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A történettudomány máig nem válaszolta meg azt a kérdést, amelyre a jelen írás is 
csupán keresi a feleletet: mitől európai az éurópai fejlődés? Más szavakkal, mit jelent 
az európaiság mint történeti fogalom.

Szinte csodával határos, amint az utolsó négyszáz év folyamán Európa rányomta 
bélyegét a világra. Ebben a négy évszázadban dőlt el, hogy az európai fejlődés válik 
univerzálissá a földgolyón, határozza meg az egész emberiség sorsának alakulását. Az 
Európa által kialakított társadalmi-gazdasági rendhez kell alkalmazkodnia a világ 
egészének, ha nem akar elpusztulni. Mert az „európai” jelzővel illetett gazdasági és 
társadalmi szerveződés kegyetlenül elpusztította azokat a népeket, államokat, etniku
mokat, amelyek nem alkalmazkodtak hozzá a megfelelő időben és módon.

Ebből a szempontból nem tekinthető véletlennek, hogy „Európa”, mint tudományos 
fogalom milyen korban jelenik meg. A 17. század folyamán, amikor már kezd érezhe
tővé válni az európai fejlődés fölénye, formálódik ki e fogalopi. A megelőző időkben 
a „kereszténység” helyettesítette. 1620 táján tűnik fel a tudományos irodalomban az 
„Európa” kifejezés, s az 1660-as évekre honosodik meg Franciaországban, Hollandiá
ban, Angliában, majd a század végére egész Nyugat- és Közép-Európában. Ausztriában, 
Magyarországon, Itáliában és Lengyelországban azonban a török ellen vívott harcok 
folyományaként még sokáig megmaradt a „kereszténység” lényegileg vallási fogalma, 
s csupán a 18. század folyamán gyökeresedik meg az „Európa” kifejezés. Igazán 
népszerűvé a tudomány művelőinek szűk körén kívül a fogalmat Voltaire munkái, a 
XIV. Lajos századáról és a nemzetek szelleméről és erkölcséről írt értekezései tették.

A fogalomhasználat ezen átalakulásában a történetírás alig játszott szerepet. Az 
elmúlt évszázadok történetírásában az a sajátos európai fejlődés, amelyről Itt szó lesz, 
olykor mint a fehér ember sajátja, az angolszász vagy a germán „faj” színesbórűek 
feletti fölénye jelentkezett. Sokáig el sem gondolkodtak a történészek azon, minek is 
köszönhető ez a sajátos helyzet. Valóban tudományos válaszhoz csak az utóbbi hat
nyolc évtizedben kezdtek eljutni, bár máig nem találták meg az igazit. Ezen persze nem 
lehet csodálkozni. Ha egy futurológus a 8. században, de akár a 10. vagy még később, 
a 13. században feltette volna a kérdést, hogy az akkor ismert világnak (az eurázsiai 
kontinensről és Észak-Afrikáról, esetleg az afrikai partvidék egyes szakaszairól lehet 
szó csupán) melyik pontjáról indulhat ki az univerzalitásra törekvő fejlődés, aligha 
Európát jelöli meg. Sokkal valószínűbbnek tűnt volna számára, hogy a kínai lesz az a 
modell, amelyet a világnak néhány évszázad múlva követnie kell majd. A kínai 
birodalom, a kínai civilizáció szinte minden tekintetben az európai fölött állt, a 13.

* A tanulmány a készülő Európa története kötet bevezetője.
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században talán már nem olyan mértékben, mint -  mondjuk -  a 8.-ban, de fölénye még 
vitathatatlan volt. Holott ekkor már sok évszázada formálódtak az európai társadalom 
méhében azok az erők, azok a tényezők, amelyek a 16. századtól vitathatatlanná tették 
az európai fejlődési modell fölényét, s amelyek a továbbiakban fokozatosan uralomra 
jutottak a földgolyón. De melyek is ezek? Milyen alkotó elemekből áll az, amit 
„európaiságnak”, az európai történeti fejlődés modelljének nevezünk? S melyek azok 
a körülmények, sajátosságok, amelyek létrehozták ezt az európaiságot, s működtetik 
mindmáig. Működtetik Európában, s természetesen az európai népek által kolonizált 
vagy akár leigázott más kontinenseken. Hiszen az észak-amerikai, vagy az ausztráliai 
fejlődés ugyanúgy az európaiság jegyeit hordozza, mint az európai kontinens országaié. 
Ezekre a kérdésekre kell válaszolnia a történettudománynak.

Melyek azok a fejlődési tényezők, amelyek az európai fejlődés modelljének foko
zódó gyorsulásuk révén szárnyakat adtak? Hogy erre a kérdésre megkísérelhessük a 
válaszadást, vissza kell nyúlnunk a régmúltba, „a múlt mélységes mély kútjába”. 
Mindenekelőtt azt kell tisztázni, mit értünk a történeti értelemben vett európaiságon. A 
magunk részéről úgy véljük, ez az Európa a múlt egyes szakaszaiban más-más határok
kal rendelkezett. Nem lehet azonosítani a Római Birodalom európai területeivel, inkább 
annak egy része, kezdetben Észak- és Közép-Itália, Gallia középső és déli fele, az 
Alpoktól a Rajnáig-Dunáig terjedő területek s talán Britannia. A birodalom más európai 
területein a népvándorlás századai során fokozatosan úrrá lettek a különféle barbár 
népek, a hunok, a germán törzsek, a szlávok. A jelzett területről indult el a sajátos 
európai történeti fejlődés, s növelte hatóerejének kisugárzását, kezdetben nyugatra-dél- 
nyugatra, Hispánia területére, majd a mai Franciaország területén az Atlanti-óceánig, 
azután fokozatosan az északnémet területeken. A 8-9. század folyamán elérte a Saale, 
a 11-12. századra az Elba -  Cseh-erdó vonalát. Ezzel nagyjából meghatároztuk azt a 
területet, amely a feudális Európa törzsét alkotja. Az ettől észak-északkeletre fekvő 
régiókban, Skandináviában, a Baltikumban a feudális európai fejlődés jóval megkéset
tebben, sokkal erőtlenebből jelentkezett, s ugyanez a helyzet az Elbától keletre húzódó 
területeken is. A lengyel, a magyar állam fejlődése számos tekintetben már a „megké- 
settség”, a csökkentértékűség jegyeit viseli magán, nem is szólva az orosz államról, 
vagy a Balkánról, amely az eddig felsoroltaknál is sokkal több nem európai jellegze
tességet mutat.

