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Angol–marokkói diplomáciai kudarc a XVIII. század 
elején

Az európai nagyhatalmak versengése komoly hatással volt az ázsiai és afri-
kai államokkal kialakított viszonyukra, amit jelentősen befolyásoltak a he-
lyi körülmények és az európai térnyerése adott reakciók. J. A. O. C. Brown, 
a St. John’s College ösztöndíjasa tanulmányában új források felhasználásá-
val elemzi a britek mediterrán térnyerésére adott marokkói választ a XVIII. 
század elején. Rávilágít arra, hogy a marokkói uralkodó legbefolyásosabb 
minisztere milyen politikai okokból és személyes ambícióból kezdemé-
nyezte az együttműködés bővítését az angolokkal. Részletezi ezt követően, 
hogy ezzel milyen akadályok hárultak el és milyen lehetőségek kínálkoztak 
London számára a behatolásra. Legvégül bemutatja azokat a tényezőket is, 
amiknek köszönhetően a próbálkozások kudarcot vallottak. 

Brown tanulmányában mindenekelőtt a témához kapcsolódó, jelenleg 
rendelkezésünkre álló adatokat elemzi. Megállapítja, hogy a nem európai 
források viszonylagosan elenyésző száma rendkívüli módon megnehezíti 
a gyarmatosítók felbukkanásának és megtelepedésének nyomon követését. 
Éles ellentétben áll ez a számtalan úti beszámolóval és a kiválóan doku-
mentált hivatali feljegyzésekkel, amik alapvetően a kontinentális szemlé-
letbe nyújtanak betekintést. Ennek köszönhető, hogy a szerző tanulmánya 
elkészítéséhez két alapvető kútfőt vett igénybe: a Marokkó történetének re-
konstruáláshoz régóta megkerülhetetlennek tartott, ennek ellenére kevésbé 
feldolgozott Nemzeti Archívum külügyi iratait, valamint az észak-afrikai 
állammal kialakított viszonyért felelős Charles Spencer miniszter feljegy-
zéseit. Brown különösen nagyra értékeli ezeket a gyűjteményeket, mivel 
számos marokkóiaktól származó levél is megtalálható bennük. Ezekben a 
dokumentumokban olyan kiegészítő információk szerepelnek az arab or-
szág aktuális belpolitikai helyzetéről, amelyek teljesen hiányoznak a ko-
rabeli európai feljegyzésekből. Brown egyúttal hangsúlyozza azt is, hogy 
utóbbiakat megfelelő forráskritikával kell kezelni, mivel az angol fordítás 
számos pontatlanságot és tévedést tartalmaz.
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A tanulmány második részében az angol-marokkói kapcsolatkeresési 
kísérlet közvetlen előzményeit ismerheti meg az olvasó. Az angol gyarmat-
birodalom kiépülését vizsgálva Jamaica, Bombay és Tanger megszerzése a 
XVIII. század közepén fordulópontnak tekinthető. Mindegyik egy önálló 
érdekszféra létrejöttét jelentette és a marokkói kikötő még az amerikai és 
ázsiai gyarmatok felértékelődése után is meg tudta őrizni a robbanásszerűen 
fejlődő brit kereskedelemben betöltött kulcsszerepét. A Gibraltári-szoroson 
való biztonságos átkelés ugyancsak prioritást élvezett az angolok térséggel 
kapcsolatos politikájában, így a marokkói kikötő 1684-es elvesztése ve-
zetett el gyakorlatilag az Ibériai-félsziget legdélebbi pontjának húsz évvel 
későbbi megszállásához. Ugyancsak kereskedelmi szempontok vezérelték 
a brit admiralitást, amikor az „ágyúnaszád-diplomácia korai megnyilvánu-
lásaként” hadihajókat vezényeltek a Mediterráneumba az észak-afrikai ka-
lózállamok hajóinak visszaverésére, illetve a spanyolok és a portugálok el-
rettentésére. Marokkó esetében a brit flotta látványos felvonultatása mellett 
intenzív kereskedelmi kapcsolatokat is kiépítettek, ami a hajózási útvonalak 
védelme mellett az angol iparcikkek beáramlását és a bevételek ugrásszerű 
növekedését eredményezte. A honi piac meghódításán túl London harma-
dik régióval kapcsolatos célkitűzése az ott szolgáló egységeinek zavartalan 
utánpótlása volt.

