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A  Szent Szövetség, főleg a húszas évek kü
szöbétől, jelszó és szimbólum lett liberá
lis körökben. A Szent Szövetség ötletében 
és nevében rejlő különleges propagandaérték pontosan 

az eredeti elképzeléssel ellentétes irányban érvényesült. 
Minden haladó törekvés a Szent Szövetségben látta a fő 
ellenfelet. Vele azonosította és róla nevezte el az 1815-ben 
kialakult reakciós rendszert...”1 Horváth Mihály szerint 
ezáltal „a reactio politikája emeltetett főszabállyá”.2 A re
formkor kortárs történetírójának idegenkedése a magyar 
nemesi-nemzeti kibontakozás, a liberális nemesi mozga
lom és az Osztrák Császárság által megszemélyesített, 
restaurációs és diktatórikus megfontolásokat érvényesítő 
új európai rendszer között feszülő ellentétek megtapasz
talása okán is jelzésértékű. A „családatyai, patriarchális, 
más szóval: kényuralmi, abszolút kormányelveket”3 kö
vető három uralkodónak a közép-európai régión átnyúló, 
a térség államain osztozkodó együttműködése, a nemzeti 
és kisállami moz
galmakkal szemben 
koordinált fellépése 
megalapozottan ve
tette fel a szuvereni
tás kérdését.

Aligha kérdéses 
tehát a reformkorban 
a magyar alkotmá
nyos szuverenitás 
problémájának fe- 
szegetése, mely ak
kor a magyar állam 
státuszát az osztrák 
birodalom keretein 
belül próbálta kör
vonalazni. A rendi 
alkotmányosság év
százados folyama
tossága, a nemesség 
tradicionális közjogi küzdelme a magyar rendi jogok és 
állami önállóság elismeréséért egyfelől, a nemzeti éb
redés, a nemzetté válás napnyugati mintákon érlelt út
keresése másfelől ,kiélezték a politikai konfliktusokat a 
reformellenzék és a kormányzat között. A polgári refor
mokkal összekapcsolódó nemzeti önrendelkezési igények 
vitatémává tették a függetlenséget, miközben esélyt adtak 
a nemességnek hatalmi folytonosságának megőrzésére az 
új politikai struktúra képletében. Ennek elérése azonban 
csak a bécsi központtal folytatott politikai (ha kell: forra
dalmi) polémiában tisztázott szuverenitás birtokában volt 
tételezhető.

Magyarország a bécsi abszolutizmussal folytatott ki- 
sebb-nagyobb harcai után, a 19. század húszas éveiben 
érte el a komoly reformok korszakát. Nem egyszerűen a 
Vormarz európai forradalmi mozgalmai jelentek meg az 
országban, ennél jóval többről volt szó. Magyarország a 
maga Habsburg-ellenes attitűdjével közvetve Európa-el- 
lenes is volt. Évszázadokon át az európai politika Habs- 
burg-politikaként, a ius commune császári jogként, ius 
imperiumként jelent meg a rendek előtt. Ennek eredmé-
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nyeképpen persze az eszmék beszivárgása is korlátozott 
volt. Néhány széles látókörű arisztokrata, a protestáns 
egyetemi peregrináció, honorácior értelmiségi körök kép
viselték a haladó gondolatokat. S amikor a rendek neki
rugaszkodtak a gazdasági és államszervezet, a jogrendszer 
megújításának (mint az 1790/92. évi országgyűlésen), a 
nemzetközi események híre (a francia forradalom fejlemé
nyei, a radikalizálódás, majd a jakobinus diktatúra tapaszta
latai) vagy Bécs ideges reagálása (mint a magyar jakobinu

sok nemesi-honorácior 
szervezkedésének vé
res felszámolása) lehe
tetlenné tette az igazi 
reformokat.