Mi formálta ki tehát az európai fejlődés modelljét? Ha ennek törzsterületét vesszük 
szemügyre, nyilvánvaló, hogy összefüggéseket kell keresnünk mind a Római Biroda
lom társadalmi-gazdasági rendjével, mind pedig azzal, amit e téren a germán (és kelta) 
törzsek jelentettek. Túlságosan egyszerűnek tűnő felelet lenne arra utalni, hogy a római 
és a germán népek egybeolvadása képezi az alapját ennek a fejlődésnek, -  pedig 
lényegében erről van szó, még akkor is, ha a római és a germán társadalmi sajátosságok 
egybeolvadása, vagy talán inkább összeötvöződése korántsem tekinthető egyszerű, 
sematikus folyamatnak. A germán törzsek nem egy időben, s nem azonos módon 
árasztották el a Római Birodalmat, szállták meg annak területeit. Galliában pl. a gólok 
és a romanizált (kelta és római eredetű) lakosság sokáig egymás mellett létezett, de alig 
érintkezett egymással. Mindegyik etnikum a saját törvényei szerint élt, s ez csak lassan 
változott meg. A gót előkelők megkapták a római nagybirtokok megművelt földjeinek 
kétharmadát (colonusokkal, szolgákkal, haszonállatokkal, felszereléssel együtt), s az 
erdők felét (a római tulajdonosnak megmaradt részt ezért nevezték tertia-nak). A gót 
arisztokrácia ebből részeltette a kíséretét. A kolonizáció előrehaladtával ugyanez a
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folyamat játszódott le a kisebb római földtulajdonosokkal is, a gót társadalom szabadjai 
lassanként mind részesültek valamekkora római földtulajdonban. Ez a tipikus megoldás 
azt jelentette, hogy a góloknál ismeretlen magánföldtulajdon fokozatosan jutott érvény
re, s lassanként átjárta az idővel akár házasság formájában is egységesülő új társadal
mat. Nagyjából hasonló módon, bár a helyi körülmények befolyásától sok vonatkozás
ban módosítva zajlott le mindez a longobárdok esetében Észak-Itáliában, vagy a többi 
germán törzs körében az Alpoktól északra. A lényege a folyamatnak, hogy a római világ 
közepén, a mai Dél-Franciaországban, Spanyolországban, Észak- és Közép-Itáliában 
ment végbe, ott tehát, ahol következményei éppen azért, mert nagyobb tömegeket 
érintettek, igen tartósnak bizonyultak.

A kelta, germán és antik kultúrának a szerencsés egymásrahatása, az antik (görög
római) világ technikai-gazdasági-jogi-ideológiai egymásbaolvadása a germán és kelta 
népek technikai, gazdasági és jogi vívmányaival természetesen nem egyszerű keveredés 
volt, hanem összeötvözódésról van szó, arról, hogy az antik gazdasági-jogi és részben 
technikai vívmányok ezeken a területeken lényegileg maguk alá gyűrték a kelta-germán 
világ közös földtulajdonon alapuló rendszerét, miközben fontos vívmányokat vettek át 
tőlük. A mezőgazdaságban a fejlődés mozgatói a római villákból formálódó feudális 
földesúri gazdaságok voltak, ezek terjesztették az új technikát és technológiát éppúgy, 
mint a társadalom ezzel összefüggő új rendjét. A 6. századtól mindinkább kifejlődött a 
jobbágyság és a telekrendszer, a 8-10. században Nyugat-Európában uralkodóvá vált 
a jobbágyfalu, a maga új települési-gazdasági-társatlalmi rendjével. Mindez — s ez a 
döntő mozzanat -  már a keresztény egyháztól támogatott magántulajdon elvére épült.

A magántulajdon a görög, majd kifejlettebb formában a római társadalmi fejlődés 
(az itáliai görög gyarmatok meghódításának) terméke, amelynek alapelveit a római 
jogrendszer juttatta érvényre. A magántulajdon jogrendszerének kidolgozása Rómához 
fűződik, alapjait a köztársasági kor végén raktákle, tételes kidolgozására a császárkor
ban került sor. Végső formájában akkor fogalmazódott meg Justinianus törvényköny
veiben, amikor a birodalom két részre szakadása után a nyugati fele már alámerült a 
népvándorlás hullámaiban. Hatása mégis alapvető, elsősorban azért, mert az ezekben 
az évtizedekben formálódó barbár államok uralkodó rétegei számára előnyösek voltak 
rendelkezései, lehetővé tették számukra a római nagybirtokok kisajátítását. A követ
kezmény előbb vagy utóbb átformálta a megszálló népesség tömegeit is, mint ezt a 
folyamatot pl. Teoderik ediktuma, a nyugati gót jog (Codex Euricianus), vagy a 
burgundi jog (Lex Gundobada) mutatja. Emellett természetesen tovább éltek és hatottak 
a germán törzsek ősi jogai és szokásai, így egyfajta római-germán dualizmusról beszél
hetünk, amelyből kiformálódott az európai feudalizmus jogrendje. Ebben meghatározó 
szerepe volt a keresztény egyháznak, amely a kora középkor zavaros századaiban szinte 
egyedüli fenntartója volt a római jognak, következésképpen a magántulajdon elvének.

