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Fél évszázaddal ezelőtt, 1953-ban jelent meg a neves, orosz származású brit 
irodalmár és filozófus, Isaiah Berlin esszéje Tolsztoj 
történelemértelmezéséről, A sündisznó és a róka címmel.(l) A cím 
Arkhilokhosz görög költő egy töredékére utal: „A róka sok mindent, a 
sündisznó egy fontos dolgot tud." A példázat sokféleképpen értelmezhető, 
ezek közül az egyik lehetséges értelmezés az, amely szerint bármily ravasz 
is a róka, a sündisznó tüskéit, egyetlen védekező fegyverét, mégsem tudja 
legyőzni. Berlin szerint az állítás képletes fölfogása rávilágít egy olyan 
megközelítésbeli különbségre, mely megosztja az írókat és talán az egész 
emberiséget is. Ebből a szempontból nézve hatalmas szakadék tátong azok 
gondolkodásmódja között, akik mindent egy rendező elv, egy többé-kevésbé 
koherens rendszer fényében vizsgálnak, akiknek mondanivalója csak ennek 
az univerzális szervező elvnek a megvilágításában értelmezhető, és azok 
értelmezési módszere között, akik sok szerteágazó célt hajszolnak, melyek 
nem állnak egymással szorosabb összeköttetésben, vagy néha akár még 
ellentétesek is egymással. Ez utóbbi típusú gondolkodó élete, cselekedetei 
inkább centrifugálisak, mint centripetálisak, gondolatai szétszórtak, sok 
eltérő szinten mozognak; ő a lényeget különböző tapasztalatokban keresi, 
anélkül hogy a talált eredményeket egy vezérlő elvhez rendezné. Az első 
csoporthoz tartozó értelmiségit példázatunkban a sündisznó, míg a második 
csoportba sorolhatót a róka személyesíti meg. 

Berlin szerint néhány európai gondolkodót különösebb nehézségek 
nélkül lehetne az egyik vagy a másik oldalra állítani - így Platón és Dante a 
sündisznó, Arisztotelész és Shakespeare pedig a róka csoportjába tartozna. 
Nem kizárólagos érvénnyel, de inkább a sündisznó típusához sorolhatnánk 
Lucretiust, Pascalt, Hegelt, Dosztojevszkijt, Nietzschét, Montaigne, Goethe, 
Puskin, Joyce a róka típusához állna közelebb. Természetesen abszurd 
eredményekhez vezethet az efféle kategorizálás túlzásba vitele, ugyanakkor 
a fölvetés érdekes gondolatfuttatásra is serkenthet. Berlin esszéje Tolsztoj 
történelemről alkotott képének elemzésével foglalkozik, s bár részletes 
vizsgálati eredményeire nem áll szándékomban kitérni, végeredménye 
azonban említésre méltó. Eszerint Tolsztoj, életművét tekintve, a róka 
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típusához sorolható inkább, ám a történelemről formált nézetei arra 
vallanak, hogy sündisznó módjára igyekezett fölfogni a világot. Ez a 
törekvése azonban kudarcot vallott, hiszen a benne rejtőzködő róka 
megsemmisített minden értelmezhető alapelvet és rendszert, amit csak talált. 

Jelen tanulmányban két olyan történész magyar történelemmel 
foglalkozó munkáiról fogok beszélni, akik - nem magyar születésüek lévén 
- kívülről szemlélték a magyar történelmet. Rá kívánok világítani azokra a 
perspektivikus lehetőségekre, melyeket az nyújthat, hogy William McNeill 
és Róbert J. W. Evans itt vizsgált tanulmányai a koramodern magyar 
történelmet kívülről-felülről szemlélve, egy tágabb szintézis részeként 
kísérlik meg bemutatni és elemezni. Munkáik nem kizárólagosan a magyar 
koraújkorral foglalkoznak, de a térség áttekintésekor Magyarország 
helyzetét, az itt történt eseményeket is fontosnak tartják értékelni, s 
megpróbálják elhelyezni a korszak és a térség történelmi palettáján. 
Tanulmányaiban mindkét történész bizonyos értelemben Tolsztojra hasonlít, 
hiszen csakúgy, mint az orosz irodalom óriása, olyan rókáknak tűnnek, akik 
egy átfogó szintézis fölállítása érdekében sündisznóként igyekeznek 
megközelíteni a világot. 

William H. McNeill 
Bevezetőjében McNeill globális makrotörténeti áttekintést ad az általa 
vizsgált korszak előtti fejlődési vonulatokról.(2) A vizsgált térség 
Eurázsiának azt a tágan értelmezett sávját alkotja, mely széles 
elválasztóvonalat képez mind földrajzi, mind kulturális értelemben Európa 
és Ázsia között.(3) McNeill ezt az övezetet az „európai sztyeppe 
határvidékének" nevezi. E fogalom alatt a Kárpát-medence és 
hozzávetőlegesen a mai Lengyelország valamint Ukrajna területét érti. 
Véleménye szerint ez a térség egy sajátos történeti-földrajzi egységet képez, 
melynek karakterét fekvése, gazdálkodása és lakosságának életmódja, 
politikai szerveződése teszi a maga nemében egyedülállóvá. Fekvésében 
meghatározó, hogy ebben a sávban a nagy eurázsiai sztyeppét 
hegyláncolatok keresztezik. Adottságait tekintve a terület sztyeppei része az 
1500-as évek előtt ugyan alkalmas lett volna virágzó mezőgazdasági 
termelés kibontakozására, ám hiányzott a fejlettebb mezőgazdasági kultúra 
megteremtődéséhez szükséges technológia. A földjeik fölszántására 
alkalmas eke csak évszázadokkal később jelent meg a mezőgazdasági 
technológiában, ennek hiányában pedig a "termőföld nagy része 
megmüveletlen maradt, és csupán legeltetésre használták. A hegyekben a 
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mezőgazdaság helyett a bányászat honosodott meg, a dombvidékeken pedig 
egészen a XIV. század végéig sok helyen még mindig az égetéses, ún. slash 
and burn termesztési módszer használata volt gyakorlatban, melynek 
hatékonyságát azonban korlátok közé szorította a rendelkezésre álló 
földterület kiterjedése. 