A 19. század első 
évtizedei azonban je
lentős változást hoz
tak. A kormánypolitika 
rendészeti vonatkozá
sai a húszas-harmincas 
években némiképpen 
enyhültek. Az utazás 
lehetőséggé s egyben 
divattá vált. Aki te
hette, bejárta Európa 
országait. Ki csak a 
közelebbi német váro
sokba, tartományokba 
jutott el, más Francia

országot, Angliát célozta meg. Akadtak, akik Amerikába is 
eljutottak. A hazatérők magukkal hozták Európa friss esz
méit, forradalmi gondolatait. Megérkezett magyar földre a 
liberalizmus szabadságeszménye és a felvilágosodás olyan 
teóriái, melyek korábban a felvilágosult abszolutizmus 
gyámkodása miatt elakadtak a birodalmi határokon. A saj
tó, a könyv- és újságnyomtatás hirtelen fejlődése eszközt 
biztosított az eszmék és nézetek terjesztéséhez. Széles tár
sadalmi viták bontakoztak ki egyes modernizációs kérdé
sekről. A német és osztrák állam- és jogtudomány részben 
hivatalos egyetemi, részben peregrinációs csatornákon egy
re nagyobb intenzitással hatotta át a magyar jogi gondolko
dást. Az országgyűlési vitákban már természetes volt, hogy 
a felszólalók angol, német, francia művekből idéztek. Az 
ország meghatározó politikai elitje végérvényesen elköte
leződött az európai fejlemények mellett. Ennek következ
tében az már csak idő kérdése volt, mikor kezdődik meg a 
nagy átalakulás.

A reformországgyűlések tárgya lényegében a megúju
lás volt, ami azonban csak a negyvenes években vetett fel 
jogharmonizációs kérdéseket. Addig az ország helyzeté-
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nek jobbítása volt napirenden. Az ellenzék azt próbálgat
ta, meddig juthat el a fennálló jogi és állami konstrukció 
megkérdőjelezésében. Nagy türelemmel bontogatták a 
rendiség falait. Azután a negyvenes években, megtalálva 
a kisebb ellenállás pontjait, megkezdődött a jog moderni
zálása is, miként azt a kereskedelmi jog kialakítása vagy 
a büntető kodifikáció 
megindulása kapcsán 
regisztrálhatjuk.

Az alkotmányos jog
alkotásban két tenden
ciát kellett összeegyez
tetni. A jogfolytonosság 
eszméjét és a haladás 
célkitűzését. A jogfoly
tonosságot leginkább 
az Eötvös József-i tétel 
fejezte ki: nem a nemes
séget kell megfosztani 
jogaitól, hanem a népet 
felemelni ugyanarra a 
szintre. Vagyis olyan 
megoldást kellett ta
lálni, amely megtartja 
a hagyományos rendi 
jogokat, a lehető legke
vésbé érinti azokat, mi
közben végbemegy az 
ország modernizációja.
Ez a keret lényegében 
a forradalom helyett a 
reformot helyezte elő
térbe: a magyar politi
kusok még a szabadság
harc idején is keresték 
a megegyezést Béccsel, 
hogy az átalakulás „bé
kés”, alkotmányos útját 
egyengessék a radiká
lissal szemben. A tradicionális értékekhez, a joghoz való 
ragaszkodás példája, hogy a reformerek kötötték magukat 
a polgári átalakulás nagy szabályainak, az ún. áprilisi tör
vényeknek a hagyományos rendi országgyűlés szabályai 
szerint történő megalkotásához. A kétkamarás országgyű
lés rendi és arisztokratikus kontrollja után, a kancellária 
diaetális bizottságának támogatását elnyerve, a birodal
mi szervek jóváhagyásával és az uralkodó szentesítésé
vel születtek meg az áprilisi alkotmány törvényei. Így lett 
a népképviselet, a kormány parlamentáris felelőssége, a 
törvény előtti egyenlőség, a sajtószabadság, a felekezetek 
egyenlősége; mindezek a legaggályosabb törvényalkotási 
processzusok keretében váltak részévé a jogrendszernek. 
Ugyanakkor maga a politikai rendszer és a tradicionális 
jogi gondolkodás gondoskodott arról, hogy a rendi tár
sadalom számos értéke is benn maradjon a rendszerben. 
Az átalakulás nem utcai forradalmakban zajlott, hanem az 
országgyűlés politikai alkufolyamataiban. A jogharmoni
záció, a megújulás, mint annyiszor korábban, a politika 
ellenőrzése alatt ment végbe.
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Jól érzékelteti a változások helyét Kossuth Lajos, a 
magyar forradalom és szabadságharc legismertebb radi
kális politikusának beszéde. A szónoklatot a debreceni 
nagytemplomban tartotta, abban a forradalmi pillanatban, 
amikor a jelen lévő képviselők megfosztották trónjától a 
Habsburg Házat. „Az 1848-i törvények, erős meggyőző

