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A politikai közösségek formálódása, Európa 1300–
1500 között

Az olvasó a Cambridge University Press nagy múltú sorozatának (Camb-
ridge Medieval Textbooks) újabb darabját veheti kezébe, jelen esetben 
(stílusosan) egy cambridge-i szerző, John Watts (Corpus Christ College) 
jóvoltából. A könyv színvonala azonban (amint ezt a sorozat más köteteinél 
is megszokhattuk) jóval túlmutat egy igényes tankönyv keretén, másrészt 
tényleg összeurópai áttekintést ad (amiről önmagában a névmutatóba bete-
kintve is meggyőződhetünk.) A brit szerzők összefoglalásaival ellentétben 
ugyanis Watt horizontja túlmegy nemcsak a szokásos határt jelentő Francia-
országon, hanem a Német-római Birodalmon is, és Skandinávia valamint 
Lengyelország, Magyarország, sőt, még a felemelkedő Moszkvai Fejede-
lemség is helyet kapnak benne. Ugyancsak örvendetes számunkra, hogy 
a szerző részben Engel Pál angol nyelvre fordított művéből (Szent István 
birodalma) merítette ránk vonatkozó ismereteit.

A könyv célja kettős. Először is az, hogy a késő középkorról más felfo-
gásban írjon, mint a korábbi történetírás, amely a korszakot a „hanyatlás”, 
„átmenet”, „krízis”, „rendezetlenség” fogalmi keretein belül láttatta. A má-
sik, bevallottan nehezebb célja a vállalkozásnak pedig az, hogy „analitikus 
leírását adja a politikának”, azaz megpróbálja megragadni annak természetét, 
fő tendenciáit és mozgatóit a korszakban. Watt szerint ugyanis a XIV–XV. 
századnak jelenleg „nincs a lényeget megragadó politikai vagy alkotmányos 
narratívája”, hacsak azt a koncepciót nem tekintjük ilyennek, hogy a XIII. 
század végének erős királyságai (pl. Szép Fülöp Franciaországa) „válságba” 
süllyedtek a XIV. században, majd onnan a késő a XV. században „kilábalás” 
következett; vagy egy másik narratíva szerint, az univerzális egyház hatalmá-
nak a hanyatlását látják a korszakban, mely a pápaság III. Ince által képviselt 
hatalmi csúcspontjától Luther fellépéséig tartott.

Ugyancsak meghatározó narratíva „a modern állam kialakulásnak” pers-
pektívájából szemlélni a korszakot. E nézőpont, amely a válság–kilábalás 
paradigma egyik aspektusának is tekinthető, alapvetően J. A. Strayer: A 
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modern állam középkori kezdeteiről (Princeton, 1970) című munkája hatá-
sának tudható be. Strayer (elsősorban a francia példára, kisebb mértékben 
az angolra támaszkodva) úgy vélte, hogy 1300 táján a nyugat-európai ki-
rályságok viszonylatában már egyértelműen beszélhetünk a modern állam 
előzményeiről, azaz magának az államnak a kialakulásáról. Ennek jelei a 
következők voltak: egyrészt a területiség világosabb kontúrjai és a világi 
uralkodóknak a területük felett gyakorolt végső hatalomra való igénye, 
másrészt az intézmények fejlettségi foka, azaz az igazgatás, bíráskodás, 
pénzügyek terén elért eredmények. Ez a tendencia tört meg Strayer szerint 
a XIV. században és a kormányzati innováció hiánya miatt a „szuverén ál-
lam” kiépülése terén (melynek fő mozgatói az uralkodók és segítőik voltak) 
a XV. század vége előtt nem történt érdemi változás. Ugyanakkor Stray-
er úgy látta, hogy 1300 után még 3–4 évszázadra volt szüksége ahhoz az 
államnak, hogy úrrá legyen azokon a gyengeségeken, amelyek a rendszer 
jellegéből adódtak.