Marokkó ezekre az évekre már felkészült, hogy egyenrangú félként vi-
szonyuljon a partjainál felbukkanó európai hatalmakhoz. A XVI. század 
végétől széles körű diplomáciai és – különösen a lőfegyver iránt mutatkozó 
keresletnek köszönhetően – jövedelmező kereskedelmi kapcsolatokat épí-
tett ki. A dinamikusnak induló viszonyt azonban idővel behatárolta, hogy 
az ország központja a partvonalaktól távol terült el, ahol az uralkodó a honi 
és az Afrika belsejébe irányuló kereskedelmet részesítette előnyben a ten-
geri rovására. A külföldiek számára a XVII. század elején kedvező alkalom 
adódott, amikor jelentősen meggyengült a központi hatalom. Az egymással 
vetélkedő helyi nagyurak a tengeri kereskedelem ellenőrzésével saját füg-
getlenségük megerősítésére és szövetségesek szerzésére törekedtek, így az 
angolok a polgárháborús állapotokat kihasználva könnyedén megszilárdít-
hatták politikai és kereskedelmi befolyásukat. A század utolsó két évtize-
dére azonban a lokális vezetők hatalma meggyengült és az állam egységét 
megszilárdító dinasztiák szent háborút hirdettek az idegen megszállók ellen. 
A távozásukkal keletkezett űrt viszont csak rövid ideig és elhanyagolható 
szinten tudták a franciák betölteni a marokkói uralkodó és XIV. Lajos le-
ányának közismerten viharos házassága, majd pedig a Bourbonok 1700-as 
spanyol trónra kerülésének köszönhetően. Mindezek az angolokkal 1684-
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ben megromlott viszony javítására ösztönözték a szultánt. Az egyesített ál-
lam viszont már kevésbé volt vonzó alternatíva, így az egymással szemben 
bizalmatlan felek mindössze delegátusokon keresztül érintkeztek egymás-
sal a kikötőkben. Marokkói részről ezen tisztviselők közül a külföldiek-
kel folytatott diplomáciai tárgyalásokért felelős Ali ibn Alláh al-Hamámí 
kormányzó volt a legszélesebb hatáskörrel felruházva. Magas pozíciója és 
jelentős befolyása ellenére az általa megkötött megállapodások csak szul-
táni jóváhagyással váltak érvényessé. Ezzel a marokkói külpolitika bizo-
nyos tekintetben ingatagnak számított, hiszen az egyezmények ratifikálása 
tulajdonképpen az udvarban kivívott tekintélyének fenntartásától függött. 
Ez viszont elismerésre méltó eredmények következetes felmutatását köve-
telte meg, mint ahogyan azt Brown megállapítja. Hamámí munkáját tovább 
nehezítette a hierarchikusan felépülő rendszer hiánya. Emiatt ugyanis nem-
csak az európaiakra, hanem a szultán kegyeit kereső riválisaira is ügyel-
nie kellett. Brown ugyanekkor megállapítja azt is, hogy pont az állam ezen 
fogyatékossága miatt jelentősen lecsökkent az idegen behatolási kísérletek 
eredményessége. 

Az angolok számára 1698 decemberében kedvező alkalom adódott az 
ellenük irányuló megszorítások enyhítésére. A foglyok kiváltására Tanger-
be érkező George Delaval kapitány ekkor hat hónapos fegyverszünetet 
kötött Hamámíval, amitől a marokkói idővel egy franciaellenes szövetség 
létrejöttét remélte. A kormányzó tekintélyének további növekedésével és 
jelentős bevételekkel kecsegtető megállapodás előkészítése viszont hamar 
elakadt. Hiába sürgette Hamámí a szerződés megkötését és ajánlott fel en-
nek érdekében számos kedvezményt, az angolok rendkívül lassan és visz-
szafogottan reagáltak. Évek teltek el és nem történt semmilyen előrelépés 
az ügyben, sőt, a gesztusként „hitelbe” elengedett foglyok váltságdíját sem 
törlesztették. Hamámí pozíciója emiatt jelentősen meggyengült, ezért tu-
lajdonképpen az utolsó esélye volt a kegyvesztettség elkerülésére, amikor 
egyik legbizalmasabb emberét, Ahmed Kardanast nevezték ki az Angliába 
induló követség élére. 