désem szerint Magyar
országon nem revo- 
lúció szüleménye. Az 
1848-ki törvényekkel 
a magyar nemzet nem 
tett revoluciót; nem 
voltak azok semmi 
egyéb, mint biztosítása 
azon jogoknak, melyek 
papiroson, és ha a kirá
lyok esküje a papiros 
malasztjánál több volna 
a királyok esküjében, s 
a velük kötött alkuköté
sekben mindig sajátunk 
valának isten és világ 
előtt. Törvényeinkben 
ki volt mondva, hogy 
Magyarország szabad 
és független, és semmi 
más nemzetnek alá
vetve nincs [...] s más 
változás nem történt a 
dologban, mint csupán 
az, hogy amely szabad
ságot, függetlenséget s 
önállást ennek előtte a 
kormányszékek s külö
nösen a magyar királyi 
úgynevezett helytartó
tanács törvény szerint 
fenntartani köteles lett 
volna, ezen törvények 

fenntartása s biztosítása miniszterekre, nem pedig egy kol
legiális tanácsra bízatott.”4 Diószegi István írta, hogy a ma
gyar reformmozgalom vezetői nem törekedtek többre, mint 
a birodalmon belüli alkotmányos önállóság rögzítésére és 
tényleges birtoklására, így „meglepődve vették tudomásul, 
a legmerészebb álmaiknál is kedvezőbb lehetőségeket, de 
a Habsburg Monarchia kereteit a maguk részéről nem kí
vánták tovább feszegetni”.5 Az, hogy az alkotmányos átala
kulás szabadságharcba, majd véres megtorlásba fordult, a 
dinasztikus államalakulatok közös igényének, a soknemze
tiségű osztrák monarchia fenntartásához fűződő, össz-eu- 
rópai nagyhatalmi érdekeknek köszönhető.

Ez a fejlemény felhívja a figyelmet a szuverenitás egy 
másik vonatkozására. A Szent Szövetségi rendszer szerke
zetébe igazított és az abban zajló eseményektől (a párizsi, 
a belga és svájci, olasz és német forradalmi mozgalmak
tól, a lengyel felkeléstől) függő mozgástér, a nyugat-eu
rópai értelmezési keretekbe helyezett reformirányzatok 
törekvései viszonyítási pontokat igényeltek az európai ál
lamrendszeren belül is. Az újkornak a napóleoni háborúk

Kossuth 1849. július 11-i beszéde (korabeli metszet -  
A Révai Testvérek „Ezernyolczszáznegyvennyolcz” [Budapest 1898] című 

kiadványából)
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után körvonalazódó első, nemzetek feletti békeszervezete, 
a restauráció és a legitimizmus elvét érvényre juttató nem
zetközi hatalmi struktúra6 és egyensúly-politika kijelölte 
a nagyhatalmak pozícióit, miként a kisállamok helyét is 
Európa jövőjében. A rendezésnek sajátos vonása volt az 
a nagyhatalmi arrogancia, ahogyan a győztesek rendel
keztek Lengyelországról, Besszarábiáról, Finnországról, 
Norvégiáról, Szászországról, Galíciáról, Velencéről. S eb
ben nem csupán és nem elsősorban a fegyveres erőfölény 
által kikényszerített alávetés a figyelemre méltó, hanem 
a tárgyalásokon méltányolt, mindenek feletti status quo. 
Az a polgári alkotmányosság tagadásában és a monarchi
ák konzerválásában megjelölhető új európai szerkezet, 
amely alapvetően határozta meg az európai fejlődési lehe
tőségeket, a kisállamok (és etnikumok) esetleges kitörési 
irányait. „Eközben nem sokat törődtek a demokrácia vagy 
az egyes nemzetek érdekeivel... A rendezés szelleme ily 
módon több mint konzervatív volt, lényegében egyet je
lentett az órák visszaállításával. Elejét akarta venni a vál
tozásoknak egy olyan világban, ahol a változásokat aligha 
lehet féken tartani.”7