Ezt a fajta hagyományos mezőgazdaságot csak egy hivatásos 
hadsereg lett volna képes megvédeni a sztyeppe határain kívül élő nomádok 
katonai fölényével szemben (a sztyeppe határain most és a későbbiekben a 
föntebb megadott területi meghatározást értjük), de egy efajta védelmi 
föladatra alkalmas hivatásos hadsereget a helybeli társadalmak nem tudtak 
fönntartani, egészen a XVII. század végéig. A X. század előtt a magyarok is 
e nomádok közé tartoztak, akik a hadizsákmány reményében portyázó 
beütésekkel fenyegették a már letelepedett, földmüvességgel foglalkozó 
népességet. A támadások idején a lakosság a hegyekbe, illetve biztonságos 
helyre menekült. A X-XIV. században hol a kunok, hol a tatárok, hol más 
nomádok veszélyeztették a termést és a lakosságot, később pedig a törökök 
támadásai jelentették a fő veszélyforrást a megszilárdulóban lévő gazdaság 
és társadalom számára. A sztyeppe-vidék lakossága a letelepedéssel együtt 
lassanként elveszítette a korábbi nomád harcos életmód katonai erényeit és 
mobilitását. Szétfoszlott a hadi fegyelem, s a korábban parazita életmódot 
folytató nomádokból kialakult egy nomád földbirtokos réteg. 
Földbirtokosként azonban már nem voltak képesek megvédeni a 
társadalmat, ez pedig utat nyitott a kívülről jövő nomád támadások sikere 
számára. 

Ezek a beütések a magyarok letelepedése után sem szűntek meg, ám 
a fenyegetett részek határa a magyarok Kárpát-medencében történt 
megállapodása után keletebbre tolódott. A Közép-Ázsiából induló nomád 
támadások 1000 után általában elkerülték a Kárpát-medencét, s egyre 
inkább dél felé irányultak. A nagy sztyeppei birodalmak fönnmaradása 
ezentúl is bizonytalan volt, a lakosság száma ingadozott a járványok, 
természeti csapások és idegen beütések miatt, így ideiglenes virágzásuk 
egy-egy karizmatikus uralkodó tehetségén alapult. Szent Istvántól kezdve a 
Duna-medence urai egy fejlettebb társadalmi és kulturális modellt kaptak 
Nyugat-Európától, mely a későbbi olasz és francia származású uralkodók 
alatt még dominánsabbá vált. 

McNeill megállapítja, hogy 1500 előtt a Kárpát-medence 
területeinek jellege fokozatosan változott nyugatról kelet felé haladva. Bécs 
és környéke még egyértelműen Nyugat-Európa társadalmi és gazdasági 
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képét mutatta, sőt még a Kisalföldet is ide sorolhatjuk. A Nagyalföld és 
Erdély azonban már egy átmeneti térséget képezett Európa és a Kárpátokon 
túli sztyeppe-vidék között. Ezen a viszonylag gyéren lakott területen az 
árvizek nyaranta elárasztották a folyó menti vidékeket, s rendszeresek 
voltak a konfliktusok a földesurak és jobbágyaik között. A felszínen az 
itteni társadalom is a nyugat-európai formákat tükrözte, de valójában egy 
sajátos társadalmi formációról van szó, mely felépítésében valahol a nyugat-
európai és a sztyeppe vidéki parazitizmus között helyezkedett el. 

A térség önmagában sem mutatott egységes képet. A Nagyalföld 
északi részét és Erdélyt sűrűbben lakták, a talaj minősége kedvezőbb volt, s 
a társadalom a német városoknak és a szabad parasztok illetve a székelyek 
nagyobb számának köszönhetően európaibb irányba fejlődött. Még 
keletebbre haladva Moldovát és Havaselvét még a XV. század elején is 
égetéses gazdálkodást gyakorló fél-nomádok lakták. Uraik próbálták 
utánozni a magyar és lengyel földbirtokosi réteg életmódját, de később 
mégis inkább a törökök szövetségeséül szegődtek, mert a törökök politikája 
kevesebb változást idézett elő társadalmukban, mint akár a magyar, akár a 
lengyel katolikus főurak behatása tette volna. Az ő szemükben a törökök 
politikailag toleránsabbnak tűntek. A határvidék legkeletibb övezete, a 
Fekete-tengertől nyugatra és északra terjedő sztyeppe csekély számú 
lakossága körében a muzulmán kultúra terjedt el. A Krím-félsziget egészen 
az 1660-as évekig a kalandozók központjának számított, a nomád lovasok 
végleges veresége csak ez idő után következett be. 