Többek közt éppen Strayer könyve adta az inspirációt annak a nemzetkö-
zi kutatásnak, amely Jean-Philippe Genet és Wim Blockmans vezetése alatt 
folyt az 1990-es években: a projekt a Modern állam kezdetei Európában cí-
met viselte, és az 1200–1800 közti periódust vizsgálta. Ez általános konjunk-
túrát teremtett az állam közép- és koraújkori problematikájának kutatásához 
(a vállalkozás természetéből adódóan sokkal szélesebb perspektívából, mint 
ahogy azt Strayer gondolatébresztő rövid munkájában tette), és az állam iránti 
fokozott érdeklődés a hét tematikus köteten1 túl, több nagy hatású monográ-
fiát eredményezett.2 A tematikus kötetek némelyike pedig (a hatalmi elitek, a 
képviselet, az ellenállás kérdéséről stb.) már mintegy előrevetítette azt az új-
fajta megközelítést, amely az államépítés felülről-lefelé mutató, Strayer által 
képviselt koncepciója mellett az alulról-felülre ható erők szerepét is vizsgálta. 
Ennek eredménye volt az a tanulmánykötet (Egymást erősítő interakciók. Po-
litikai kultúrák és az állam kialakulása Európában 1300–1900 közt), amelyet 
nemrégiben jelen folyóirat is ismertetett, és amelynek egyik kezdeményezője 
és szerkesztője szintén W. Blockmans volt.3 

 1. E tematikus kötetek címei: Economic Systems and State Finance (1995); Power Elites and 
State Building ( 1996) ; The Individual in Political Theory and Practice (1996), Legislation 
and Justice (1997) ; Resistance, Representation, and  Community (1997) ;  Iconography, 
Propaganda and Legitimation (1998 ) ; War and Competition between States (2000). 

 2. Lásd pl. H. Spruyt: The Sovereign State and Its Competitors. An Analysis of System Chan-
ge. (Princeton, 1994); J. Kirschner: The Origins of the State in Italy 1300-1600. (Chicago, 
1996); Th Ertmann: The Birth of The Leviathan: Building States and Regimes in Medieval 
and Early Modern Europe (Cambridge, 1997).

 3. Klió 2010/2 (14–21.) Ismertette Pálffy Margit.
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Watt saját koncepcióját egy F. Braudeltől vett megfogalmazással teszi 
világossá, ugyanis az Annales-iskola nagytekintélyű képviselője is elismer-
te (azt a furcsán hangzó, ám magától értetődő dolgot), hogy „a politika és 
az intézmények önmagukban hozzájárulhatnak a politika és az intézmények 
megértéséhez”. Ennek megfelelően alakult a könyv struktúrája is. 

A historiográfiai bevezető után egy 1300 körüli „látleletet” ad a szerző,  
Európa 1300-ban: a politikai örökség címmel, két nagyobb alfejezet köré 
csoportosítva az áttekintést (A kormányzat és az ellenállás formái; A politi-
kai kultúra formái). Ezt követi a XIV. század főbb politikai eseményeinek 
bemutatása, két alperiódusra, egy 1340 előtti, illetve utáni időszakra bontva 
azt, majd számtalan példával illusztrálja az adózásban, a hadviselésben, a 
politikai intézményekben és a politikai gondolkodásban stb. bekövetkezett 
változásokat. 

A XV. század politikatörténetében a határt az 1450-es éveknél vonja 
meg, s e század folyamatainak értelmezésében is érvényesül a könyv kü-
lönösen fontos erénye: nevezetesen, hogy minden egyes fejezetben nagy 
figyelmet szentel a politikai gondolkodás illetve a politikai kultúra kérdésé-
nek. Ezáltal nemcsak az eseménytörténetet helyezi szélesebb kontextusba, 
hanem a politikatörténet, az intézménytörténet és a politikai gondolkodás 
dialektikus viszonyát is feltárja. 

A könyv ismertetése során elsősorban a változások érzékeltetését tartom 
fontosnak, így a recenzióban a könyv kezdő- és zárópontjai, tehát az 1300, 
illetve 1500 körüli időszak bemutatása dominál. Ezek vázlatos áttekintése 
előtt azonban szükséges magáról a címválasztásról szólni, ami szintén tük-
rözi a könyv egyik alapkoncepcióját. 