A katonai és államhatalmi béklyók, tudjuk jól, nem 
akadályozhatták meg azt a modernizációs hullámot, 
amely végigsöpört Európán. Az angol ipari forradalom 
és annak társadalmi következményei hamarosan jelent
keztek szerte a kontinensen, példát és mintát szolgáltatva 
Európa nemzeteinek. Az európai kormányok zöme igye
kezett megteremteni azokat a körülményeket, amelyek 
országaik gazdaságait a nyugati, fejlett irányba állították. 
Az ipar ösztönzését érző országok, sőt „egész Európa ar
cát” átformálta ez a tovagyűrűző hatásmechanizmus.8 
A haladás iránya és a prosperálás felé mutató hatások 
mérlegelése magától értetődően irányította a figyelmet a 
fejlődéselméleti irodalomban a centrum-periféria ellen
tétpár fogalomrendszerére. E két definíció által behatárolt 
viszonyrendszer megközelítésünkben a fejlett, iparilag és 
a polgári átalakulásban úttörő országokat helyezi a cent
rumba, „periférián pedig az ipari forradalom és polgári 
forradalom fő áramaiból a XlX. század utolsó harmadáig 
jórészt kimaradt, elmaradottabb európai régiókat”9 értjük. 
A bécsi kongresszus és a Szent Szövetségi rendszer az 
iparosodott nyugat- és az ennek történetileg alárendelő
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dinamikusan erősödő ún növekedési pólusokká válnak, rendkívül 
nagy innovációs képességgel, vezető, hatalmi szerepre való 

törekvéssel, kihasználva a periféria (Periphery) nyersanyagát és 
munkaerejét, s a perifériát termékeinek felvevőpiacává téve; 

a centrumtérségek beavatkoznak a perifériák életébe, gazdasági
társadalmi működésébe, megbolygatva fejlődési tendenciájukat, 

annak érdekében, hogy biztosítsák pozíciójukat.
A  centrum-periféria közötti átmenet az ún. félperiféria

(Semiperiphery), amely a centrum országok viszonylatában periféria, 
a periféria vonatkozásában viszont centrum módjára viselkedik, 

kizsákmányolják, de maga is kizsákmányol, vagy megindul bennük 
a gazdasági fejlődés, és sikerül a felzárkózás a centrumok 

környékére, vagy lesüllyednek a perifériákhoz.
Lásd: Wallerstein, Immanuel: Bevezetés a világrendszer-elméletbe 

(Budapest, L'Harmattan -  Eszmélet Alapítvány, 2010) -  É. L.
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dött kelet-közép-európai agrárgazdaságok (nem kevésbé 
az Ibériai-félsziget, Itália, a skandináv zóna) régióinak 
összefüggésrendszerét rögzítette, s így konzervált esé
lyekkel bocsátotta a polgári átalakulások útjára.

Kelet-Közép-Európa sajátságos történelmi pozíció
ja  organikus összefüggésben van a „fennsíknak”, az eu
rópai fejlődés epicentrumának alakulásával.10 Annak a 
centrumnak a fej
leményeivel, ahol 
a keresztény és a 
barbár-germán ele
meknek szerves 
szimbiózisa lezaj
lott, hozzávetőle
ges stabilitással a 
Karoling Biroda
lom keleti határaitól 
nyugatra. A határok 
azonban nem első
sorban földrajziak11 
(bár az európai his
tória gyakran visz- 
sza-visszatért ezek
hez a geográfiailag 
rögzíthető vonatko
zásokhoz), hanem 
különféle társada
lomszerkezetek és 
intézményi képletek 
meghatározta térség, mint az egyházmegyék rendszere, 
az autonóm városi modell, a korporatív szabadságok kö
rei, a rendi szerkezet, a romantika, gótika, reneszánsz és a 
reformáció által belakott régió.12 Ennek a 13. században 
már Europa Occidensnek nevezett régiónak jellemző sa
játosságai kelet felé, ott, ahol a lengyel és a magyar ki
rályság szerveződött a 10-11. században, egyre ritkásabb 
alakzatokat, elhalványuló képleteket mutatnak, de meg
kérdőjelezhetetlenül a Nyugat határvidékeként jegyez
hető jelenségként körvonalazzák.13 Nyugat „expanziói” 
folyamatosan tágították Európa kereteit, s ezzel egyide
jűleg a nyugati társadalomfejlődés jellegzetes karaktereit 
juttatták el és honosították meg a fókuszponttól távolabb 
eső zónákban is. A „szélső nemzetek egyidejű, csaknem 
ugyanazon emberöltőben végbemenő csatlakozása a latin 
Occidenshez... végleges felzárkózást jelent a latin kultúr
körhöz”.14