A világ többi civilizációja az afrikai, az ázsiai vagy az amerikai kontinensen, s 
persze az indoeurópai népek társadalmai is Írországtól Indiáig és Kínáig a föld közös 
tulajdonán nyugodtak. Mindenütt a kis faluközösségek fölött álló, azokat összefogó 
egységek, vagyis az államhatalom adott formája, a nemzetségék, törzsek és végül az 
uralkodók jelentek meg a föld tulajdonosaiként, személyükben testesült meg a közös 
földtulajdon. Minden föld az uralkodóé volt, az azt művelő parasztok nem egyénileg, 
hanem a falu közössége révén használták. A faluközösségek laza konglomerátuma 
alkotta az államot. A faluközösség, mint a legkisebb adózó és adminisztratív egység 
garantálta az adót az államapparátus számára. Ezekben a rendszerekben a faluközösség
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közvetlenül áll szemben az állammal, a termelő egyén gyakorlatilag érdektelen. A 
faluközösségek egymástól elszigetelt egységek voltak, amelyeket a politika magasabb 
szféráiban bekövetkezett változások alig érintettek. Ez magyarázza e rendszer tartós
ságát, a politikai változások iránti közömbösségét.

A görög társadalom, amely elsőként hozta létre a föld magántulajdonát, majd a 
római, amely kifejlesztette azt, ettől a társadalmi rendszertől gyökeresen különbözött. 
Itt a termelők a magántulajdon érvényesülése következtében egyénileg is érdekeltté 
váltak a termelés bővítésében. A többlettermék, vagy annak nagyobbik fele a tulajdo
nukban maradt. A magántulajdon elvén nyugvó társadalmi-gazdasági rend azonban 
még a Római Birodalom egész területén sem jutott érvényre. Csupán a volt görög 
városállamokban, a birodalom nyugati felén, Itáliában és Gallia egy részén érvényesült, 
az ázsiai területeken azonban nem. Az ázsiai és afrikai görög gyarmatokon is csak ott 
valósult meg ez a társadalmi rend, ahol a helyi lakosság létszáma nem haladta meg a 
betelepült görögségét. A görög várc-.okban általában uralkodó volt ez a forma, környe
zetükben, a falvak tömegében azonban nem. A hellenisztikus birodalmakban mindenütt 
megmaradt a közösségi tulajdon a helyi lakosság körében, s ennek következtében 
röviddel a görög telepek létrejötte után megkezdődött a keleti földtulajdon-forma 
föléledése. Idővel, éppen a hatalmas népességtöbblet következtében, a helyi formák 
legyőzték a görögséget. (Ez történt a Keletrómai Birodalom európai részein is, a 
beözönlő szláv törzsek létszámfölénybe kerültek, s ezzel az amúgy is dogmatikus 
jellegű uralmi forma, amelyet fokozatosan erősített az, hogy a birodalom súlypontja 
keletre tolódott, tovább erősödhetett.)

Ezen a ponton kell részletesebben foglalkozni a keresztény egyház történelmi 
szerepével, s azon belül azzal, amit nyugati vagy római egyháznak nevezünk. A Római 
Birodalom államszervezetébe fokozatosan beépülő egyház -  mint említettük -  a korai 
középkor századaiban gyakorlatilag az antikvitás, a görög-római társadalmi-gazdasági 
rend egyetlen szilárd fenntartójává vált. így volt ez már akkor, amikor a birodalom 
területére betelepülő barbár népek még nem keresztelkedtek meg, s még inkább így lett 
megkeresztelkedésük után. Az egyház a birodalom egész területén törekedett e szerep
re, ha nem is azonos eséllyel. Nyugaton ugyanis a birodalom romjaira ráépülő barbár 
törzsek világában az egyház tartotta fenn az államiság elemeit, mintegy integrálta 
magába az államot, míg keleten fordítva történt: az állam integrálta a maga szervezetébe 
az egyházat. Ennek nem utolsósorban az volt az oka, hogy a birodalom nagyobbik, 
keleti felén az állam az egyház fölé kerekedett, mint mindenhol, ahol a keleti földtulaj
don-forma érvényesült. Hozzávetőlegesen a keresztény egyház kettészakadása jelzi a 
választóvonalat, a keleti (ortodox) egyház ott maradt uralkodó, ahol a keleti földtulaj
donforma érvényesült (a bizánci birodalom európai, ázsiai és afrikai részein, később a 
szláv államokban). Az egyházszakadás korántsem egyetlen dátumhoz köthető, sokkal 
inkább évszázadokon át tartó folyamat, amelyben az ariánus tanoktól a monofizitizmu- 
son át a képrombolás körüli küzdelmekig a dogmatikai tanok tulajdonképpen jól 
tükrözik a lényeget: a keleti egyház alávetette magát az állam, a császár főségének 
dogmatikailag is. A szentháromság dogmáját érvényesítő nyugati egyház, amelynek 
vezetését fokozatosan Róma püspöke szerezte meg, alapjában véve a pluralizmus 
elvének érvényesítésére törekedett, elsősorban ugyan a maga érdekében, de ezzel egy 
olyan elvet vitt be a nyugati fejlődésbe, ami meghatározó jelentőségűvé vált a rákövet
kező évszázadokban. A keleti egyház a szentháromságot ugyan nem tagadta, de a 
hangsúlyt benne az egyedülvaló istenre helyezte.
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A római egyház tehát a pluralizmus, s vele az individualitás elvét, az egyén aktív 
szerepét nyomatékosította. Célja ugyan a föhatalom megszerzése volt a formálódó 
nemzeti királyságok fölött, de ezzel az elvvel végül is meghatározó módon járult hozzá 
az egyéni érdekek artikulálásához, ami utóbb a különféle társadalmi rétegek érdekeinek 
érvényesítéséhez vezetett. Az immunitás elvének győzelmével az egyház mindenki 
számára nyilvánvalóvá tette a nyugati társadalom plurális szerveződését. Az egyén, az 
individuum jelentőségét a megváltás személyre szóló jellege (s nem mint keleten, a 
közösségre érvényes volta) hangsúlyozta, ez tette lehetővé az egyéniség érvényesülését. 
Az európai társadalom kiformálódásában ez meghatározó szerepet játszott. Mint oly 
sokszor a történelemben, az eredmény más lett, mint amit elérni szándékoztak. A 
pápaság célja ugyanis az volt, hogy a nyugati államokat maga alá rendelje, vagyis egy 
teokratikus forma elfogadtatása. A cél eléréséhez olykor közelebb állt, máskor távolabb 
került. De ezzel az egyén szabadult fel, s a társadalom különböző érdekeit artikuláló 
erők kaptak kitűnő lehetőséget érdekeik megvalósításához.