Az angol polity szót a szerző a politikai közösség értelemben használja, 
és a könyv fő mondanivalója éppen a politikai közösségek (szerveződések) 
sokszínűségének hangsúlyozása 1300–1500 közt, különösen pedig a kor-
szak korai időszakában. Ezek a közösségek nem kizárólag monarchikus jel-
legűek voltak, hanem kommunálisak is, másrészt a monarchikus szervező-
dések közt csak egy típust képviselt a „királysági szintű politikai közösség” 
[regnal (level) polity], amely végül is a modern államhoz vezető keretet 
jelentette. Azonban a királysági szintnél kisebb illetve nagyobb, monarchi-
kus és nem monarchikus politikai közösségek a maguk különböző szintű 
joghatóságaival ugyanúgy valóságosan létező és fontos politikai közösségi 
típusokat testesítettek meg. 

A „királysági szintű politikai közösség” kifejezést Watt előnyben részesíti 
az állammal (state) szemben, több okból is. A polity kifejezés, ellentétben a 
state-tel, nemcsak semleges, hanem  ezáltal a „királysági szintet”, mondhatni, 
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beágyazza a kor többi politikai közösségébe – másként szólva, azok halma-
zán belül értelmezi. Ugyanakkor a politikai közösség kifejezés azért is hasz-
nos, mert minden szinten és formában magába foglalja a „kormányzat és az 
emberek közti tárgyalás”, interakció, valamint „a kölcsönös cselekvés” elvét. 
Végül pedig, a „királysági szintű politikai közösség” használatával nem kelti 
azt a látszatot, hogy leszűkítve az imént felvázolt perspektívát, a korszak lé-
nyegét (akár csak tudat alatt is) mégis a „modern állam” kialakulási folyama-
tának szempontjából láttassa. Ezt a vonalat azonban, mint a vizsgált korszak 
egyik elemét, fejleményét, mégsem nem szabad figyelmen kívül hagyni. Watt 
ugyanis aláhúzza: „A XV. század végére mindazonáltal a királysági szintű po-
litikai közösségek elkülönítették magukat a többi politikai formációtól abban 
a tekintetben, hogy a politikai közösség legteljesebb formájával rendelkeztek, 
amely a hatalom legteljesebb szintjével [értsd: gyakorlatilag szuverén ural-
kodói hatalommal] párosult… Meg kell hagynunk, hogy ezeknek a politikai 
közösségeknek, amelyekről én úgy látom, hogy stabilitásra tettek szert és ala-
kot öltöttek a korszakban, igen sok közös vonásuk volt a korábbi irodalomban 
«államként» tárgyalt formációkkal.” Ahhoz viszont, hogy ezt a fejleményt a 
kor kontextusában tudjuk értelmezni, meg kell említeni, hogy a XVI. szá-
zad elején (a szerző szerint) több mint 500 kisebb-nagyobb önálló politikai 
egység létezett: ennek a kavalkádnak a része volt a 20–30 „királysági szintű 
politikai közösség”. És bár tény, hogy ez „a 20–30 királysági szintű politikai 
közösség figyelemreméltó tartósságot és hegemóniát ért el, hatalmuk nem 
volt teljes. Az is világos, hogy ezek a politikai közösségek igen különböztek 
méreteikben, alakjukban és hatalmukban: bár számos közös vonásuk volt… 
nem szabad tagadni a köztük levő különbségeket sem.”

A monarchikus politikai közösségek vizsgálatát a birodalmakkal kezdi, s 
ebbe a kategóriába sorolja a Szent-Római Birodalom és a Keleti Császárság 
mellett a pápaságot is, majd a királyságok, fejedelemségek és a politikai 
hatalommal bíró kisebb urak következnek, rámutatva minden egyes esetben 
azokra a jogokra, materiális és ideológiai eszközökre valamint korlátokra, 
amelyek az  egyes politikai egységek urainak mozgásterét behatárolták.