A nyugati társadalom keleti peremvidékévé váló tér
ség alakulásának legjellemzőbb vonása „a fejlődés sajá
tosan összevont gyorsasága. Olyan társadalomszerke
zeti elemek, amelyek Nyugaton egy több fázisú, időben 
is mélyen tagolt fejlődésképletben mintegy fél évezred 
folyamán (9-13. sz.) épültek organikusan egym ásra, 
e keletibb sávban, Magyarországon is, tagolatlan össze- 
vontsággal, alig másfél évszázad folyamán és egymással 
párhuzamosan vázolódtak fel. Csoda-e ha a formák, hol 
némileg szervetlenül csonkák vagy nyersek, hol viszont 
tagolatlanul elnagyoltak és hibridek maradtak, hol vál
tig átütődtek rajtuk archaikus vonások vagy egymáshoz 
való nagyságrendi arányaikban ütöttek el a mintától?”15 
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A kezdeti lendületes mintamásolás eufóriájának múltával 
kiütköztek a szerves és a központi politikai akarat folytán 
modellkövető társadalomfejlődés típusai közötti különb
ségek.

Az akkor már több évszázados nyugati társadalom- és 
államfejlődés jellegzetes vonása, hogy társadalomszer
kezeti elemei „szerves spontaneitással alulról épültek

fel. A »társadalom« 
belső rendező elvei 
dominánsak vol
tak az »állammal« 
szemben”.16 A Nyu
gat társadalmai
nem külső mintát 
követve, hanem bel
ső dinamikájuknak 
engedelmeskedve, 
saját utakon keltek 
életre. A társadalom 
definiálható intéz
ményei arányosan, 
a társadalom min
den szférájában,
organikus fejlődés 
útján jöttek létre. 
„Az alapelemeiben 
dezintegrált Nyugat 
stabilitását éppen az 
biztosította, hogy 

nem lehetett »felülről« integrálni. Az integráció erővo
nalai »alulról« kezdtek kibontakozni”, amely hihetetlen 
szilárdságot biztosított a kialakuló államkonstrukciók
nak. A kelet-közép-európai régió és azon belül a magyar 
politikai elit azonban, amely társadalmait peremterület
ként csatlakoztatta a nyugati közösséghez, nem rendel
kezett ilyen mozgástérrel. Teljesítve a csatlakozási felté
teleket, a gyors ütemben lebonyolított rendszerváltozás 
során a már kiformálódott nyugati keresztény állam
mintákat, a nyugati társadalmak értékeit másolták vagy 
adaptálták, a gyakorlat próbáját későbbre halasztották.17 
A kelet-közép-európai társadalom „fentről lefelé” épít
kezése kitüntetett helyet biztosított a politikai osztály
nak, s egyben nagyfokú felelősséget a mindenkori aktuá
lis mintakövetési akciók, a modernizáció sikerességéért. 
Aligha véletlen, hogy a szituáció egy „messianisztikus 
küldetéstudattól vezérelt” elhivatott és politikai eszköze
it határozottan alkalmazó reformer elitet teremtett, egy
ben megelőlegezve a hibás döntések nyomán kényszer
pályára forduló történelemi fordulatok lehetőségét is.18 
Ezért a történelem során a politika, az ismert képzavarral 
élve, ’túlsúlyos’ társadalmi jelenségként nehezedett a ré
gió életére, melynek minden elemét áthatotta. A politikai 
szerepvállalás ugyanakkor a modernizációs folyamatok 
levezénylésére vállalt komoly felelősséggel és a szuve
renitás folyamatos értelmezésével is együtt járt. Bibó Ist
ván éppen ebben az összefüggésben hívta föl a figyelmet 
a különleges, tipikusan kelet-közép-európai jelenségre, a 
politikai hagyománnyá váló torz helyzetértelmezésekre, 
a politikai terület kontraszelektív működésére. Az ország

Európa régiói -  centrum és periféria -  az első ezredforduló körül
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„történetének legújabb kori szakaszában, különösen pe
dig a 19. század végétől kezdve, döntő történeti pilla
natokban... végzetes módon képtelennek bizonyult arra, 
hogy saját helyzetének valóságos adottságait és az eb
ből adódó feladatokat meglássa... nem tudta megtalálni, 
vagy nem tudta hatalomhoz juttatni azokat a vezetőket 
vagy olyan vezetőket, akik szükségleteit, érdekeit, útját 
jól kifejezték s jól megtalálták volna”.19