Az egyháznak ezen túl volt még egy jelentős előremutató vonása: számos formában 
pártfogolta az antik rabszolgaság megszüntetését, s ezzel hozzájárult a parasztság 
személyi függése lazításához, végső soron megszüntetéséhez. Ennek különösen azokon 
a területeken volt jelentősége, amelyeken a római hagyományok kevéssé vagy egyálta
lán nem gyökereztek meg, ezzel szemben a személyi függés rendszere, s benne a 
rabszolgaság is annál erőteljesebb volt még.

A felbomlás különböző fokán álló s így a magántulajdon befogadására mind alkal
masabbá váló kelta-germán földközösségi rendszerek összeolvadása a római magántu
lajdon elvével és gyakorlatával, a kereszténység nyugaton pluralitásra, más tekintetben 
pedig az antik civilizáció vívmányainak megőrzésére törekvésével együttesen eredmé
nyezte a társadalom: új rendjét: a termelők egyénileg is érdekeltté váltak a termelés 
bővítésében! A többlettermék ugyanis a tulajdonukban maradt. A mezőgazdaságban a 
földközösség eredeti rendszere a kelta és germán törzseknél is olyan formáknak adta át 
a helyét, amelyekben a nyomáskényszer következtében ugyan a földhasználat rendje 
számos közösségi vonást megőrzött, de a termék az egyes családok magántulajdonába 
került, s az adózás rendje a közösségről fokozatosan az egyéni adófizetőre hárult át. Ez 
alapvető változás volt. A többtermelés vonzereje nagyon nagy lett, a paraszti társadalom 
is érdekeltté vált a technikai és technológiai újításokban, amelyek természetesen több 
munkát igényeltek, mint a korábbi megoldások. A nyugat-európai paraszt tehát -  ha a 
határhasználat közösségi rendje meg is maradt -  a földet egyénileg birtokolta, s 
egyénileg állt szemben urával, szolgáltatásait, vagy azok jelentős részét egyénileg 
teljesítette. A termelés bővítésének eredménye zömmel a magántulajdonában maradt, 
ami újabb erőfeszítésekre ösztönözte. A nyugat-európai társadalom mindennek követ
keztében dinamikussá vált.

A faluközösségek rendszere, s annak szláv változata is, amely a közösségi érdekeket 
az egyén érdekei elé helyezte, s az erre épült társadalmak egész felépítése viszont a 
gazdaság és társadalom statikusságát eredményezte, s nem kedvezett a termelés inten
zív fejlesztésének. Az uralmi rendszer többnyire despotikus volt, s ez sehol sem adott 
lehetőséget a termelő egyén számára a termelés többletének megtartására. Megakadá
lyozta ezt a faluközösség adózási rendje, a közösségi kezességvállalás. Ezek a társadal
mak lényegében csak egyféle fejlődést ismernek: a népesség növekedéséből adódó 
kényszert a termelés azonos technikai szinten történő bővítésére.
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Különbségek mutatkoznak a társadalom szerveződésében is. A magántulajdon alap
elvei, a közösségi földtulajdon korai felbomlása, a törzsöröklés rendszere a germán 
törzseknél, párosulva az egyház törekvéseivel, lehetővé tették, hogy a társadalmat 
áthassa a hűbériség. A társadalom tagozódása igen erőteljes, jogi viszonyai pedig 
bonyolultak lettek. Mindebben jól érvényesült az egyéni érdekérvényesítésnek a plura
lizmuson alapuló lehetősége. Az egyéni érdekek ebben a társadalmi közegben csoport- 
érdekekké összegeződhettek. A mélyen rétegzett, erősen tagolt hűbéri társadalomban 
viszonylag hamar elérkezett az a pillanat, amikor mindezt szilárd jogi-társadalmi 
alapokra lehetett helyezni. így született meg a rendiség. Mindennek előfeltétele volt, 
hogy a központi hatalommal szemben kezdettől fogva fellépett az egyház, s a két 
egymással szembeforduló hatalom olyan erőteret képezett, amelyben sikerrel bontakoz
hattak ki az ilyen törekvések.