Ezután a kommunális politikai szerveződéseket veszi górcső alá – a je-
lenség persze nem azonos a kommuna-mozgalommal, hanem sokkal szé-
lesebb az értelme, de az önigazgató városi közösségek létrejötte természe-
tesen szerves részét képezi ennek. Watt rámutat, hogy a városi és vidéki 
közösségek megjelenése mellett és ezeken túl, milyen fontos szerepet ját-
szottak már 1300 előtt is a városok által létrehozott ligák (ennek egy igen 
korai formája volt az invesztitúraharc idején szerveződött Lombard Liga 
1167-ben), vagy akár a vidéki közösségek közt létrejövő szövetségek. Ezek 
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a kommunális szerveződések lehettek időlegesek (de akár néhány évtizedig 
is létezhettek) és kötődhettek politikai határokhoz – ezek a típusok voltak 
inkább a gyakoribbak – de átívelhettek különböző territoriális joghatósá-
gokon és akár állandóvá is válhattak. Ez utóbbi esetekre jó példa a német 
városok által létrehozott Hanza, valamint a három svájci őskanton 1291-es 
szövetsége. Mindkét említett szerveződés majd csak 1300 után éri el kifej-
lett formáját: az első igazi Hanza gyűlésre ugyanis 1358-ban került sor, a 
három kantonhoz pedig több más terület csatlakozott idővel. (Idekívánko-
zik természetesen részünkről a korszakhatáron túl eső utrechti unió (1579) 
megemlítése, amely az Egyesült Tartományokat hozta létre, mint új szuve-
rén politikai közösséget.)  

A XIII. század végére a szerző szerint két fontos jelenségnek lehetünk 
tanúi: az egyik az erősebb, királysági szintű politikai közösségek kiformá-
lódása, „amelyek jobb helyzetben voltak, hogy kihasználják az alattuk és 
körülöttük levő kisebb politikai hatalmakat” (fejedelemségeket, kommuná-
lis szerveződéseket stb.). „A másik, ugyanolyan markáns fejlemény pedig, 
amelynek jelentőségét ennél is fontosabb tudatosítani, különösképpen ak-
kor, ha meg akarjuk érteni a késő középkori politikát,  nem más mint az egy-
mást átfedő, bizonyos szinten autonóm politikai és kormányzati struktúrák 
elterjedése. Ezek a struktúrák minden formában és méretben jelentkeztek, 
egymással párhuzamosan, s versenyben voltak egymással, kompromisszu-
mokra kényszerítve egymást.” 

A XIV–XV. század, amint azt Watt számtalan példán bemutatja, szintén 
bővelkedett a kommunális szerveződésekben, vagy a különböző társadalmi 
csoportok által létrehozott (lásd pl. a bárói ligákat a XV. századi magyar 
vagy francia történelemben) tömörülésekben. E jelenség része volt termé-
szetesen a társadalom szélesebb rétegeit felölelő rendi-képviseleti gyűlések 
kialakulása és megszilárdulása is. Európa nagy részén ugyanis nem 1300 
előtt, hanem éppen a késő középkorban került sor arra, hogy e nagy jelen-
tőségű politikai intézmény a politikai döntéshozatal fő fóruma lett tartomá-
nyi vagy királysági szinten. Azaz a politikai konzultáció „intézményesült 
és képviseleti jelleget nyert”: tehát „formalizáltabb keretek közt történt és 
nagyobb teret kaptak benne azok, akik kevésbé direkt módon álltak kapcso-
latban az uralkodói hatalommal”. Így részt vehettek a konszenzus kialakítá-
sában a főurak, főpapok mellett pl. a városok, vagy akár még a szabad pa-
raszti közösségek is. A képviselet jellege ugyanakkor tükrözte a regionális 
sajátosságokat: így pl. Flandriában, ahol a városok különösen erősek voltak, 
ez egy ideig a rendi gyűlés megnevezésében is tükröződött, hiszen azt drie 
stedenként, azaz „három városként” emlegették. 
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A különböző szintű politikai szerveződések, így a rendi gyűlések intéz-
ményesülését a gyakorlati okokon (pl. háborúkon) kívül az is segítette, hogy 
a XIV. században az egyetemeken, udvarokban, bíróságokon, kancelláriá-
kon stb. felhalmozott jogi és filozófiai ismeretanyagot egyre szabadabban 
használták gyakorlati célokra, azaz kortárs politikai problémák, jelenségek 
értelmezésére. Watt szerint míg a XII–XIII. században a politikai gondol-
kodás a jogi, filozófiai anyag, a keresztény és antik szerzők stb. munkáinak 
„megértésére és szintézisére” koncentrált (lásd pl. Aquiniói Tamás mun-
kásságát), addig a XIV. században egyre inkább a felmerülő politikai – pl. 
az örökletes- vagy választókirályság kérdésének megvilágítása és ennek 
kapcsán konkrét esetek értelmezése és kezelése – valamint igazgatási prob-
lémák megoldására, vagy az új politikai intézmények (rendi gyűlések) és a 
konkrét politikai cselekvés igazolására használták.