McNeill, ezeket a vonulatokat áttekintve megállapítja, hogy a XVI. 
századba lépve még nem volt nyilvánvaló az eurázsiai térségben, hogy a 
következő évszázadokban három nagy birodalom: a török, az orosz és a 
habsburgi fogja dominálni a Kárpát-medencét és a Fekete-tengertől északra 
eső sztyeppe-vidéket. A légifelvétel-szerű bevezetés után a könyv három fo 
része kronologikus és tematikus alapon osztja föl a tárgyalni kívánt 
korszakot, kezdve a török birodalom előrenyomulásával 1570-ig, folytatva a 
viszályok korával 1570 és 1650 között, végül a bürokratikus birodalmak 
győzelmével lezárva 1740-ben. 

Az oszmán térhódítás lehetséges okait vizsgálva a térségben, 
Magyarországról beszélve McNeill kiemeli az I. Mátyás király halála után 
bekövetkezett fejleményeket.(4) A központosítási kísérlet után a nemesek 
visszaállítják megnyirbált pozícióikat és szétverik a Fekete Sereget, mely az 
egyetlen ütőképes katonai erőként állhatott volna tr törökök ellen. II. Ulászló 
és II. Lajos uralma alatt az ország a nagy /földesurak rivalizálásának 



A magyar történelem kívülről szemlélve 141 

színterévé vált, a társadalom belső rendje megbomlott, ez nyilvánult meg az 
1514-es parasztlázadásban is. A korábban megszerzett perifériális 
tartományok kicsúsztak a királyság kezéből, s ez lehetetlenné tette a délről 
jövő támadások föltartóztatását, az ország szívétől való távoltartását. Az 
ország védelmének megszervezhetősége szempontjából a szerző ugyancsak 
negatív eredményként értékeli Werbőczy Hármas könyvének megszületését 
is, minthogy ez nagyobb figyelmet szentel annak, hogy a nemesség jogait 
védelmezze illetve a pereskedéseket szabályozza, mint annak, hogy az 
ország védelmét szolgáló szerepüket meghatározza. Mindezek 
következtében az 1514 utáni ötven évben a helyi túlkapások és 
erőszakoskodások általánossá váltak Magyarországon, az anarchia és a 
társadalmi devolúció pedig a szabad lovas katonák rétegének 
fölemelkedését eredményezte. 

A Kárpátokon túl ez a visszafejlődési tendencia még nagyobb 
méreteket öltött. E folyamatban kulcsszerepet játszott a rabszolgaszerzés 
érdekében indított tatár betörések sora. A rabszolgák problémája nemcsak a 
békés földművelő lakosságot érintette, hanem súlyos nehézségeket okozott a 
török birodalmon belül is. Egyrészt zavarta a Konstantinápolynak oly fontos 
mezőgazdasági kereskedelmet, hiszen gátolta a város gyorsan duzzadó 
lakosságának rendszeres élelemellátását (McNeill adatai szerint a város 
1453 körül 100 000 főre becsült lakossága 1600-ra mintegy 700 000 főre 
duzzadt), másrészt a balkáni térségben gyarapodtak az összetűzések a 
muzulmán földesurak és a szultán rabszolga-hivatalnokai között. A törökök 
számára éppúgy problémát jelentett a katonaság eltartása, mint akármely 
birodalomban az „európai sztyeppe határvidéken" belül, annál is inkább, 
mert az oszmán birodalomban a földművelőket viszonylag enyhén 
adóztatták. A központi hatalmat csak úgy tudták fönntartani, ha katonáik 
rendszeresen fosztogatták a birodalom perifériáját. 

Nem volt ez azonban másképp Mátyás király hadi központosítása 
esetében sem. A Fekete Sereg szükségleteit a balkáni területek nem tudták 
kielégíteni, ezért Csehország, Morvaország, Szilézia és Ausztria lett a 
zsákmányszerző portyák célpontja. Mátyás halála után a nemesség 
központosítást ellenző törekvései meghiúsították a Fekete Sereg 
fönmaradását, s McNeill úgy gondolja, hogy „az erőszak decentralizálása 
[...] lehetővé tette a parasztok intenzívebb helybeli kizsákmányolását a 
militáris arisztokrácia által. Bizonyos értelemben az egyenlőtlenségek, 
melyek bármely központosítottabb rendszer velejárói, feloldódtak egy közös 
gyötrelemben - hiszen a zabolátlan arisztokrácia nem tudott annyi sikeres 
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kicsapást mérni a határvidékekre, sem az otthoni erőforrásokkal olyan 
hatékonyan gazdálkodni, mint egy központosított katonai autokrácia".(5) 

A Kárpátoktól északra a lengyel-litván arisztokrácia hosszabb ideig 
élvezhette hatalmi pozícióját, s nem kellett ezért olyan nagy árat fizetniük, 
mint a magyaroknak. Magyarország I. Mátyás király korában bizonyos téren 
hasonlított a török birodalom berendezkedésére: e hasonlóságok közé 
sorolhatjuk a központosított hadsereg alkalmazását, vagy a viszonylagos 
kulturális nyitottságot, melyet Magyarországon a reneszánsz megjelenése, 
Konstantinápolyban pedig a bizánci kultúra megőrzése hozott magával. A 
XVI. századra azonban a két térség fejlődése nagyon eltávolodott 
egymástól, a különbségek áthidalhatatlanná váltak. 

