Károly késett, valójában 
idejében érkezett, ugyanis az Anjou regiszterek azt sejtetik, hogy a szicíliai király 1270. június 
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közepén kezdett készülődni a hadjáratra, és pénz, hajó, valamint katonák hiánya miatt 
több állomást útba kellett ejtenie. Végül Nápoly, Palermo, Trapani és Tunisz érintésével érke-
zett meg. Az első összecsapást egy váratlan homokvihar szakította félbe, ami miatt mindkét 
seregnek meg kellett hátrálnia. Ekkor ült először tárgyalóasztalhoz a két fél. Károly úgy dön-
tött, hogy hosszú távra tervez, mivel ennél nem adódik majd jobb alkalom egy kedvező 
megállapodásra. Előnyös tárgyalási pozíciója ellenére egy hónapig tárgyalt al-Musztanszír-
ral, aki nem volt hajlandó elfogadni a feltételeket. Ő tudta, hogy mit jelent fenntartani egy 
hadsereget ezen a területen, és kész volt tovább folytatni a küzdelmet. III. Fülöpnek mint 
újdonsült uralkodónak demonstrálnia kellett az erejét a bárók és a lovagok előtt, ezért bele-
egyezett egy mindent elsöprő támadásba. 1270. október 2-án a keresztesek megrohamoz-
ták a tunisziak táborát, és miután megfutamították a sereget, kifosztották a tábort. Ezt köve-
tően már a tuniszi emír is a konfliktus befejezésére törekedett. Anjou Károly és al-Musztanszír 
több héten keresztül készített elő egy egyezményt, mely felszámolta a keresztes hadjáratot, 
és rendezte azokat a kérdéseket, amelyek megrontották a kettejük közötti kapcsolatot. 

Az egyezményt 1270. október 30-án véglegesítették. A  szöveget arabul és egy 
euró pai nyelven jegyezték fel, valószínűleg ófranciául, de csak az arab verzió maradt fenn. 
Lower részletesen elemzi a főbb pontokat, melyek a kereskedelmi előjogokat, a szabad 
vallásgyakorlást, a kereszteseknek nyújtott kártalanítást és a Szicíliai Királyságnak elmaradt 
adó megfizetését tartalmazták. Emellett az egyezmény megtiltotta, hogy menedéket nyújt-
sanak a másik fél ellenségeinek. A kártalanítás összege 210 ezer uncia arany volt, amelynek 
egyharmada Anjou Károlyt, újabb egyharmada a francia királyt illette, a maradék arany pe-
dig a francia nemesek között oszlott meg. A tuniszi emír az utolsó öt évre ismerte el Szicíliá-
val szembeni tartozását, ami évi 12 ezer uncia arany volt, pontosan annyi, amennyit előtte a 
császárnak fizetett. Az adó pedig a duplájára, évi 24 ezer uncia aranyra emelkedett az 
egyezmény napjától számítva. Így Károlynak végül sikerült elérnie a célját, amit kitűzött.

A könyv utolsó részében leírt események még szorosan kapcsolódnak a tuniszi ke-
resztes hadjárathoz. Magát a keresztes hadjáratot még nem tekintették lezártnak, ugyanis 
azt eredetileg a mamlúk Egyiptom ellen tervezték, és az, hogy végül Tuniszba mentek a ke-
resztesek, nem zárta ki egy későbbi egyiptomi hadjárat lehetőségét. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy Anjou Károly Tuniszból Szicíliába hívta Edward angol herceget, hogy 
megbeszéljék a keresztes hadjárat további lépéseit. Végül 1271 tavaszán 300 lovaggal indí-
totta el a herceget Egyiptomba. Ezzel egy időben követeket küldött a szultánhoz, mivel úgy 
vélte, hogy ha Edward a hadjáratával nyomást tud gyakorolni Bajbarszra, követei abból 
előnyt kovácsolhatnak. Végül a következő év tavaszán, amikor Abaka mongol kán is csatla-
kozott hozzájuk, sikerült tárgyalásra kényszeríteni a szultánt, aminek eredményeként létre-
jött a caesareai egyezmény. A keresztesek visszaszerezték az Akkói-síkságot és a Názáretbe 
tartó zarándokút feletti ellenőrzést. Edward herceg azonban nem írta alá az egyezményt, és 
kész volt tovább folytatni a küzdelmet, aminek végül az vetett véget, hogy Bajbarsz a herceg 
megölésére felfogadott egy bérgyilkost. Edward ugyan túlélte a merényletet, de ezt követő-
en visszatért hazájába, és ezzel véget ért a keresztes háborúk korszaka.