A magyar közgondolkodásban újra és újra előfordu
ló vitatéma lett a harmadik út kérdése, mely relativizálta 
Magyarország kötődését Európához. A kérdés lényegében 
egy újabb szuverenitásszintet érint, amely arra keresi a 
választ, hogy a régió alakulatainak európai léte (függetle
nül esetleges szervezeti kötöttségektől) milyen mértékben 
korlátozza mozgásterüket, a régiók sajátosságai meny
nyiben határozzák meg a tájékozódást és a mozgáslehe
tőségeket. Az Europa Occidens peremzónáját képviselő, 
államalkotó nemzetekként megszerveződő cseh, lengyel, 
magyar társadalmak történelmének sajátos és összehang- 
zó jegyei egy jellegzetes társadalomfejlődés regionális 
határait húzzák meg, amelynek egyik legszembetűnőbb 
egybeesése a kelet-közép-európai társadalomfejlődés kro
nológiájában regisztrálható államalakulások közelsége.

A jellegzetesen az 5. századra regisztrált nyugat-euró
pai államalakulásokhoz képest -  413-ban a burgund, 418- 
ban a nyugati gót, 486-ban a frank királyságok létrejötté
hez -  a kelet-közép-európai régióban a nyugati mintájú 
keresztény államszervezés a 10. század második felére 
esett. A kelet-közép-európai országok a német birodalom 
és a bizánci császárság nyomására „végleg kibontakoztak 
a népvándorlás kori állapotból és sorra csatlakoztak a ke
resztény Európához”.20 A Przemysl-dinasztia 955-ben szi
lárdítja meg államkereteit, hozza létre egységes államát, 
és fordul tartósan Nyugat felé; a Piastok I. Mieszko és 
Dobrava, II. Boleszláv nővére házasságát követően, 966- 
ban hajtják keresztvíz alá népüket; Istvánt 1000-ben koro
názzák keresztény királlyá.21 Az a fél évezredes interval
lum, amely a keresztény európai államok közösségéhez 
csatlakozó szélsőnemzeti zóna és a modellként tekintett 
nyugati centrum fejlődése között létezett, egyértelmű po
zíciót jelölt ki a perifériaállamok egyetemes társadalom
története számára.

Ennek, a történetírás által megkésettségnek nevezett 
ötszáz esztendős időbeli különbség, a cseh, lengyel és 
magyar politikai elit által tudatosan vállalt csatlakozás 
nyomán sajátos kényszerpályára kerültek az újonnan ke-
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reszténnyé lett társadalmak. Miután a fennmaradás esélyét 
a gyors integrálódás biztosíthatta csak, a régió dinasztiái 
és államalakulatai határozottan és erőszakkal fordították 
a fejlődés irányát Nyugat-Európa centruma felé. „Ele
mentáris erővel fogal
mazódik meg a nagy 
sebességű felzárkózás 
alapvető kényszere.
Itt nincs idő megvár
ni, amíg a társadalom 
szerves spontaneitás
sal, alulról építi fel 
a maga államát...”22 
A csatlakozási döntés 
a fennmaradás záloga 
volt, de egyben kény
szerpályára is terelte e 
társadalmakat. Azzal, 
hogy a nyugati integ
rációt választotta a 
cseh, lengyel és a ma
gyar politika, termé
szetesen a keresztény 
államok közösségé
nek politikai-gazda
sági rendszerébe il
lesztették országukat, 
ami kényszerpozíci
óhoz juttatta őket a 
munkamegosztásban.
Míg Nyugaton a 13. 
században korai tő
kés formák, manu
faktúrák, rendi állami szerveződés a jellemző vonásai a 
társadalomnak, a kelet-közép-európai régió a feudális 
termelési rendszer megszilárdításán munkálkodik. Nyu
gat-Európa ipari fejlődése a peremvidéktől a 14. század
ban agrártermékeket és nyersanyagokat, ásványkincseket 
igényelt, ami rögzített egy kedvezőnek tűnő munkameg
osztást. Nem véletlen tehát, hogy a nyugati pénzgazdálko
dás, polgárosodás jól működő belső piaca helyett keleten 
agrárexportra építő, céhes keretekben zajló ipart pártoló 
gazdaság alakult. A szabad paraszti árutermelés irányá
ba tartó folyamat az olyan sorsdöntő politikai fordulatok 
nyomán, mint a török hódítás, az orosz terjeszkedés vagy 
éppen a földrajzi felfedezések és gyarmatosítás, megtor
pant. Kelet-Közép-Európa elveszítette nyugati piacainak 
nagy részét, ebből fakadóan jellemző lett a gazdasági és 
az erre épülő társadalmi visszarendeződés. A földesúri ré
teg reakciója a gazdasági fordulatra járadékai védelmében 
a rendi politikai-jogi törekvések fölerősödését hozta ma
gával. A nemesség kikövetelte a jobbágyság feletti jogi 
uralom újrakiteijesztését, amely természetesen zárta el az 
utat a paraszti árutermelés előtt. Nem alakulhatott ki valós 
belső piac, csupán korlátozott helyi piacok; hiányzott az 
iparűzők utánpótlása, az érdektelen jobbágymunka fejlő
dése stagnált. „.. .az egyenlőtlen nyugat-kelet munkameg
osztás következtében az iparosodó nyugattal szemben a 
keleti zóna, mint alárendelődő agrárpiac lemaradását, tár-
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sadalmainak hangsúlyozottan nemesi-rendi és nem pol
gári jellegét” hozta magával a 16-18. század.23 Ahogyan 
a paraszti árutermelést megakadályozta, a polgárságot is 
fojtogatta az újraerősödő rendiség. Meggátolta a polgári