McNeill meglátása szerint a birodalmi kormányzás problémáira 
eltérő megoldásokat kerestek, s a talált megoldások a törököket az adott 
pillanatban előnyösebb helyzetbe hozták. Szelim és Szülejmán uralkodása 
idején az Anatóliában vallási alapokon kitört siíta lázadásokat visszaverték, 
a Német Birodalomban viszont V. Károlynak nem sikerült megbirkóznia a 
protestantizmus térnyerésével. Míg Magyarországon a mágnások erősen 
korlátozták az uralkodó hatalmát, s a királyt mintegy primus inter paresnek 
tekintették, a törököknél autokratikus szultán uralkodott, nem alakult ki egy 
mágnás-rend, s az örökösödési elv is viszonylag gyönge volt. Ezeket az 
előnyöket fokozta még a jól kiépített adminisztrációs rendszer és a kitűnően 
képzett, erős hadsereg. 

Hosszabb távon azonban ezek az előnyök a törökök gyengéivé 
váltak, mivel a török haderő akkor volt igazán hatékony, ha a szultán vezette 
- ám a szultán nem tudott hosszú időre távol maradni Konstantinápolytól. A 
jól szervezett központi adminisztráció szintén csak a szultán hatókörében 
működött olajozottan. Mindez az 1570-es évekre a török terjeszkedés 
megtorpanását eredményezte. 

Az 1570 és 1650 közötti időszakot McNeill a viszályok korának 
nevezi, viszályokat találva a térség egész területén és a török birodalmon 
belül is.(6) A török problémák elsődleges forrása a hódítások megtorpanása 
volt, mely a magyar várrendszer ellenállásának, az orosz haderő 
bekapcsolódásának és a krími tatárok szövetsége kiszámíthatatlanságának 
volt köszönhető. A janicsárok közül sokan a katonai föladatok és elegendő 
hadizsákmány híján a letelepedést választották, vagy ha nem, a 
belterületeket kezdték prédálni és fölkeléseket szerveztek. A korábban jól 
működő adminisztrációs rendszer is remegni* kezdett, hiszen az ő 
fönnmaradása is a hadsereg szerzeményein alapult. A török birodalmon 
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belül ugyanaz a feszültség volt kialakulóban az örökösödési jogra 
támaszkodó földesúri réteg és az uralkodói bürokratikus abszolutizmus 
illetve az örökösödési jogokkal csak alig rendelkező hivatalnokréteg között, 
mint amely már tipikusnak volt mondható ebben az időben a Habsburg-, az 
orosz és a lengyel birodalmon belül, sőt Indiában és Észak-Afrikában is. E 
feszültségek föloldása reformok bevezetését kívánta volna meg, de a 
hatalmon lévő érdekcsoportok ellenezték az újítás minden formáját, még 
inkább a haderőn belüli innovációkat. Konzervativizmusuk pedig 
hosszútávon aláásta a szultánok hatalmát. 

A Habsburg-birodalom belső viszályait vizsgálva a szerző abból 
indul ki, hogy itt szó sem volt a törökökéhez hasonló központosított 
rendszerről, a birodalom autonómiák, immunitások és privilégiumok 
rendszerére épült. Az ausztriai és német területektől eltérően 
Magyarországon a városok nem játszottak fontos szerepet, a vallásos 
megosztottság viszont annál inkább. McNeillt a vallás kérdésében leginkább 
a politikai következmények érdeklik. Meglátása szerint az ellenreformáció 
részben azért diadalmaskodott, mert Habsburg támogatói tartózkodtak az 
adminisztrációs és politikai központosítástól a királyi Magyarország 
területén, s nem fenyegették sem az országgyűlés, sem a nemesek 
privilégiumait. Ezen kívül a katolikus egyháznak sikerült magát a 
jogszerűség és az alkotmányosság védelmezőjeként beállítania, így a 
nemesek nem érezték, hogy meg kell menteniük az alkotmányt, azaz a 
privilégiumukat szentesítő alapokiratot. Ezzel a protestantizmus potenciális 
politikai vonzereje sok nemes számára elsorvadt, s a katolikus propaganda 
valamint az azt közvetítő oktatás - mely egyfajta hazafias áhítatosság 
köntösét magára öltve újra meg újra azt hangsúlyozta, hogy Magyarország a 
kereszténység védőbástyája, amely a pápa különleges védelme alatt áll -
sikeres ellenállás nélkül tudott diadalmaskodni. 