A tárgyalások lefolytatásával megbízott Kardanas 1706 áprilisában ér-
kezett meg Portsmouthba. Hamámí sürgetései ellenére megbízottját csak 
június végén mutatták be hivatalosan Anna királynőnek és egészen novem-
berig várni kellett a marokkóiak felvetéseire adott érdemi kormányválaszra. 
A tárgyalások elhúzódásában szerepe volt annak az incidensnek is, amikor 
júniusban Hamámi legfőbb riválisa, a franciákkal szimpatizáló Ibn Aisa a 
fegyverszünetet felrúgva angol hajókat támadott meg, hogy kétségbe vonja 
vetélytársa szavahihetőségét, és kudarcra ítélje angliai tárgyalásait. Akciója 
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eredményeként a mind kétségbeesettebb Hamámí helyzete őszre veszélye-
sen megingott. Az udvarban egyre élesebben kritizálták politikáját ellenfe-
lei különösen azt követően, hogy angol kereskedők segítettek a lázadóknak 
elmenekülni a trónörökös sikertelen felkelését követően. Ezzel párhuzamo-
san az angolok belé vetett bizalma annyira megrendült, hogy kérdésessé 
vált a további próbálkozások értelme. Szerencséjére a szabadon engedett 
angol foglyokért cserébe kapott fegyverekkel és ajándékokkal biztosítani 
tudta uralkodója jóindulatát. Az angolokkal folytatott tárgyalásokat viszont 
nem sikerült kimozdítani a holtpontról. Az angol diplomácia figyelme első-
sorban a háborús erőfeszítésekre és szövetségi rendszerük összehangolására 
irányult, ezért a marokkói megkeresés jelentőségét – helytelenül – elha-
nyagolhatónak ítélték. A London szerint vitatható felhatalmazással rendel-
kező követ és anyaországa közötti korlátozott és bizonytalan összeköttetés 
ugyancsak az egyeztetés elhúzódását sejtette. A komoly megélhetési prob-
lémákkal küzdő Kardanas ennek ellenére mindent megtett küldetésének tel-
jesítésére és csak tizenöt hónappal urának határozott hazahívó utasításának 
kézhezvétele után adta fel végleg próbálkozásait. Sikertelenségével kapcso-
latban Brown megállapítja, hogy London részéről hibának róható fel, amiért 
teljesen figyelmen kívül hagyta a marokkói rendszer sajátosságait és a két 
fél viszonyának fejlesztésében rejlő előnyöket. A kegyvesztetté vált Hamá-
mí legnagyobb tévedése ugyanekkor az volt, hogy túl sokat remélt a baráti 
együttműködés létrejöttétől, aminek megteremtéséhez túl sokat kockázta-
tott, miközben rosszul mérte fel a bonyolult nemzetközi helyzetet.

Az utolsó részben Brown az események résztvevőinek további sorsát 
mutatja be. Kardanas kalandos hazatérése után honfitársai gyanúsítgatásai-
val kellett szembesülnie. Egy időre még börtönbe is vetették, szerencséjére 
azonban később szabadon engedték és visszanyerhette közvetítő szerepkörét 
az angolokkal. Hamámíra nézve már komolyabb következményekkel járt a 
kudarc. Megvonták tőle a felhatalmazást a külügy irányítására és a szultán 
a Szaléban székelő francia rezidenst bízta meg az európai hatalmakkal való 
kapcsolattartással. Az uralkodó saját felügyelete alá vonta az angolokkal 
való kérdéses viszony rendezését is. Utóbbiak hozzáállása viszont változat-
lan maradt, ami tovább növelte a feszültséget a felek között. Változás csak 
az 1710-es évek közepén következett be, amikor Nagy-Britannia a spanyol 
örökösödési háború alatt kivívott fölényének megszilárdítására törekedett 
a Nyugat-Mediterráneumban. A marokkói kalózhajók aktivizálódása miatt 
ezt csak úgy érhette el, ha egy újabb költséges háborúba bocsátkozik, vagy 
büszkeségét félretéve felújítja a tárgyalásokat. Végül utóbbi megoldás kö-
vetkezett be, és 1721-ben, mintegy két évtizeddel a megbeszélések kezdetét 
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követően létrejött a szerződés a két állam között. Az 1856-ban megkötött 
brit–marokkói egyezményig ellenben – egy három évtizedes polgárháborús 
periódustól eltekintve – az arab állam rendkívül távolságtartó politikát foly-
tatott az angolokkal szemben. Azt követően viszont már nem tudták sem 
figyelmen kívül hagyni, sem pedig ellenőrzésük alatt tartani a világhatalom-
má vált Nagy-Britannia aktivitását országukban.
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