A XV. századi politikatörténeti áttekintés egyik fontos következtetése, 
hogy az 1450-es évektől (kronológiai eltérésekkel) megkezdődő politikai 
stabilizáció részben éppen a megelőző időszak zavarosabb, konfliktusok-
kal tarkított viszonyainak tudható be. A korábbi történeti irodalom a „re-
neszánsz uralkodók”, „új monarchák” (pl. XI. Lajos, VII. Henrik) kifeje-
zésekkel próbálta meg leírni a stabilizációs fejleményeket, azaz nagyrészt 
a tehetségesebb uralkodók centralizációs jellegűnek vélt intézkedéseiben 
látták a változás fő okát. A centralizáció azonban félrevezető, mert a király-
ságok „mozaikszerű” jellege megmaradt. Sőt, mi sem bizonyítja jobban a 
centralizáció hiányát, mint az a megdöbbentő tény, hogy XI. Lajos közvet-
len utódainak kevesebb volt a jövedelmük, mint Lajosnak, vagy az, hogy 
VII. Henrik kevesebb bevételből gazdálkodhatott közvetlen elődeinél: tehát 
az egyre növekvő adóbevételek képzetét is sutba kell dobnunk. 

Watt a konszolidáció és a ko-ordináció kifejezéseket javasolja, mint ame-
lyek leginkább alkalmasak az 1450 utáni változások leírására. Az előbbi 
alatt a szerző a „politikai határok egyre határozottabb megvonását” érti, de 
nemcsak, illetve nem annyira területi értelemben (hiszen azok sok esetben 
már korábban kialakultak, de vita tárgyát képez(het)ték), hanem a „belpoli-
tika és a külügyek közti élesebb különbségtételt, valamint azt, hogy minden 
egyes politikai közösségen belül  viszonylagosan szilárd és jól felismerhető 
hatalomeloszlás alakult ki… Konszolidáció zajlott le ugyanakkor a politi-
kai és alkotmányos tradíciók terén is.” Ez persze nem jelentette azt, hogy 
minden letisztult volna, de „az alkotmányos kísérletezés” korszaka lezárult. 
A létrejövő intézmények (főként a rendi gyűlések vagy a formalizáltabb ki-
rályi tanácsok, ez utóbbi pl. Dániában) meghatározóak maradtak a későbbi 
korszakban is. 
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A ko-ordináció (co-ordination) – szándékosan így írva – két fő dolgot je-
lent Watt értelmezésében: egyrészt a kifejezés második tagja utal a „rendre”, 
egy felülről jövő „(el)rendezésre”, a ko (co) előtag viszont közös cselekvés-
re. Ugyanis a „királysági szintű politikai közösségekben” megmaradtak, sőt 
konszolidálódtak az alsóbb (pl. fejedelmi) joghatóságok (lásd pl. Bretagne-t, 
amely csak nagyon lazán, mondhatni névleg kötődött a francia koronához a 
XV. század végén – amikor a XVI. században ez királyi házasság útján meg-
változott, a korábbi hercegi konszolidáció már a királyi hatalmat erősítette), 
miközben a különböző korporatív szervezetek, különösen a rendi gyűlések, 
akár tartományi, akár országos szinten aktív politikai szereplőkké váltak. A 
rendi gyűlések fontos szerepet játszottak a tartományi és/ vagy országos szoli-
daritás és közösségi tudat előmozdításában. A közjó eszméje pedig mindenütt 
politikai közhellyé vált a század folyamán: még az egyéni vagy csoportérde-
ket képviselő főurak is ennek nevében léptek fel sok esetben. (Lásd a „Közjó 
Ligáját” Franciaországban!) Watt konklúziója tehát az, hogy „a XV. század 
végének erősebb politikai egységei legalább annyira formálódtak felülről, 
mint amennyire alulról és belülről is”. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy 
nemcsak a vezető nagy nyugati monarchiák voltak az egyetlen sikeres hatal-
mak a korban: ugyanígy koherensebb lett az északi és a kelet-közép-európai 
monarchiák kormányzata, de növelte erejét pl. a Velencei Köztársaság, sőt 
ugyancsak sikertörténet volt a függetlenségét 1499-ben kivívó Svájc esete is.