A protestantizmus természetesen nem tűnt el egészen, megmaradt a 
kisebb, McNeill véleménye szerint kevésbé tanult nemesek körében, akik 
gyanakvással nézték az ellenreformáció által irányított szellemi életet. A 
korszak egészét domináló vallási feszültségek ellenére a Habsburg 
Birodalom végeredményben sikeresebben tudott kiemelkedni a konfliktusok 
közül, mint a Török Birodalom, elsősorban azért, mert a konfliktusokat 
Bécsben rugalmasabban tudták kezelni, mint a konzervatív szultáni 
udvarban. Bár a korszak végére sem tisztázódott teljesen az uralkodó, a 
nemesek és a városok közötti jogi és hatalmi viszony, a jezsuita iskolák 
elősegítették az uralkodó és a nemesek kibékülését. A központi bürokrácia 
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ugyan nem lett racionálisabb, de helyi kompromisszumok, megegyezések 
születtek. A harmincéves háború, pusztításai ellenére, az állandó hadsereg 
kialakulását eredményezte, mely létszámát tekintve ugyan nem volt 
jelentősnek mondható, mégis lehetett rá építeni, a XVII. század végére 
pedig már úgy megerősödött, hogy helyt tudott állni akár a törökökkel, akár 
más európai hatalommal szemben. Ez nagy változást jelentett a harminc 
éves háború idejéhez képest, amikor az osztrák ház újra meg újra mások 
segítségére szorult, vagy tehetetlennek bizonyult a mindent fölperzselő, 
prédáló zsoldos seregekkel szemben. 

A határvidék egy másik régiójában, Lengyelországban, e korszakban 
a nagy földesurak dominálták a társadalmat. Dominanciájukat annak 
köszönhették, hogy számottevő anyagi haszonra tettek szert a 
mezőgazdasági nagykereskedelem útján, s nem voltak különösképpen 
fenyegetve külföldről. Báthory István győzelmeit túl drágának gondolták, s 
úgy vélték, hogy nincs szükségük állandó hadsereg fölállítására. Ebben a 
szellemben szintén nem támogatták III. Zsigmond ismétlődő próbálkozásait 
a svéd korona megszerzésére, hiszen szerintük az már fél évszázados 
„céltalan" háborúskodást hozott Svédországgal. 

A kisebb tartományok közül McNeill elsőként Erdélyről beszél, ahol 
három korszakot különít el a viszályok korában. Elsőként a Báthoryak 
próbáltak létrehozni egy nagyobb birodalmat a keleti térségben, 
Lengyelországgal és Litvániával együtt; s a kálvinisták és a lutheránusok 
támogatták ezt, mert megijedtek a radikálisabb protestáns irányzatoktól. A 
tizenöt éves háború és még inkább Basta zsoldosai hatalmas károkat 
okoztak Erdélyben, s a pusztítások elleni tiltakozás Bocskai lázadásának 
támogatásában fejeződött ki. Bocskai a fosztogató Habsburg-hadak kiűzése 
után sikeresen erősítette meg Erdély autonómiáját, s megszilárdította a 
magyar nemesek pozícióját a Habsburgokkal szemben. Erdély Bocskai után 
is Habsburg-ellenes maradt, s az osztrákok helyett inkább a törökökkel 
kereste a szövetkezés lehetőségét. Bethlen Gábor is török támogatással 
került hatalomra Erdélyben, s bár a magyar korona megszerzéséért is 
eséllyel indulhatott volna, a magyar urak, kiváltságaikat féltve, jobban 
tartottak abszolutista törekvéseitől és állandó hadseregétől, mint a 
Habsburg-uralkodóktól. 

Moldovában és Havaselvén az erdélyi helyzettől lényegesen eltérő 
tendenciákat figyel meg a történetíró. Az uralkodók gyakran váltogatták 
egymást, a tárgyalt időszakban Moldovában ttúszonhárom, Havaselvén 
pedig huszonhat uralkodóváltás történt. McNeill szárazon és frappánsan 
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elemzi a hatalom megszerzésének két alapvető módszerét: először 
erőszakkal megragadni a hatalmat és utána lepénzelni az illetékes 
hivatalnokokat Konstantinápolyban, vagy először lepénzelni a 
hivatalnokokat és utána megragadni a hatalmat. A kereskedelmi 
összeköttetések és kulturális kapcsolatok mindkét tartományt 
Konstantinápoly felé irányították. Jelentős volt a görög befolyás, a katolikus 
és protestáns kihívások megerősítették és fokozták a konzervatív görög 
ortodoxia meggyökeresedését. A gyors politikai és társadalmi változások 
nagy mértékű korrupcióhoz és egyfajta groteszk politikai erkölcstelenséghez 
vezettek. 

McNeill meglátása szerint a XVII. század első felében az egész 
térségen belül kétfajta társadalmi berendezkedés állt egymással szemben.(7) 
Helyi szinten az igazgatást vagy az örökös földesurak egy csoportja által 
irányított helyi kormányzási intézmények, vagy a távoli uralkodó által 
kinevezett hivatalnokok gyakorolták. (Ez utóbbiak nem okvetlenül a 
helybeli lakosság köréből kerültek ki.) A térség nagy birodalmai, a 
Habsburg-, a Török és a Romanov-birodalmak 1650 után bürokratikus 
monarchiákat építettek ki. Valamilyen formában mindannyian elismerték a 
helybeliek önigazgatási törekvéseit, talán ennek is volt köszönhető, hogy 
171 l-re a bürokratikus birodalmak győzelme elvitathatatlan lett. 