A földközösségen alapuló társadalmi rendben minderre nem kerülhetett sor. Azt a 
központi hatalom rendkívüli ereje jellemezte. A despotikus uralmi forma, az adók 
központi begyűjtése és újraosztása sajátos uralmi rendszert alakított ki, amelynek egyik 
tipikus formája a szolgáló nemesség intézménye egész Kelet-Európábán. Ez a nemesség 
Oroszországban birtokait nem tehette örökletessé (egészen Nagy Péter reformjáig), s 
így akarva-akaratlanul kiszolgálója, végrehajtója lett a nagyon erős központi hatalom
nak. (A korai magyar fejlődésben is találunk ilyen jelenséget. Emlékezzünk mennyire 
csodálkozott az országon átutazó Freisingi Ottó püspök a magyar király rendkívül erős 
hatalmán, amelyet ellentmondás nélkül szolgálnak a főurak és a nemesek, pedig a mi 
szemünkben akkor éppen a feudális anarchia egyik korszaka dúlt Magyarországon.)

A despotikus, igen erős központi hatalom árnyékában a társadalom tagozódása nem 
lehetett mély, nem vagy csak nagyon nehezen alakulhattak ki olyan viszonyok, ame
lyekben az egyes rétegek érdekérvényesítésére lehetőség nyílt volna. A rendiség a 
faluközösségekre épülő társadalmakban nem alakult ki (az indiai kasztok egészen más 
jellegű képződmények), s így természetesen a városok fejlődése is más lett. Ezt azért 
hangsúlyozzuk, mert ebben, s nem más tényezőkben látjuk a kelet-európai, meg a világ 
más részei városfejlődésének az európaitól (nyugat-európaitól) eltérő vonásait. Nyu- 
gat-Európában a városok, akár antik, akár kelta eredetűek voltak (a kelta oppidum-kul- 
túra öröksége ez a feudális Európában), akár új formációk, a kezdeti királyi, földesúri 
vagy egyházi adminisztrációs központból hamar kereskedelmi gócokká, majd később 
ipari centrumokká fejlődtek, amelyek nemcsak a távolsági kereskedelem bázisaivá, 
hanem az egyes kis körzetek belső termékcseréjének fórumaivá váltak, majd később 
ipari településekké. Különösen a kelta oppidum-kultúra kedvezett a városi fejlődésnek 
Galliától Magyarországig és Csehországig, éppen sűrű hálózata révén, a kisebb-na- 
gyobb erődített települések egymástól 20-30 km-nyire feküdtek.

A városok lakossága Nyugat-Európában gyorsan fejlődött, a 13-14. században már 
elérte az összlakosság 4-7%-át. A munkamegosztásban betöltött sajátos szerepüknek 
megfelelően a városok idővel külön rendet alkottak. Ugyanez a folyamat más területe
ken, Keleten, sőt még Közép-Európában sem játszódott le. A városok itt megmaradtak 
adminisztratív központoknak, vagy a távolsági kereskedelem gócpontjainak (ilyenek a 
nagy kereskedelmi központokon -  pl. Novgorod -  kívül az ún. mezővárosok is), s ebben 
az esetben a lakosságuk nagy része etnikailag idegen elemekből állt (Oroszországban 
pl. varégek, arabok, a Balkánon görögök, örmények, zsidók stb.). Nyugat-európai 
értelemben vett városok csak viszonylag későn jöttek itt létre s meglehetősen ritka 
hálózatot alkottak. A Baltikumtól Horvátországig húzódó sávban ilyenek pl. a magyar
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országi, vagy a sziléziai bányavárosok, vagy kereskedő városok. Ezek a városok és 
lakosaik többnyire rendelkeztek a nyugat-európaihoz hasonló városi jogokkal, de 
elszórtak maradtak, mint kis szigetek emelkedtek ki a tőlük etnikailag idegen falvak 
tengeréből, úgy, mint annak idején a görög kolonizáció városai Ázsiában, vagy Észak- 
Afrikában. Nem csodálható, hogy fejlődésük sokszor megrekedt, s két-három évszázad 
múltával maguk is beolvadtak társadalmi környezetükbe (reagrarizálódtak -  azaz mind
inkább a mezőgazdaságból éltek).

Ezek után már magában Európában is előttünk áll a történeti fejlődés hagyományos, 
„többségi” útja, a földközösségi rendszeren alapuló társadalmi-gazdasági szerkezet (az 
orosz faluközösség, vagy a balkáni zadruga ugyanannak a rendszernek más-más érvé
nyesülési formája), melyet a közösségi adózás, a szigorú személyi függés, tehát a 
parasztok (és a városlakók nagy részének) szolgasága, olykor valódi rabszolgasága 
jellemez, hiszen a parasztokat uraik sokszor a földtől függetlenül adták-vették. A 
faluközösségek egyes tagjai kölcsönös felelősséggel tartoztak egymás iránt, s ez a 
primitív adózási rendszer sokszor a 20. századig megmaradt (Oroszország, Balkán). A 
társadalom, az uralkodó réteg tagolatlansága, a szolgáló nemesség fennmaradása 
hosszú időn át részben a kizsákmányolás „ázsiai” vagy „balkáni” formáit tartották 
életben, s gyakorlatilag okai voltak e társadalmak szinte stagnálással felérő lassú 
fejlődésének.