A konszolidáció és ko-ordináció fontos eleme volt az új kormányzati 
intézményeken kívül a politikai kultúra. A XV. század politikai gondolkodá-
sában Watt szerint négy fő vonal különíthető el, melyek közül az első három 
nagyjából kapcsolódott a század egymást követő fő politikai trendjeihez. 
A XIV–XV. század fordulóján és az 1430-as évekig az „alkotmányos és 
kommunitárius eszmék” voltak uralkodóak: az előbbit jól példázza a konci-
liarizmus (zsinati mozgalom), míg az utóbbit a huszitizmus. Azonban a 
konciliarizmus és annak nagy hatása a világi szférára (a rendek előretörésé-
re) valamint a huszitizmus, mely „autoritáriánusabb és hierarchikusabb” 
irányvonalat hívott életre” az 1440-es évekre, különösen Nyugat-Európá-
ban. A hatás bizonyítékaként Watt azt hozza fel egyik példaként, hogy a 
francia hercegek 1440-es lázadását a Praguerie szóval bélyegezték meg, 
ami világosan utal a huszita eszmék forrására, Prágára. Ami pedig az új 
hangot megütő politikai munkákat illeti, ezekről azt lehet elmondani, hogy 
a közösség szerepe nem iktatódott ki belőlük, de a szerzők a politikai kö-
zösség ún. organikus modellje, a politikai test metafora segítségével most 
egyértelműen a fej, azaz az uralkodó szerepét hangsúlyozták – akinek per-
sze együtt kellett működnie a tagokkal a közjó érdekében. 
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A század utolsó harmadában ugyanakkor egy másik „tudományos, tech-
nokrata irányvonal” vált markánssá a politikai gondolkodásban. Ez már 
gyakorlati tanácsokat adott a kormányzásban résztvevőknek, mégpedig 
történelmi példák, az országok intézményeinek leírása, az összehasonlítás 
révén – a XVI. század elején Machiavelli neve a legismertebb e műfajban. 
A XV. század utolsó harmadában kezdődött tehát az a hosszú folyamat, 
melynek során a XVII. század végére a politika nemes elméleti műfajból 
(amely a hatalom eredetével és céljával, a legjobb kormányzat formájával, 
az igazságossággal, az erényes polgárok kérdéseivel foglalkozott), azaz a 
morálfilozófia egyik ágából a hatalomgyakorlásnak, az állam kormányzá-
sának gyakorlati tudományává vált. A humanisták némelyike egyenesen 
egy új politikai nyelvezet megjelenéséről beszélt. Az elvont alattvalói közjó 
(bonum commune) mellett immár ugyanolyan fontos lett magának a kor-
mányzati rendnek (bonum rei publicae), az államnak a jóléte is – ami előre-
vetítette az államérdek fogalmát –, s ez aktívabb uralkodói szerepet követelt 
meg. Ezt a változást mutatja, hogy a XVI. század elején az angolban már 
megjelenik a policy szó, amely konkrét kormányzati cselekvést jelent vala-
milyen cél elérése érdekében. A politics és a policy közti jelentésbeli eltérés, 
amit a magyar nyelvben nem tudunk szabatosan visszaadni – míg az előbbi 
az elméleti, az utóbbi a gyakorlati politikára vonatkozik, pl. külpolitika: 
foreign policy és nem foreign politics – erre a folyamatra vezethető vissza. 

Végül a politikai kultúra utolsó elemeként a nemzeti történetírás rene-
szánszát emeli ki Watt, ami szinte mindenütt jelen volt Európában a XV. 
században. A politikai eszmékkel átszőtt, ennek fényében értelmezett nem-
zeti történelem szintén hozzájárult a királysági szintű politikai közösségek-
ben (de másutt is) a közösségi tudat erősítéséhez, különösen, ha figyelembe 
vesszük a nyomtatás szerepét! (A szerző megemlíti Thuróczy János króni-
káját is e műfajban.)

Watt könyve széles perspektívája, adatgazdagsága és persze újszerű 
látásmódja miatt nemcsak megkerülhetetlen lesz a korszakkal foglalkozó 
minden történész számára, de bizonyosan a XIV–XV. századról írt művek 
klasszikusaként fogják számon tartani.
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