Ezután már csak a kivitelezés, berendezkedés pontos részleteinek 
kidolgozása maradt hátra számukra. Az újfajta államszerkezetben a 
hadseregek hivatásos, képzett katonákból álltak. A seregeken belül a 
lovasság szerepe visszaszorult, csak az ellenfél zavarására és a végső 
diadalhoz vezető támadás végrehajtására alkalmazták. Nélkülözhetetlenné 
vált viszont a katonai sikerek eléréséhez a gyalogosok, a tüzérség és a 
lovasság precízebb együttműködése. Ez a sereg rendszeresen megállta 
helyét a csatatéren, de egy ilyen szervezett had fönntartását a XV. században 
csak a határvidékek rendszeres fosztogatása tette volna lehetővé. A 
perifériák forrásai azonban hamar kimerültek, nem lettek volna elegendőek 
a katonaság folyamatos ellátásához. A zsákmány helyébe így most az adók 
léptek, s ezen keresztül a katonák élelmezésébe a városi lakosság, a 
parasztok, sőt helyenként még a földesurak is bekapcsolódtak. 

A török birodalom újra megerősödött 1648 után, a Köprülü-
nagyvezírek vezetése alatt. Mehmed és fia, Ahmed hatékonnyá tudta tenni a 
bürokrácia működését, ezzel egyidejűleg enyhült a szunnita ortodoxia, s a 
dervisek szabadabb teret kaptak. Erdélyben kudarcot vallottak II. Rákóczi 
György birodalmi próbálkozásai, és helyét a törökök szemében 
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megbízhatóbb és kevésbé nyughatatlan Apafi Mihály foglalta el a fejedelmi 
székben. Moldovában és Havaselvén is új uralkodókat neveztek ki a 
törökök: választásuk olyan jelöltekre esett, akik a konstantinápolyi görög 
Phanar kerületből származtak, s kiknek az otthon maradt rokonaik 
garantálták lojalitásukat. Erejük tudatában tovább kívántak volna 
terjeszkedni, de hiába támogatták ennek érdekében Magyarországon a 
Thököly felkelést, s hiába kísérelték meg újra Bécs megszállását, hódító 
törekvéseik ezúttal sikertelennek bizonyultak. 

A Török Birodalom katonai kudarcait részben az okozta, hogy a 
bürokratikus hatalom megerősödése nem jelentette az arisztokrata urak 
teljes visszaszorítását, s a törökök nem tudtak lépést tartani a technológia új 
vívmányaival. Ebben az időben több olyan vallási mozgalom is elterjedt a 
törökök között és Oroszországban, mely a világvégét jövendölte. E látnokok 
megjelenése a központosító hatalmak megerősödését segítette, hiszen a 
világvége közeli eljövetelébe vetett hit értelmetlenné tette az ellenállást a 
központosítással szemben. 

A vizsgált terület másik fölemelkedő nagyhatalma a Habsburg 
Birodalom volt. Csapatai 1683 és 1699 között sikeresen kiverték a török 
hadakat Magyarország területéről, ami részben annak volt köszönhető, hogy 
a törökök inkább területeket áldoztak föl, mintsem belső reformokat 
hajtsanak végre. A Habsburgok ügyesen alkalmazták a XVII. század francia 
és olasz újításait, meghonosították a hivatásos hadsereget, melynek tagjai 
rendszeres fizetést és ellátást kaptak, a fegyelmet és edzettségüket napi 
gyakorlatokkal tartották fenn, a katonák egyenruhát viseltek és 
kaszárnyákba költöztek. Kialakították az előmeneteli rendszert is, ezáltal 
fokozva a katonai szolgálat társadalmi elismertségét. 

A Habsburgok az 1680-as évek után is folytatták a magyarok által 
ellenszenvvel követett lépéseket. Ezek közé tartozott a Commisio Neo-
acquistica, melynek működése nyomán a töröktől visszaszerzett területek 
oroszlánrészét végül a Habsburg-udvarhoz lojális urak kapták, s ezzel a 
dinasztia ellenfeleit lényegében kizárták a hatalomból. Az sem nyerte el a 
magyarok tetszését, hogy a déli határokon katonai-adminisztratív területet 
alakítottak ki, melyet közvetlenül Bécsből irányítottak. Erdélyt nem 
egyesítették Magyarországgal, mellőzték a protestánsokat és a hivatásos 
sereget magyar földön állomásoztatták. A sokoldalú elégedetlenség a 
Rákóczi-felkelésben jutott kifejezésre, de ennek leverése, 1711 után a 
magyar nemesek megbékéltek a Habsburg-igazgatás új formájával, s 
békétlenkedés helyett inkább egymást perelték. 
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William McNeíll megkísérelte fölhívni olvasói figyelmét az „Európa 
sztyeppei határát" alkotó térségen belül föllelhető hasonlóságokra. 
Szintézisében a geográfiai sajátosságok kiemelkedő hangsúlyt kaptak. 
Meglátása szerint a térség földrajzi képének egysége a helyi variációk 
figyelembe vételével is hasonló típusú társadalmakat hívott életre, hasonló 
jellemvonásokkal, mely közösségek hasonló problémák megoldásával 
birkóztak, s végeredményben e problémák megoldására is hasonló 
megoldásokat találtak. McNeill értékelésében e közösségek geográfiai 
helyzete játszott kulcsszerepet alapvonásaik meghatározásában és későbbi 
fejlődésükben. 