Eközben a tuniszi emír elfogadta ugyan az adófizetői státusz pénzügyi következmé-
nyeit, de a politikait nem. 1270 után al-Musztanszír elkezdte helyreállítani a kapcsolatait az 
itáliai köztársaságokkal és az Aragóniai Királysággal. Mivel Aragónia Anjou Károly ellenségé-
nek számított, úgy tűnhet, hogy a tuniszi egyezmény korlátozta a kapcsolatokat, de végül az 
emírnek sikerült elérnie, hogy az Anjou Királyság és Aragónia is szövetségesként tekintsen rá.

A tuniszi keresztes hadjárat világméretű volt elgondolásában és kivitelezésében is. 
Nem csupán Franciaország, Szicília, Tunisz és Egyiptom vett részt benne, hanem Aragónia, 
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Genova, Kasztília, az Angol Királyság is, sőt a mongol államok is befolyásolták az események 
alakulását. Összefoglalásként elmondható, hogy Michael Lower egy rendkívül részletgaz-
dag és komplex megközelítést alkalmazott a tuniszi keresztes hadjárat bemutatására. Azál-
tal, hogy az európai mellett arab nyelvű forrásokat és szakirodalmat is felhasznált, lehetővé 
vált, hogy teljes képet kapjunk a keresztény és muszlim felek motivációiról és érdekeiről is. 
Ennek köszönhetően egy eddig viszonylag kevésbé kutatott és ismert keresztes háború a 
mediterrán politika középpontjába került.

Opre Bernadett*

*  A  szerző a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának 
doktorandusza (4002 Debrecen, Egyetem tér 1.).
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A minőségbiztosítás régészeti emlékei  
a közép- és kora újkorból1

Mordovin Maxim kötete a maga nemében hiánypótló vállalkozás. Monográfiájának közép-
pontjában olyan tárgy, a textilplomba áll, amely mindeddig kevés kutató figyelmét keltette 
fel. Nem csoda, hiszen az a maga nemében – a pénzérmékhez hasonlóan – azon leletek 
közé tartozik, amelyek a régészeti feltárások során a leginkább rejtve maradnak szemünk 
előtt. Éppen ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a plombakutatások éppen napjainkban 
ívelnek fel: történetesen akkor, amikor a fémdetektorok nemcsak a „kincskereső” amatőrök 
körében élveznek roppant népszerűséget, hanem – jó okkal – a régészszakmában is. Volta-
képpen ez indította el a jelen monográfia íróját is a plombakutatás kevéssé kitaposott útján 
alig néhány éve, miután a nyugat-magyarországi Pápa város főterének feltárása során – a 
kutatásba fémdetektort is bevonva – meglepően sok textilbárca került napvilágra.

Mordovin elsősorban a plombákra összpontosított, sokszor azonban óhatatlanul az 
azt felhasználó textiliparra is ki kellett térnie, mivel a textilbárcák a mai idők márkajelzéseihez 
hasonlóan minőségjelzőként funkcionáltak, szerény kísérői voltak a valaha volt pompás 
vagy kevésbé pompás textileknek. A középkori és kora újkori európai textilipar egy sajátos 
vetületét nyújtja a most ismertetendő könyv. A kötet aránytalanságai leginkább külső ténye-
zőknek, így a plombák fennmaradásának, a szerző számára rendelkezésre álló ismeretanyag 
egyenetlenségeinek tulajdoníthatók. Mordovin bátran kezelte az időhatárokat is: a magyar 
középkor végét jelentő 1526. évi határt, a mohácsi csata évét nem tekintette a maga számá-
ra átléphetetlen korszakhatárnak, minden további nélkül hasznosította akár a 16. század 
második felének anyagát is. Döntését csak helyeselhetjük, mivel magának a vizsgálatnak a 
tárgya egy kézben tartva és nem pedig politikatörténeti korszakokra bontva érthető meg 
igazán. A téma ugyanis valóban európai perspektívát kíván és kínál, tekintve hogy a különfé-
le és -fajta textíliákkal kereskedők keresztül-kasul bejárták a kontinenst, hogy megfelelő ve-
vőt találjanak portékáiknak. A kutatás furcsa fintora, hogy a szakirodalmi hiányosságokból 
fakadóan valójában a plombakutatónak is ugyanúgy útra kell kelnie, mint az egykori textilke-
reskedőknek. Az utazó kutatót bőségesen kárpótolja a plombák sokasága és változatossá-
ga, amelyek nyilvánvalóan az egykori valóság kimondhatatlanul kis szeletkéjét jelenthetik. 
Nemcsak állami, hanem ugyanúgy nehezen hozzáférhető magángyűjtemények, online auk-
ciókon kapható tárgyak is nélkülözhetetlen információkkal szolgálhatnak. A szerző e közeg-
ben – a vadászat örömének hódolva – szemmel láthatóan lubickolt.