Ezzel szemben állt mindaz, amit „nyugat-európai" fejlődési modellként vázoltunk, 
vagyis amit manapság az „európai” modellen értünk. A lényege ennek a magántulajdon 
érvényesülése a társadalom egészében s egyes részeiben egyaránt. A magántulajdon 
megjelenése a paraszti társadalomban, az egyéni földbirtoklás és adózás, a termelőnek 
érdekeltté válása a többlettermékben eredményezte ennek a fejlődési modellnek a 
relatíve, a világ többi részéhez hasonlítva szembetűnő gyorsulását. Az egyéni érdek 
felszabadítása elősegítette mindezt, garantálta érvényesülésüket. Végül is ez a gyorsuló 
fejlődés, annak technikai-technológiai következményei tették idővel lehetővé azt, hogy 
ez a fejlődési modell előbb behozza lemaradását a fejlettebb civilizációkhoz képest, 
majd (mint említettük, ez a 16. századtól figyelhető meg), hogy uralkodóvá válhasson 
a világ többi részén is.

Magának az „európai” fejlődési modellnek, az „európaiságnak” a kontinens nagy 
részére való kiterjeszkedésében szerepe volt még egy tényezőnek: a népesség növeke
désének. A Római Birodalom nyugati felén a népsűrűség már a népvándorlás előtt 
relatíve magas volt, és ez tovább is növekedett. A következmény a nyugat-európai 
történeti fejlődési modell területéről viszonylag korán meginduló kolonizáció lett. Ez 
minden irányba terjedt, ahol szabad föld kínálkozott. A nyugat-európai területekről a 
kolonizáció mind nyugat, mind kelet felé megindult. A túlnépesedett területek paraszt
jai (majd városlakói, kereskedők, céhes iparosok, bányászok is) egymást követő hullá
mokban telepítették be az addig lakatlan észak-flandriai régiót, de főleg kelet felé haladt 
előre meglepő gyorsasággal a település. A német parasztok települései a 7. században 
elérték a Vogeseket, később a Fekete-erdőt, a l l .  század táján az Elba-Saale-Cseh-erdő 
vonalát, majd ezen is túllépve a 13. században Szilézia felől Lengyelországot és 
Magyarországot.

A telepítés nem csupán új, eddig többnyire lakatlan területek művelésbe vonását 
jelentette, hanem egyúttal egy gazdasági-társadalmi rendszer átültetését is. Az Elba- 
Saale és az Odera között a német parasztok magukba olvasztották az ott talált szláv 
törzseket s azokat elnémetesítették. Az Oderától keletre azonban már nem jutott annyi
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telepes, hogy ilyen eredményt érhessenek el. De itt is, mint a 12. századtól folyamatosan 
Cseh- és Morvaországban, vagy Magyarországon nagy tömegű német paraszt jelent 
meg. A cseh, a lengyel és a magyar állam területére betelepülő német parasztok 
megőrizhették az ezeken a területeken addig ismeretlen társadalmi-gazdasági rendjü
ket, személyi szabadságukat. Ahol nagyobb tömegben telepedtek le, ott hamarosan a 
környezetük, a cseh, lengyel és magyar parasztok számára is világossá váltak ennek az 
új rendnek az előnyei. A fejlettebb technikánál (nehéz eke) és technológiánál (három
nyomásos gazdálkodás, telekszervezet, ló igába fogása, állandó istálló) is fontosabb 
volt a paraszt személyi szabadsága, s a faluközösségi rendszernek a föld közös haszná
latára korlátozódó szabadabb formája, mely szilárd használati jogot, s kedvezőbb 
adózási feltételeket biztosított a parasztnak. Ugyanerre a területre megindult a városi 
népesség áttelepülése is. Északon, Stettintól kb. Königsbergig megtaláljuk a „német 
jogú” városokat. Ezek a lübecki városi jogot vették alapul. A középső sávban, Bran
denburgtól Bresztig, Lublinig, Lembergig a magdeburgi jog alapján települtek a német 
városok. A déli sávban, Csehországban, Magyarországon, egészen a Kárpátok keleti 
vonaláig a nürnbergi városi jog volt a telepítés alapja. A nagy tömegű városi és 
egyidejűleg paraszti, tehát falusi német kolonizáció keleti határa a Memel-Bug vonala. 
Attól keletre már csak elszigetelt városokat találunk. Az Odera-Memel-Bug közötti 
sávba irányuló tömeges település felerősítette azokat a korábban is létező elemeket, 
amelyek ebben a régióban a nyugat-európai típusú fejlődés folyamatát segítették. A 
térség egyes részei korábban Nagy Károly birodalmához tartoztak, a Kárpát-medencébe 
özönlő magyarok pl. itt szilárd települési hálózattal rendelkező paraszti népességet 
találtak. De ennél is fontosabb volt az, hogy ezekre a területekre a kereszténység 
felvételétől kezdve folyamatosan nyugati, elsősorban német katonai elemek érkeztek. 
A magyar, a cseh és a lengyel állam megalakulásában és megerősödésében ezeknek a 
helyi arisztokráciákba gyorsan beolvadó katonaelemeknek, arisztokratáknak és kísére
tüknek nagy szerepük volt. Jelenlétük, beolvadásuk a helyi arisztokráciákba meggyor
sította a nyugati tulajdonforma győzelmét a nemzetségi-törzsi földtulajdon felett. A 
kialakuló nemesi földtulajdon általában a magántulajdon elvén nyugodott, s a nemesség 
tömegeit mind kevésbé alkották a szolgáló nemesek. Mindez végül azt eredményezte, 
hogy a Baltikumtól Lengyelországon, Csehországon, Magyarországon át Horvátorszá
gig húzódó európai sávban áttört a nyugati típusú társadalmi fejlődés. A helyi parasztok 
is megkapták a betelepült németek jogait, ami meggyorsította az etnikai egybeolvadást. 
A cseh területeken a 13. század második felében, Magyarországon a 14. század elejére, 
Lengyelországban a 14. század végére bekövetkezett a különféle jogállású paraszti 
rétegek társadalmi helyzetének egységesülése (a „német jogon”) a nyugati telepesek 
társadalmi státusán. Ehhez hozzájárult a nagyszámú német városi település is. Mind
ezek következtében ezeken a területeken a jelzett időtől kezdve alapjában a nyugati 
fejlődési modell érvényesült, de nem kizárólagosan, s egyáltalán nem olyan mélyen 
áthatva az egész társadalmat, mint a nyugat-európai fejlődés eredeti centrumában. 
Végső soron egyfajta sajátos keveredés történt itt, a lényegében nyugati típusú fejlődés 
érvényesülését (ezt jelenti pl. a nyugati egyház győzelme a keleti, ortodox fölött e 
térségben) számos keleties vonás korlátozta. A hűbériség nem lett olyan mélyen 
rétegzett, a városi fejlődés sokkal felszínibb, a falu-város viszonya sem olyan, mint 
Nyugat-Európában. Kialakult ugyan a rendiség, de a központi hatalom sokkal erősebb 
maradt, mint nyugaton. A városi népesség tömegében alárendeltebb szerepet játszott, 
mint nyugaton, a nemesség viszont tömegeiben is sokkal számottevőbb volt és maradt,
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mint ott. Mégis az, hogy a parasztok személyileg szabadok lettek s egyénileg adóztak, 
érvényre juttatta a nyugati fejlődési modell alapvonását. Mindez együttesen jelenti 
Közép-Európát, azt az átmeneti modellt a keleti és nyugati fejlődés között, melyben 
azonban a nyugati vonások a meghatározóak, ha nem is egyforma erősséggel, egyes 
területeken mélyrehatóbban (pl. Csehországban), másutt kevésbé (Horvátország, Bal
tikum).