Róbert J. W. Evans 
Rudolf császárral foglalkozó tanulmányában Evans - Rudolf, az uralkodó 
eszmevilágán és a prágai udvari élet bemutatásán keresztül a XVI. század 
végének szellemi klímáját vizsgálja.(8) Megállapítja, hogy a történelemben 
három egymástól eltérő kép alakult ki és maradt fönn II. Rudolf 
császárról.(9) Az egyik egy gyönge, instabil, elszegényedett uralkodót lát 
benne, aki nem tudott élni politikai örökségével. Bár uralkodását ragyogó 
politikai kilátásokkal kezdhette, élete utolsó napjaiban rab volt saját 
várában, elveszítette hatalmát és befolyását a német birodalomban, 
kiszorították Ausztriából és Magyarországról, és még a cseh 
tartományokban sem játszott szerepet többé. 

Egy másik ábrázolás a kor nagy mecénását láttatja velünk, aki a 
művészetek és tudományok állhatatos védelmezője és támogatója volt. A 
köréje gyűlt művészektől és tudósoktól kiemelkedő alkotásokat és 
teljesítményt követelt, messzelátó művészetpolitikája kulturális aranykort 
teremtett a XVI. század végére. 

A harmadik fölfogás szerint a császár az okkult, titkos tudományok 
rosszhírű támogatója volt, aki a titkos tudást őrültségbe hajló elszántsággal 
hajszolta. Csaknem mániákus vonzódása az alkímiához legendássá vált, de 
ezen kívül érdekelte még az asztrológia, a hermetizmus, a kabalisztika és 
akármely hétköznapi babona is. 

Evans munkájában a három, egymástól nagyon különböző profil 
összeillesztésére törekszik, megállapítva, hogy bár eltérők, mégis sok 
szempontból fedik egymást, s voltaképpen egyenként és együttesen is a 
XVI. század szellemi légkörének leképeződései. A késői XVI. század 
embereit általában jellemezte az univerzalizmusra törekvés. Erőfeszítéseket 
tettek a kereszténység szellemi és politikai egységének megőrzésére, 
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mindenáron szerették volna elkerülni a vallási szétszakadást - úgy 
gondolták, hogy a kereszténységen belüli béke megőrzése segít megmenteni 
Európát a törököktől. A humanisták, akár katolikus, akár protestáns 
felekezetünek vallották magukat, még mindig egy egyesült kozmopolita 
tudóstestület tagjai közé számítanak, s ugyanígy a manierista művészek is 
egy nemzetközi elit képviselői voltak. 

Rudolfon keresztül Evans a XVI. század végére eső korszakváltás 
jegyeit is vizsgálni kívánja.(10) A latin humanizmus 1600 körül kezd 
fokozatosan visszaszorulni, s helyét lassanként átadja a barokknak. Rudolf 
még a hagyományos világnézetet képviselte, a hagyományos kozmológiát és 
a mágia iránti vonzalmat részesítette előnyben, ahogyan II. Fülöp udvarától 
sem volt idegen az okkult tudományok és a varázslás iránti érdeklődés. 
Európa stabilitását azonban több oldalról is támadás érte, s a konfesszionális 
politizálás politikai összeomláshoz vezetett, az új tudományos, empirikus 
elképzelések pedig a szellemi harmónia megbomlását eredményezték. 

A korszak kérdéseit megválaszolandó gyakorlati és szellemi 
megoldások óhatatlanul konfliktusba keveredtek. Rudolf idején kiéleződött 
a harc a passzív és az aktív megoldásokhoz ragaszkodó nézetek között.(l 1) 
A régi kozmológia, bár voltak aktív komponensei, a kontemplálást tartotta a 
legfelsőbb emberi célnak, a világ elfogadását az üdvözülés reményében. Az 
1555. évi augsburgi egyezmény éles ellentétbe került a tridenti zsinat 
döntéseinek szellemével, s végül ez az ellentét a fokozódó krízisek 
sorozatán keresztül a harmincéves háború kitöréséhez vezetett és még 
karakterisztikusabbá tette az állásfoglalásokat. Az aktivista pártok egyre 
inkább konfesszionális alapokra helyezkedtek, és eltolódtak a felekezeti 
dogmatizmus irányában. A kiéleződött feszültségek azonban sokakat inkább 
a politikától való visszahúzódásra indítottak, visszavonulásra az okkult 
tudományokba, a magángyűjteményekbe, az impraktikus álmodozásba. Ok 
annyira respektálták a hagyományos értékeket, hogy kritika nélkül 
ragaszkodtak a régi univerzális rendhez, s fő céljuknak a megbomlani látszó 
hétköznapi és szellemi harmónia visszaállítását tekintették, passzív 
intellektuális eszközök segítségével. 

Evans meglátása szerint 1600 táján a világ megváltozott Rudolf 
körül. A konfesszionális politizálás egyre inkább előtérbe került, a szellemi 
életben pedig mindinkább háttérbe szorultak vagy kihaltak azok, akik a 
hagyományos kontemplativ világot képviselték. A császár ezzel nem akart 
vagy nem volt képes szembenézni. Kissé modern terminológiával kifejezve, 
nem tudott alkalmazkodni a rendszerváltáshoz, /bár kezdetben még ö is 
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mutatott némi hajlandóságot arra, hogy részt vegyen a politikai fordulatban, 
főként személyi változtatások révén. Menesztette protestáns alkancellárját, 
Jan Zelinszkijt; titkárát, Jan Milnert; a Hofkammer elnökét, Ferdinánd 
Hoffmant; valamint Rumpfot, a titkos tanács elnökét. Utánuk az 
úgynevezett spanyol párt került hatalomra, a kancellár Zdenék Lobkovic lett 
és Filippo Spinelli nuncius kulcsszerepet kapott a döntésekben. 