Mordovin munkájában mindenhol, bár – nyilván a lehetőségek miatt – eltérő arány-
ban a középkori és (kora) újkori régészet alapvető módszertani elvárásainak megfelelően 

1  Mordovin Maxim: Textilvégek védjegyei. A textilkereskedelem régészeti emlékei a Magyar Királyság területén. 
Bp., MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. 355 p. (Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak.)
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egyaránt támaszkodik az anyagi kultúra régészeti, történeti és képi forrásaira. Igaz, mindezek 
közül az első a különösen erős. Az első fejezetben roppant értő módon tűzi tollhegyére a 
szakirodalomnak a Magyar Királyság területén kívül és azon belül fellelt plombákhoz kap-
csolódó tételeit. Az első munkák Nyugat-Európában, ahogy a szerző rá is mutat – bizonyos 
korai itáliai közléseket leszámítva –, éppen abban a korban, a 19. század derekán jelentek 
meg, amikor az ipari forradalom előtti textilipar, de legalábbis annak emléke még többé- 
kevésbé élő volt. Ezzel ellentétben a textilipari szempontból leginkább befogadó területnek 
számító Magyar Királyságban a plombákhoz kötődő ismeretek a modern korra teljességgel 
kivesztek, azok csak ásatások nyomán váltak ismertté. Mordovin a kutatástörténeti keretek 
után a plombahasználat gyakorlati területeivel ismerteti meg az olvasókat, elsősorban nyu-
gat-európai példák alapján, éspedig előbb magának a megjelölésnek a kialakulását, majd 
annak fejlődését tárgyalja. Éppen ezért a plombák használatának alapvetését, miszerint a 
minőséget látható módon jelezték, több szempontból is érdemes lett volna körüljárni, de 
legalábbis érzékeltetni (nemcsak textileket, hanem másfajta portékákat is megjelöltek), még 
ha magának a gyakorlatnak jókora, már-már beláthatatlan mennyiségű szakirodalma van. Az 
éppen a legális struktúrák kikerülésére szakosodott hamisításról szóló rövid harmadik feje-
zetben főként az írott források nyomán elénk táruló képet ismerjük meg. Külön hangsúlyo-
zandó, hogy a jelen munkában nem pusztán a hamisítás témakörébe vágó „alapanyag” ta-
lálható, hanem további régészeti adalék is fellelhető (231–251.). A negyedik nagy fejezetben 
Mordovin a plombákat formai szempontok szerint osztja csoportba, majd a funkcionalitás 
jegyében szól róluk (címeres plombák; méret, kidolgozottság jelölésére szolgálók; egyszerű, 
mesterjegyes pecsétek).

