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A Meroving- és Karoling-kori Északnyugat-Európáról,^ annak keres
kedelméről egészen minimális írott forrásanyag tudósít. így e problé
mákkal kapcsolatos kérdések csak a régészet és a numizmatika eredmé
nyeire támaszkodva vizsgálhatóak. B két tudományszak művelői, és az 
eredményeiket felhasználó történészek az utóbbi évtizedekben tekin
télyes mennyiségű irodalmat publikáltak, de a megjelent munkák álta
lában vagy csak részletproblémákkal foglalkoztak, vagy csak egyetlen 
tudományszak szempontjait érvényesítették. Az it t ismertetendő két ta
nulmány bizonyítja, hogy a kutatás jelenlegi szakaszában bizonyos össze
foglalás, a konkrét eredmények történeti értékelése egyrészt lehetségessé, 
másrészt szükségletté vált. 

Jellema tanulmányának megírásakor nem ismerte Jankuhn fenti 
közleményét, s minthogy nagyrészt azonos irodalomra támaszkodtak 
(a frízek vonatkozásában elsősorban Boeles munkájára), a kérdések egy 
részében azonos rekonstrukciós munkát végezve el, hasonló eredményekre 
jutnak. Témaválasztásuk azonban nem egybevágó, ezért mindkét tanul
mány érdeklődésre tar that számot. 

Minden tekintetben Jankuhné volt a hálásabb feladat. Egyrészt 
saját korábbi munkásságára és közleményeire támaszkodhatott, másrészt 
etnikai vonatkozásokat csak mellékkérdésként tárgyaló célkitűzése 
teljes összhangban áll a régészeti és numizmatikai anyag természetével. 
Vizsgálatában abból indul ki, hogy Augustus korától kezdve az iparcikkek 
két úton ju tot tak Északra: az alsó Rajna-vidékről a tengerpart mentén, 
valamint Keletről a kelet-európai folyók mentén. Minthogy a VI. század
ban a keleti útvonalat politikai okok hosszú időre elzárták, ennek követ
kezményeként megnövekedett a másik ú t fontossága. A nyugati keres
kedelem alapvető iparcikkeit a már a római korban jelentős, a birodalom 
pusztulása során erősen tönkrement, de a szükségletek és az új viszonyok 
hatására a frank fennhatóság alatt alacsonyabb szinten regenerálódott 
alsó-rajnai kézműipar állította elő. Jahnkuhn a pénzverés, fazekasság, 
üvegedénykészítés termékeinek és más, e kereskedelemben szerepet 
játszó cikkeknek (malomkő, textil, ékszer, fegyver) a régészeti leletekben 
való előfordulását, valamint az északi területnek Nyugat-Európával 
való e korbeli kapcsolatára mutató ornamentikái, irodalmi, névanyag
beli jelenségeket vizsgálja. Ezek alapján foglalkozik az Északra irányuló 
kereskedelem kitérj edési körzetével, útvonalával, kiemelkedő területeivel, 
időszakos ingadozásaival és más problémákkal a Merovingok korában. 
Összeállítja azt a csekélyszámú vitathatatlan tényanyagot, amely az 
írott forrásokból és a numizmatika eredményeiből e kereskedelem hordo
zóiról tudósít, s amely a frízekre utal, bár éppen e források sajátosságai 
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miatt másoknak ebben a kereskedelemben való részvételének kérdését 
nyitva hagyja. A kereskedelem ellentételeiként elsősorban a prémet 
és a rabszolgát valószínűsíti. Behatóan foglalkozik azzal a gotlandi és 
skandináviai társadalmi háttérrel is, amely a Meroving-kori gazdasági 
kapcsolatok előfeltételét jelentette. Gotlandon a paraszt-kereskedő réteg
ben, a svédországi területen pedig a nemzetségi arisztokráciában 
találja meg a sírleletek tanúsága alapján a bázist. Blemzi a Keleti-tenger 
finn partjának e korbeli gotlandi, illetve dél-skandináviai típusú lelet
anyaggal rendelkező telepeit is. 

Folytatva a Nyugat- és Észak-Európa közötti kereskedelem vizs
gálatát, a Karoling időszakról megállapítja, hogy az eleinte ugyancsak 
megnövekedett intenzitása tekintetében különbözik az előzőtől, de később 
egyre nagyobb változások állnak be. Az addig feltételezhetően békés 
kereskedelem a vikingek miatt — legalábbis részben — háborússá válik. 
Az angolszász kereskedelem következtében az alsó Raj na-vidékről kiin
duló partmenti kereskedelem földrajzi körzete eltolódik. Ezt az eltolódást 
tovább fokozza az északi területeken végbemenő társadalmi változás, 
amelynek legfontosabb eredménye a wikek (legkiemelkedőbb központ 
Haithabu és a délnyugat-skandináviai Birka) kialakulása. Ezek gazda
sági és társadalmi problémáit, valamint a kialakulásuknál szerepet 
játszó a nyugat-európai hatást a szerző behatóan elemzi. A kereskedelem 
történetében legfontosabb változást az jelenti, hogy a IX. század 
közepe táján újra megindul a kereskedés a keleti úton, s ez egyrészt a 
továbbra is folyamatos Északra irányuló frank-friz kereskedelem háttérbe 
szorulását és az új kereskedelmi irányokhoz való fokozatos hozzáidomu-
lását jelenti, másrészt a régi központok helyett gazdasági és ennek 
nyomán részben katonai okok miat t újak (Wollin, Novgorod, Kijev) 
előtérbe kerülését eredményezi. 