(városi) társadalom 
továbbfejlődését, a 
már megszerzett pri
vilégiumokat is sor
ra megcsonkította a 
rendi törvényhozás. 
A 19. századba érke
ző kelet-közép-eu-
rópai polgárság nem 
elég, hogy nem ren
delkezett polgári ér
tékrenddel és a „bour- 
geois” öntudatával, 
de ráadásul az igazi 
karrier számára a ne
messé válásban fogal
mazódott meg.24

Az európai keresz
tény államok közös
ségéhez csatlakozó 
dinasztiák számára 
szabott feltételek tel
jesítése nem kevés 
alkalmazkodást kö
vetelt meg az érintett 
társadalmaktól. A régi 
hit elvetése és az új, a 
kereszténység felvé
tele, az egyház befo

gadása és a plébániarendszer szisztematikus kiépítése, a 
korábbi vérségi-közösségi tulajdont felváltó földbirtoklási 
rendszer befogadása, a régi szokásokat felülíró jog terje
dése, a hivatalos latin nyelv, az írásbeliség, a latin művelt
ség meghonosítása alapkövetelmény volt.25 A Nyugat ezer 
szállal kötötte magához a felé forduló új alakulatokat, s 
ültette be a csatlakozó társadalmakba a folyamatos moder
nizációs és adaptációs kényszert, a modellkövetés presz- 
szióját, amely utóbb, a 19. századra „elkésettségi pszichó
zissá” fejlődött. Az elkésettségi pszichózis „arra ösztönzi, 
hajtja, kényszeríti az országot, hogy próbálja meg utolérni 
a fejlett Nyugatot”.26 A kényszerhelyzet (legyen az vélt 
vagy valóságos) a régióban a túlközpontosítás igényét 
és/vagy gyakorlatát állandósította.27 Ahogyan példának 
okáért a centralisták a „concentricus magyar birodalom” 
megteremtéséért szálltak síkra. „. haladó és radikális 
társadalmi reform-elképzelésükben ismét rekonstruál
ható az alapellentmondás: a fejlett nyugati modell utol
érésének természetszerű eszköze a központosított állam, 
amely nem a helyi társadalmak organikus fejlődésének a 
terméke, hanem éppen fordítva, egy küldetéstudattal ren
delkező elit »természetes« eszköze a társadalmi-gazdasá
gi folyamatok »felülről vezényelt« modernizációjának a 
megoldására”28 A törekvés szinte természetes: az idegen 
talajban sarjadt minták átvétele, legyenek azok technika
iak vagy társadalmi intézmények, adaptációt igényelnek.

Az európaiság fokozatai -  Centrumtól a perifériáig 
(Jacques Lévy: Europe. Une géographie. 