A kötet első részét, terjedelmét tekintve körülbelül az ötödét az említett négy feje-
zet alkotja, amelyek azzal az igénnyel készültek, hogy a témakörről egy általános képet 
nyújtsanak az olvasóknak, az említett esetlegesség kevéssé befolyásolja az ott leírtakat. Más 
a helyzet a kötet további 80 százalékát kitevő folytatással, az ötödik fejezettel vagy éppen a 
függelékben található adattárral, amely a később előkerült vagy feldolgozott leletek fényé-
ben nemcsak hogy bizonyosan kiegészül, hanem a hangsúlyok is könnyen eltolódhatnak 
egy-két kivételes lelőhelynek köszönhetően. Rögtön tegyük hozzá azonban: e „veszélyek” 
minden hasonló, sok elsődleges forrásból származó adattal dolgozó, úttörő munka eseté-
ben reálisan fennállnak. Ami az ötödik, a textíliákat gyártó területeket, illetve városokat föld-
rajzi rendben tárgyaló fejezetet általánosságban illeti: személy szerint szerencsésebbnek 
tartottam volna a maiak helyett a korabeli politikaföldrajzi egységek megnevezésének hasz-
nálatát (ahogy különben ezeket az adattári részben meg is találjuk), még ha persze a mosta-
ni földrajzi fogalmak az olvasó számára könnyebbséget jelentenek a tájékozódásban. A te-
rületi alapon meghatározott alfejezeteken belül majdnem mindenütt találunk térképeket, a 
nagyobb számú, azonos városra vonatkozó plombák ismert példányait a szerző többször 
táblázatba foglalta. A régészeti információk mellett a kontextus megteremtése érdekében a 
szerző bőven épít a történeti szakirodalomra. A rengeteg adat között valóságos gyöngysze-
mek is akadnak, mint például az, amit Szeged városnak a 18. században újraalkotott pecsét-
jével kapcsolatban a szerző javasol (148.). Az már ugyan korábban feltűnt az elődöknek, 
hogy mennyire hasonlít a nürnbergi címerre a szegedi, és az is ismert volt, hogy állítólag 
korábban a Tiszából halászták ki azt a pecsétet, amely alapján az új szegedi címer készült, 
Mordovin érvelése szerint azonban mégsem egy klasszikus tipárium szolgálhatott előkép-
ként, az sokkal inkább a folyóvízből előkerült plomba lehetett, miként arra példát is hoz.

Valójában legnagyobb felfedezésének mégsem ez vagy az ehhez hasonlatos ered-
mények tarthatók, sokkal inkább az, hogy egy olyan délkelet-magyarországi (Orosháza, 
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Gyula, Békéscsaba), a 16. század végéig virágzó posztógyártó körzet régészeti nyomaira sike-
rült a posztók nyomán rábukkannia, amelyre már a történeti kutatás is felfigyelt (231–251.). 
A körzet ráadásul nem saját „márkanéven” értékesítette jobbára belföldön, a végvári katona-
ság számára a termékeit, hanem a finom angol posztók Tudor-rózsás plombáival, illetve azok 
utánzataival megjelölve.

A kötetet a témából kifolyólag feltétlenül szükséges adattár, továbbá forrás-, vala-
mint irodalomjegyzék, illetve mutatók zárják. Az adattárban a plombákhoz tartozó textíliák 
gyártási helyei sorakoznak betűrendbe szedve, külön kitérve minden egyes plombaváltozatra, 
amelyet jó minőségű fekete-fehér fotókkal illusztrált a szerző.

Mindezek fényében igen kívánatos lenne a teljes kötet publikálása idegen nyelven 
(angolul), hiszen, ahogy arról a szerző már az első oldalak után meggyőzött, valóban nem-
zetközi érdeklődésre számot tartó témáról és munkáról van szó. Egy nagyobb összefoglalás 
megjelenéséig éppen ezért fájó hiány, hogy a magyarul nem olvasó érdeklődők rezümé 
nélkül kénytelenek beérni.

Péterfi Bence*

*  A  szerző az MTA  Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének fiatal kutatója 
(1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., peterfi.bence@btk.mta.hu).
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Teázó vikingek és selyembe boruló Észak 

Keleti áruk a 18. századi skandináv kereskedelemben1

Karl Linné (Carolus Linnaeus, 1707–1778) egyik legnagyobb álma az volt, hogy saját kert-
jében teát tudjon termeszteni. A svédhonban élő tudóst kíváncsisága és érdeklődése mel-
lett államgazdasági érdekek is vezették. A Svéd Kelet-indiai Társaság tonnaszámra importál-
ta a teát Kínából, jelentős hasznot hozva ezzel az államnak és az ott élőknek. A 18. század 
nagy változásai – köztük a különböző koffeintartalmú italok (kávé, tea) megjelenése és fo-
gyasztása – hozzájárultak a távolsági kereskedelem intenzívebbé válásához. Ugyanakkor 
egy új kihívás jelentkezett a természettudósok számára: hogyan lehet a nagy hasznot ter-
melő növényt otthon is előállítani? Linné és társai élénk vitát folytattak erről, a megoldásra 
azonban – legalábbis részben – a 19. századig várni kellett.

Hogyan kerülhettek kapcsolatba a skandináv hajósok a kínai teával és selyemáru-
val? Erre a kérdésre keresi a választ Hanna Hodacs monográfiájában, amely az Európa és 
Ázsia viszonyait vizsgáló kutatócsoport (University of Warwick) sorozatának egyik kötete-
ként látta meg a napvilágot.

