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A kotetet a Magyar-Torok Baráti Társaság vásárolta
2o2o-ban

,,Briliáns tcirténelmi tabló egy világról, melynek srilypontja épp most tolódik el Kelet felé." (The Economist)
A hírnév és a vagyon évszázadokon át Nyugaton, a két Amerika rii világában várta a merészeket. A kalandra és meggazdagodásra vágyók
ma a Keletre fiiggesztik tekintettiket. A Ktizép-Ázsiában, majd Kína és India jókora részein át hrizódó térség valaha uralkodó szerepet
játszott a világ gazdasági, politikai, kereskedelmi és kulturális életében, s most hasonlóan meghatározó jelent ségre tesz szert.A
világt rténelem i szempontok alapján megfogalmazott nagy áttekintése, a selyemutak szemkápráztat feltérképezése azoknak az
er knek, amelyek birodalmakat rrirágoztattak fel és taszítottak a mélybe, áruk és eszmék áramlását iránltották, napjainkban pedig a
nemzetkcizi viszonyok és fblyamatok rij fejezetének kezdetét ígérik.,,Manapság nagy korriltekintéssel igyekszrink fe]becstilni a gyors
gazdasági n<ivekedés valószíníí hatásait Kínában, ahol a luxuscikkek iránti igény az el rejelzések szerint a kcivetkez ér.tizedben
megnégyszerez dik, és fesztilt figyelemmel kísérjrik a társadalmi változásokat Indiában, alrol ma már ttjbb embernek van mobilteleíbnja,
mint ahányan vízoblítéses vécét használhatnak. Egyik ország sem jelenti azonban a legjobb néz pontot a l,ilág mriltjának és jelerrérrek
szemléléséhez. Valójában egy ér,ezreden át ez a Nyugat és Kelet, Európa és a Csendes-óceán krizott ht;z d régió volt a világ tengelye,Ez
az a régi , alrol a világ nagy vallásai megsziilettek. Itt emelkedtek fel és hanyatlottak le hatalmas birodalmak, s a ktizdelem hatásai
érzékelhet ek voltak sok ezer kilométernyi ávolságban is. Aki itt rnegáll, rnásképpen látja a m ltat, és feltánrl el tte egy bonyolult, szoros
<isszeftiggésekkel átsz tt r.ilág, amelyben az eg-égy kontinensen végbemen t<irténések hatással vannak a másikra, ahol a k<izép-ázsiai
események utórezgései É,s"ak-afrikában is érezhét k, ami Bagdadban végbemegy, az visszhangot ver Skandináviában.A torténelmi
megrázkódtatások szétterjedtek a szélrózsa minden irányába fbtó hálózaton: az tvorralakon, amelyeken zarándokok, lrarcosok és
kerésked k kizlekedtek.A 19. század végén egy királó német geológus, Ferdinand von Richthofen (az els világháborriban legendár,á
r,ált pilóta, >a yiir s báró" nagybátyja) selyemtrtaknak - SeidenstraBen - nevezte el ezt a nagy jelent ségií, eleven hál' zatot."
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