[Párizs, 1997, 48. p.] című könyve alapján)
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Mechanikus átvételük vagy egyszerűen nem meggondolt 
alkalmazásuk könnyen vezet diszfunkcionális jelensé
gekhez, amelyek kiválthatják a társadalom ellenállását, s 
megakadályozhatják az átvételt. „Ilyen esetben befelé for
dulás mutatkozik, a »hagyományos« hangsúlya erősödik, 
akár a világrendszerből való »kiszakadás« kísérletének 
árán is.”29 A külső minták átvételének sikere tehát nem ke
véssé a politikai rendszer centrumában működő hatalmi 
erőkön múlik.30

A 19. század teret és lehetőséget adott egy új modernizá
cióhoz. Egy olyan modernizációhoz, amelyben „figyelem
be kell venni az európai premisszákat, és ha az átalakulás a 
belső erők révén történik is meg, erőteljesen kapcsolódnia 
kell egy külső kihívás által teremtett követelményrendszer
hez: azaz a belső és külső tényezők között bizonyos össz

hangot kell teremteni... a program egészének funkcionális 
egységet kell alkotnia, és ha a különböző láncszemek nem 
megfelelően illeszkednek egymáshoz, akkor a folyamat 
megszakadhat, eredménytelen maradhat. Széchenyi számá
ra a modernizáció a külső fejlődési tapasztalat hasznosítá
sa volt, ugyanis ez biztosíthatja a fejlődésnek azt a szerves 
egységét, amelyre Széchenyi kétségkívül törekedett, és en
nek jegyében kelt ki később azok ellen, »akik a nyolcszáz 
éves királyságot egy francia mintájú köztársasággá kíván
tá k  átalakítani.”31 Ez a 19. századi program, a reformkor 
sikerének biztosítéka, a haladást a modernizációban, tehát 
ismét az európai modell tapasztalatainak befogadásában és 
adaptálásában látta. Ez az irány egyben szimbolikus kifeje
ződése is annak a szuverenitásnak, amely értelmezési kere
tét az Europa Occidensben leli meg.
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Terrorizmus: korábban döntően az Al-Kaida, utóbb az Iszlám 
Állam „ harcosai ”, dzsihádisták számos merényletet követtek el 

európai célpontok (közlekedési eszközök, pályaudvarok, repülőterek, 
szórakozóhelyek stb.) ellen. - Muszlim terroristák 2004. március 

11-én az Alcale de Henares és a madridi Atocha pályaudvar között 
közlekedő helyiérdekű vasúton robbantásos merényletet követtek el 

(191 ember meghalt, 1800-an megsérültek).

Európába irányuló tömeges migráció a közel-keleti, belső-ázsiai 
és afrikai válsággócokból. Az Unió vezetése, a gazdasági elit és 
a lakosság egy része is a bevándorlók befogadását támogatja 

(„ munkaerő az elöregedő Európában”, humanitárius okok stb.). -  
Illegális bevándorlók a budapesti Keleti pályaudvar előtt, 

2015 szeptemberében.

„Civilizációs válság” -  A  muszlim bevándorlók gettósodása, a 
kizárólag az iszlám jogot (sharia) elismerő, s az európai kultúrába 

való beilleszkedést elutasító muszlimok és a helyi lakosság 
sokszor tettlegességig fajuló szembenállása egyre jobban erősödő 

konfliktusforrás. -  Migrációellenes tüntetés Kölnben,
2016 januárjában.

Ukrajnai konfliktus -  Oroszellenes tüntetés a kijevi 
Majdan téren, 2014. március 2-án. -  A  Krím orosz annektálása, 

valamint az USA és az Európai Unió vezető hatalmai által támogatott 
új ukrán kormányzat és az oroszpárti szakadárok közötti harcok az 
E U  Oroszország elleni szankcióit és új hidegháborús feszültséget 

váltották ki.

A  görög gazdaság és az euróövezet válsága -  A  2010 óta fennálló 
adósság-, államháztartási és gazdasági krízis Görögország 

államcsődjével és az euróövezetből való kiválásával fenyegetett, 
amelyet csak a Nemzetközi Valutaalap, az Európai Központi Bank 

és az Európai Unió súlyos feltételekhez kötött mentőcsomagjai 
segítségével tudott elkerülni (karikatúra)

Nagy-Britannia kiválása az Európai Unióból (Brexit):
Nagy-Britannia lakossága a 2016. júniusi népszavazáson 

az Európai Unió elhagyását választotta. -  David Cameron brit 
miniszterelnök kiszáll az Angela Merkel vezette EU-hajóról 

(a Politico c. lap karikatúrája)
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