A  szerző két skandináv állam keleti társaságát vizsgálja: a Dán Ázsiai Társaságot 
(Asiatisk Kompagni) és a Svéd Kelet-indiai Társaságot (Svenska Ostindiska Companiet). Föld-
rajzilag a két észak-európai állam messze helyezkedett el a célállomásként megjelölt kínai 
Kantontól, az egyetlen helytől, ahol a kínai árukat közvetlenül be lehetett szerezni. A dánok 
azonban mégis előnyt élveztek, mivel rendelkeztek afrikai és ázsiai telepekkel. A skandináv 
kereskedők „kis halaknak” számítottak a tea és selyem kereskedelmében, mégis előretörtek 
ezen a piacon angol, holland és francia vetélytársaikkal szemben. Nemzetközi súlyuk és or-
száguk semlegessége a korszak nagy háborúiban (hétéves háború, 1754–1763) lehetővé 
tette, hogy az igen drága, de nagy keresletnek örvendő keleti termékeket el tudták szállítani 
megbízóik számára. 

A tea legnagyobb részét Kínában szerezték be az európai kereskedők. A 18. szá-
zadban Németalföld mellett egyre inkább Anglia vált a legnagyobb fogyasztóvá. A század 
elején már történt kísérlet a tea meghonosítására (értsd: megszerettetésére) a Brit Kelet-indiai 
Társaság által, ez azonban csak az 1740-es években sikerült. Ezt követően viszont megnőtt 
az igény a tea iránt. A szakirodalomban általában angol italként jellemzett teát közvetlenül 
szállították Kantonból a Brit Kelet-indiai Társaság hajóin, a tea elosztása azonban nem volt 
egyszerű. Problémát jelentett, hogy a kormányzat a nagy kereslet ellenére magasan tartotta 
annak adóját (50 vagy 100 százalék), aminek következtében a csalás különböző módjai 
alakultak ki és váltak mindennapi gyakorlattá (hamis teák gyártása, rosszabb minőségű teák-

1  Hodacs, Hanna: Silk and Tea in the North. Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-
Century Europe. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2016. xii + 216 p. (Europe’s Asian Centuries.)
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kal való vegyítés), de a legjelentősebb ezek közül a csempészet volt. Végül a két skandináv 
társaság vált a korábban megszüntetett holland társaság (Ostend Company) bázisait és kap-
csolatait felhasználva a brit teapiac ellátójává, és bár a Brit Kelet-indiai Társaság volt az akko-
ri világ egyik legnagyobb teabeszállítója, a Nagy-Britanniában uralkodó teafogyasztási szo-
kásokat (ízeket) a skandináv társaságok diktálták.

A 17. század végén felfutó teaüzlet együtt járt az olyan képzett szakemberek iránti 
igény növekedésével, akik a termelés helyszínén megismerik a teafajták ízét, illatát és tárolási 
fortélyait. A brit szakemberek hiába tudták, hogy a Hyson-tea volt a legjobb minőségű (ne-
vét a Brit Kelet-indiai Társaság egyik alkalmazottjáról kapta), otthonról csak a másodvonal-
beli Boheá beszerzésére kaptak megbízást. A 18. század közepén az újonnan érkező skan-
dináv kereskedők – mivel országukban a teafogyasztás nem volt szokás a népesség nagyobb 
részében, csak a felsőbb osztályok köreiben – új módszert találtak ki: a teákat helyben ke-
verték össze. A nedvességre és szárazságra egyaránt rendkívül érzékeny növényből több 
fajtát vásároltak, és a helyiek legnagyobb tiltakozása ellenére egy ládába helyezték azokat. 
A helyben kevert teát aztán ládákban szállították különböző dán és svéd (esetleg holland) 
állomásokra, ahonnan ügynökök juttatták el azt a brit fogyasztókhoz. A különböző keverési 
technikák következtében megelőzték a versenyben a Brit Kelet-indiai Társaságot, amelynek 
képviselői nem értették, hogy a kor egyik legnagyobb kereskedelmi erejével rendelkező or-
szágát miként győzheti le az északi fortély, és miért szerette mindenki a „svéd módit”. 
A csempészésnek kedvező piaci körülmények – ahogy az első mellékletben is láthatjuk – 
egészen az 1784-es törvényig tartottak, amikor is a brit kormányzat a fent említett magas 
adót a tizedére csökkentette, ezzel mintegy feleslegessé téve a nagyarányú csempészetet.