Az említett vonaltól keletre is találunk nyugati kolonizációt. A német parasztok pl. 
a 18. század folyamán nagyobb tömegben települtek orosz területekre. Ez a település 
azonban ezeken a területeken már nem játszhatott a társadalom egészének átformálá
sában vagy legalábbis a fejlődés lényeges módosításában meghatározó szerepet. Nem 
mozgatott meg olyan tömegű embert, hogy annak meghatározó szerepe lehetett volna 
az orosz vagy akár a balkáni régióban. A telepesek helyzete ugyan lényegesen jobb volt, 
mint a helyi lakosságé, de a német falvak környezetükben elszigeteltek maradtak, külön 
világot képeztek a szláv faluközösségek tengerében. Az újraosztásos földközösség a 
maga kölcsönös felelősségével a Memel-Bug vonaltól keletre egészen a 20. századig 
szinte érintetlenül megmaradt, s ez önmagában is mutatja, hogy ezeken a területeken 
nem a nyugati, hanem a keleti, ázsiai fejlődési modell érvényesült.

Még egyszer visszatérünk arra a már említett körülményre, hogy a két fejlődési 
modell határa többé-kevésbé a nyugati és a keleti egyház közötti határon húzódik. Az 
ortodox egyház nem ismeri a pluralizmust, ami nem csupán a társadalom szerveződé
sében, hanem az egyház történetében is megmutatkozik. Itt nem volt reformáció, 
általában hiányoztak azok a jelenségek, amelyek magának az egyháznak a viszonyaiban 
a pluralizmus irányába hatottak volna (az eretnekségek nem ilyenek!). Az ortodox 
egyház betagolódott az államba, nem vívta ki az immunitást, végső soron nélkülözte 
azokat az eszközöket, amelyeknek a révén a társadalomban a plurális megoldásokat 
képviselhette volna. Ellenkezőleg, az államhatalom egyik, valószínűleg a legfontosabb 
végrehajtó szervévé vált. Nem véletlen dogmatikája sem, mely megfelelt az állam alá 
rendelódésnek. Ugyanekkor bizonyos tekintetben más ez az ideológia, mint a falukö
zösségi rendszerekre épülő keleti, afrikai vagy amerikai társadalmak vallásai. A ma
gántulajdon elvének alapján áll, azt hirdeti, s segítségével annak alapelvei beépülhettek 
a keleti szlávok társadalmi rendszerébe. A magántulajdon elvének érvényesülése az 
uralkodó osztály soraiban, a feudális viszonyok megszületésében, az egyháznak a 
rabszolgaság elleni harcra a kelet-európai és balkáni társadalmakat számos vonatkozás
ban rokonította a nyugati fejlődéssel. Az egyház itt is a magántulajdont képviseli ugyan, 
de az antik alapok hiányában a faluközösségi rendszer nem engedte ennek érvényesü
lését. Ide nem települt át nyugatról olyan nagy tömegű népesség, amely éppen tömegé
nél fogva megtörhette volna a faluközösség világát. Bár sokszor azonosnak tűnik az 
európai fejlődés, azonos alapokról, vagy csupán időbeli elkésettségről beszélnek, 
amikor a kelet-európai fejlődést ábrázolják, mindez azonban optikai csalódás. Viszont 
kétségtelen, hogy ezek a társadalmi vonások tették lehetővé a kelet-európai térség 
országai számára a nyugati fejlődési modell történetileg gyors követését. A kelet-euró
pai térség hamar reagált a Nyugat fegyveres beavatkozásaira, korán bekapcsolódott a 
nyugati gazdaság vérkeringésébe, -  de ez a bekapcsolódás mindvégig külsődleges, laza 
maradt, olyan, amely a társadalmat lényegileg nem változtathatta meg.

Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa: a mi számunkra ezek nem elsősorban 
földrajzi, hanem történelmi kategóriák. Amit „európainak” neveznek, azt tisztán és 
kizárólagosan a nyugat-európai fejlődés jelenti. Közép-Európa a nyugati és a keleti
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fejlődés vonásait egyaránt, bár nem egyforma hangsúllyal képviseli, egyes területein 
különbözőképpen érvényesülnek a keleti vonások, míg Kelet-Európát a nyugati hatások 
csupán külsődlegesen érték, s így alapjaiban nem alakították át társadalmait. De 
Kelet-Európa sem zárkózott el a nyugati hatások elől, elsőként követte a nyugat-európai 
fejlődést, csupán nem tudta szervesen beilleszteni azokat fejlődésébe.

A világ többi része viszont azokra a hatásokra, amelyek a nyugat-európai fejlődési 
modell felől érték, sokáig elutasítással reagált. Jó ideig fel sem ismerték a fenyegető 
veszélyeket. A nagy civilizációkra általában az elzárkózás volt a jellemző. Túlságosan 
nagyok voltak a különbségek az európai modell és a világ többi részének társadalmi
gazdasági szerkezetei, különösen pedig uralmi mechanizmusai között. Idővel, valami
kor a 19. század folyamán azután dönteniök kellett: vagy továbbra is elutasítják az 
európai modell vívmányait, s ebben az esetben előbb vagy utóbb európai gyarmatokká 
válnak, vagy e modellnek legalább egyes elemeit megpróbálják alkalmazni. Az ered
mény az lett, amit ma látunk a világban, ha körülnézünk: nagyon ritkán, egyes régiókban 
sikerült az európai modell lényegének átvétele. A japán társadalmi átalakulás az elmúlt 
évszázad folyamán ennek klasszikus, s egyúttal mindmáig kiemelkedő példája. Inkább 
az lett a jellemző, hogy az európai fejlődés egyes elemeit átvették, alkalmazták, de az 
egészet természetesen nem. Ebből következik, hogy a világ nagy részének a politikai- 
gazdasági-társadalmi életben az európai modell jellemzői mellett még mindig sokkal 
inkább a hagyományos szerkezetek és mechanizmusok uralkodnak, s az európai mo
dellre jellemző terminus technicusok (demokrácia, parlamentarizmus stb.) egészen más 
lényeget takarnak. Ott, ahol túlságosan nagyok voltak a különbségek, a gyarmatosítók 
már korábban jobban alkalmazkodó etnikumok segítségét vették igénybe az elmúlt 150 
év folyamán (pl. Kelet-Afrikában az indiaiak áttelepített tömegeit). Ez sajátos kettős, 
olykor hármas társadalmak kiformálódásához vezetett, amelyek gyakorlatilag alig 
érintkeznek egymással egy országon belül. Ma az így kialakult etnikai ellentétek véres 
leszámolásokban megmutatkozó következményeit szemlélhetjük.

Láttuk, hogy a „európai fejlődési modell” tuljadonképpen még a földrajzi értelem
ben vett Európa nagy részére sem terjedt ki. Közép-Európát jobban, Kelet-Európát 
csupán a felszínen sikerült mozgásba hoznia. Az eredmény rendkívül tartósnak bizo
nyult. Közép-Európa a 14. század óta gyakorlatilag ugyanabban a helyzetben, nagyjából 
hasonló távolságból követi Nyugat-Európát. Lényegileg ez történik Kelet-Európa ese
tében is. A lépéstartás, ha torzult, kicsavart formákban is, de érvényesül, ennél több 
azonban nem. Úgy látszik, azok az etnikai folyamatok, amelyek e régiókban megindí
tották az európai típusú fejlődést, ahhoz nem lehettek elégségesek, hogy eltüntessék a 
korábbi különbségeket. Ez a magyarázata annak, hogy e régióban évszázadonként 
egyszer-kétszer mindenütt megjelennek azok a gondolkodók, akik a nyugati modell 
utoléréséről, teljes abszorbeálásáról álmodoztak. Reményeik mindmáig álmok marad
tak, annak ellenére, hogy olykor a régió egyes részei mintha valóban nagyobb lépések
kel haladhatnának, s közelebb kerülhetnének a nyugatihoz (pl. a dualizmus-kori Ma
gyarország). Hogy a következő évtizedek e téren milyen változásokat hoznak, nem 
tudni. Talán...
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Péter Gunst:

FOUNDATIONS OF EUROPEAN DEVELOPMENT

Why European development gives shape to all other parts of the world? Why Europe 
(Western Europe) became the most powerful colonizer for nearly a century? (Though 
previously many other economically and socially better developed countries had been 
known, e.g. China until the 15lh century, and they might have had equal opportunity to 
gain leadership.) In other words: what is unique in the history of Europe, what is the 
thing that granted this unparallelly fast economical (technical-technological) progress?

The answer lies in the self property system first formed in the Greek polis, then 
imported to and codified in the Roman Empire. Secondly: the structure of German 
societies of the migration period. These tendencies led to not only tolerating, but 
supporting as well personal interests of the widest social layer, peasantry. Personal 
(family) taxing is the basis of European feudalism, because the family shares most of 
the profit keeping the extra to itself.

Western Christianity also plays an important role in creating this structure: promoted 
pluralistic tendencies and made it possible for each layer to articulate their interests 
(religious immunity, system of the Estates). The dogmatic schism between Eastern ançl 
Western Christianity also originates from this problem: Eastern Christianity acknow
ledges the state’s priority, whereas in the West state and church are in a peculiar balance.
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