Amíg tehát Jankuhn az útvonal, illetőleg az alsó-rajnai és északi 
területek árucseréjének történetét helyezte vizsgálata középpontjába, 
Jellema kifejezetten a frízekre és kereskedelmükre vonatkozó vagy vonat
koztatható anyaggal foglalkozik. Áttekinti Frizia politikai történetét az 
Bszaki-tenger partján i. e. 300 körüli feltűnésüktől az időszakos függet
lenségüket rendre megszakító római, angolszász, frank és dán meghódít-
tatásukon át az i. u. második évezred kezdetéig. S bár nem minden kér
désben foglal el Jankuhnéval azonos álláspontot (pl. vannak kisebb 
kronológiai eltérések; a VI. század első felében Gotlandba került bizánci 
pénzek szerinte nem a keleti úton, hanem az Alsó-Rajna völgyén és 
Frizián át jutot t oda stb.), a rekonstrukció eredménye sok tekintetben 
azonos. Jellema a figyelmet nem pusztán a Rajna-torkolat—Skandinávia 
útra fordítja, hanem azt mutatja ki, hogy ennek az útvonalnak a jelleg
zetes régészeti leletei általában Angliában is megtalálhatóak. Foglal
kozik a friziai leletanyag neustriai és itáliai összefüggéseivel is. Az Bszaki-
tenger vidékén folyó kereskedelem jelentőségének megnövekedését a 
frank birodalom gazdasági és politikai súlypontjának északra tolódásá
val magyarázza, miután már a korábbi Meroving-időkre vonatkozóan 
rámutatot t arra a kölcsönhatásra, amely e kereskedelem erősödése és a 
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frank birodalom földközi-tengeri partján folyó kereskedelem gyengülése 
között fennállt. 

Természetes, hogy a frízek problémájával foglalkozó szerző a 
történetileg bizonyított friziaí, illetőleg friz pénzverésnek, az ún. fríz ruha 
kérdésének és más egyértelműen a frízekre vonatkozó történeti adatok
nak, valamint a friziai régészeti leleteknek és településfeltárásoknak 
megkülönböztetett figyelmet szentel, hiszen ezek a közvetlenül bizonyít
hatóan frízekre vonatkozó tények nagy segítséget nyújtanak neki az 
etnikailag kétséges leletek és jelenségek közelebbi meghatározásában. 
S bár a frízeknek a hajózás fejlődésében, kolóniák révén a wik-ek kiala
kulásában, sőt esetleg a gildék létrejöttében játszott szerepe csak hipo
tézisként fogadható el, továbbá a Jankuhn által is tárgyalt cikkekkel és 
a borral folytatódott északi-tengeri kereskedelemnek egyedül lehetséges 
hordozóit sem kell feltétlenül a frízekben látnunk — szerepük egyrészt 
valóban kétségtelenül jelentős volt, másrészt pedig a lehetséges hipoté
zisek összegyűjtése az etnikum kérdésétől függetlenül is jellemzi az e 
térségben folyt kereskedelmet, s az alapját képező gazdaságot és társa
dalmat. A Jellema által nyújtott kitekintés, amely szerint a fríz-angol 
kereskedelem a Hanza-városok és Flandria felemelkedéséig jelentős 
maradt, visszavetítve tovább erősíti a szerző sokoldalú érvelésen alapuló 
hipotetikus következtetéseit. 

Mindazok az eredmények, amelyeket a két tanulmány az alsó 
Rajna-vidék korafeudális kézműiparáról, a nyugat-európai árukeres
kedelemről, valamint az ennek hátterét alkotó társadalmi és te
lepülési viszonyokról kidolgozott, jelentős anyagot adnak a korai 
nyugati városfejlődés gazdaság- és társadalomtörténeti alapjának 
megértéséhez. 

Surányi Bálint 

Vom Mittelalter zur Neuzeit. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Sproem-
berg. Herausgegeben von Hellmut Kretschmar. Forschungen zur 
mittelalterlichen Geschichte. 1. köt. Rütten <& I/oening, Berlin 
1956, 439 old. 

A lipcsei egyetem kiváló történészprofesszorának 65. születésnap
jára barátai és tanítványai magas szakmai felkészültségről tanúskodó 
emlékkönyvet adtak ki. 19 tanulmányt és a jubiláns tudományos mun
kásságának bibliográfiáját tartalmazza ez a kötet. Sproemberg üdvözlői 
között az ideológiai különbségek ellenére találunk ismert polgári törté
nészeket, mint a francia R. Latouchet, a nyugat-német P. E. Schrammot, 
kelet-német professzorkollégáit, és az új marxista szellemű egyetemek
ről kikerült fiatal tanítványait. A várostörténész számára különösen 
nagy értéket jelent ez a kötet, mert az értekezések több, mint fele város-
történetű tárgyú. A továbbiakban csak az ebből a szempontból felhasz
nálható cikkekkel foglalkozunk. 
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