A másik terméket a kínai selyem jelentette, amely a teával ellentétben jelen volt már 
az európai piacokon korábban is. A divatot diktáló Párizsban a ruhatervezők tömegével állí-
tották elő a különböző hazai alapanyagból készült ruhákat. A mai divathullámokhoz hason-
lóan, maguk a tervezők diktálták az iramot, aminek eredményeként a 18. század elejére si-
került kiszorítaniuk a különböző keleti motívumokat. A francia dominanciát mutatta a színek 
elnevezése is, amit szinte minden selyemkereskedő társaság átvett. A kínai termékek viszont 
idővel éppen annak következtében tudtak visszatérni a korábbi piacra, hogy a korabeli euró-
pai selymekkel ellentétben színesek voltak, s újra divatossá váltak. A kínai selyemnek azon-
ban – a teával ellentétben – nem volt maradása a svéd piacokon. Az 1750-es években Svéd-
országban ugyanis betiltották a kínai selyemimportot, Dániában viszont ösztönözték.

A két meggondolás mögött meghúzódó megfontolásokat a korszak állam- és gaz-
daságpolitikai elméleteiben találhatjuk meg. Az addig is fejlett hazai iparágakat, így a se-
lyemgyártást is az állam dotálni kezdte, hogy a tőkét otthon tartva olcsóbbá és gazdaságo-
sabbá tegyék a termelést. A bevezetőben említett Karl Linné is ezen a kérdésen dolgozott a 
kameralista gondolatok jegyében. A „fejlesztő állam” egyik célja az ország – mind természeti, 
mind történelmi – megismerése volt, hogy saját erőforrásaira támaszkodva váljon gazdasá-
gilag erőssé és hatalmassá. 

A tea és a selyem esetén keresztül megvizsgálhatjuk a korabeli politikai és közgaz-
dasági elméletek relevanciáját. Linné a tea termesztésével függetleníteni kívánta országát a 
kiszolgáltatottságtól, ezért kutatásokba kezdett a megoldás érdekében. Ennek eredménye-
ként olyan, máig is ható gondolatokat közölt, mint például a természetes (értsd: „otthon 
növő”) növényekből készített főzetek fontossága. Az újonnan létrehozott italnak a „Király 
teája” vagy a „Fok teája” elnevezést szánta. Végül a megoldást nem Linné, hanem egyik 
követője, Joseph Banks (1743–1820) találta meg, aki az európai termesztés helyett azt java-
solta, hogy a brit kézen lévő Indiában honosítsák meg a teacserjét. A selyemfestés esetében 
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pedig a helyi tapasztalatokat felhasználva vették fel a versenyt a színes kínai árukkal. Először 
Johan Linder, majd Johan Westring munkái rögzítették az alkalmazandó festési technikákat. 
Az állam maga is érdekeltté vált a különböző tudományok fejlesztésében. Megkezdődött a 
színek utáni hajsza: elegendő itt csak Isaac Newton prizmakísérletére utalni, ami a mai napig 
hivatkozási alapnak tekinthető a fizika területén. 

Hodacs munkájában a Nyugat és a Kelet közötti kereskedelem egyik kevés figyel-
met kapó szegmensét vizsgálja, mégpedig a 18. századi „vikingek” (dánok és svédek) köz-
reműködését a tea- és a selyemkereskedelemben. Hodacs számos statisztikai adatot és táb-
lázatot hoz, segítve ezzel a kereskedelmi tendenciák megértését. Különösen fi gyelemreméltó 
az a két táblázat, amelyeket a függelékben találhatunk: az egyik az 1733 és 1767 közötti 
tea-, a másik az 1733 és 1759 közötti selyemimportot mutatja be. A kiterjedt bibliográfia 
levéltári és könyvészeti munkák sokaságát tartalmazza, a kötet végén pedig index segíti a 
tájékozódást. Hodacs eredményei alapján igazolódott, hogy felülvizsgálatra szorul a 18. szá-
zadi „brit teamonopóliumról” elterjedt nézet, valamint hogy a kereskedelemnek köszönhe-
tően a kabinetháborúk időszakában a két skandináv állam újra jelentősebb szerepre tett szert.

Kiss Márton*

*  A  szerző a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskolájának 
doktorandusza (7624 Pécs, Rókus u. 2.).