Rudolf kezdetben remélte, hogy az új tanácsadók dinamikussága 
megerősíti az ő hatalmi befolyását. Tetszettek neki a nagyratörő tervek, 
melynek részeként ő egész Európa vezetője lett volna, rá osztották volna a 
kereszténység védelmezőjének és a törökök legyőzőjének szerepét. Egyedül 
nem remélhette ezeknek megvalósítását, viszont sem a Német Birodalom, 
sem a spanyolok, sem a pápa nem nyújtott hathatós támogatást. A 
szervezetlen hadakozás frusztrálta, a túlzottan dogmatikus vallásosság sem 
vonzotta. A politikai téren elszenvedett csalódások Rudolfot egyre jobban 
visszaszorították a művészet és a mágia világába. Mivel nem tudta 
megragadni, elsajátítani ezt az újfajta, barokkos aktivitást, elbarikádozta 
magát a harmonikus szépség és a titkos tudományok nagykönyvei közé. 
Evans, munkája legnagyobb részében, ezt a Rudolf körül kialakult mágikus 
és manierista környezetet vizsgálja. 

Egy másik fontos szintézisre törekvő tanulmánya a Habsburg 
Birodalom formálódását tekinti át 1550 és 1700 között.(12) Itt abból indul 
ki, hogy a XVI. század elejére három nagy változás alakította át Közép-
Európát. Az első egy szellemi megújulás, a reneszánsz, mely részben I. 
Mátyás udvari kultúrájának köszönhetően terjedt el a térségben. A közép-
európai reneszánsz nemzetközi stílusáramlatot, katolikus humanizmust 
jelentett, melynek megjelenése bizonyos irányokban reformokra ösztönzött. 

A következő egy vallási megújulás, az 1520-as évek körül 
megjelenő reformáció, mely a közép-európai térségben szenvedélyes 
támadást indított a tradicionális elképzelések ellen. Erőteljes fölbukkanása 
számos forrásból eredeztethető. A török támadás előrenyomulása, a 
meglévő huszita hagyományok, a német városi lakosság egyházellenes 
kritikái, a népies prédikátorok millenarista elvárásai és az alpesi völgyek 
lakosságának hagyományos ellenállása támogatta kibontakozását, terjedését. 
A humanisták és reformátorok gyorsan megtalálták a közös hangot, 
párhuzamos érdeklődéssel fordultak a bibliai szövegmagyarázatok és a nép 
oktatása felé. 

Végül a harmadik tényezőt Evans abban látja, hogy a politikai 
fejlemények új lehetőségeket és problémákat jelentettek a Habsburgok 
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számára. A mohácsi csata az ő számukra váratlan szerencsét jelentett, ám a 
német császári korona birtoklása konfliktushelyzeteket teremtett a német 
fejedelmekkel fönnálló kapcsolatukban. Az osztrák területeket így sok apró, 
helyi sérelem háborgatta, mindemellett problémát jelentett a cseh királyság 
elszigeteltsége, a magyar területeken az állandó török veszély és az 
erőteljesen megnyilvánuló magyar nemzeti öntudat. 

Ebben az ellenmondásos helyzetben, a szétszórt elemek 
összefogásában és a problémákkal való megbirkózásban a Habsburg siker 
nagyrészben annak függvénye volt, véli Evans, hogy miként viszonyultak a 
reneszánsz és a reformáció megjelenéséhez. A XVI. században a reneszánsz 
és a reformáció dominálta a térséget, a társadalom nyitott volt az új 
eszmeáramlat, művészeti stílus és vallási irányzat befogadására. A 
Habsburg hatalom nem követte ezt a fajta kitárulkozást, továbbra is formális 
maradt. A XVII. század kezdetére a Habsburgok hatalma megszilárdult 
Közép-Európában, a társadalmi nyitottság pedig bezárult, visszatért a 
tradicionális keretek közé. A dinasztia sikerének alapjait egy univerzális 
birodalmi ideológia kidolgozása és az ezt támogató kozmopolita katolikus 
egyház fölélénkült népszerűségének gyors növekedése teremtette meg. A 
XVI. században a monarchia különböző részei még különállóak voltak, és 
nagyjából saját forrásaikból éltek. Ezt az önállóságot a Habsburgok akkor 
még nem fenyegették, és sok helyen még a XVII. századba átnyúlva is 
megmaradt. 

A XVI. század elemzésében Evans főként a reneszánsz kultúrával és 
a reformáció terjedésével foglalkozik a birodalom egyes részeiben. Különös 
fontosságot tulajdonít a reneszánsz kultúra összefonódásának a 
reformációval és a katolikus elittel is. Az előbbit tárgyalva Melanchton és 
Erasmus kiemelkedő szerepét hangsúlyozza, míg az utóbbinál a katolikus 
egyházat irányító humanista főpapok kapnak külön említést. A késő 
reneszánsz gondolkodók igyekeztek kibékíteni az ellentéteket és 
harmonizálni az „ összes tudást", de hamar rá kellett döbbenniük, hogy ez 
többé nem lehetséges egy ember számára. Ezért arra a következtetésre 
jutottak, hogy az alapfeltételt, az egész világ egységét kell bebizonyítani -
ámde ez sem sikerült. Egyre jobban irracionális érvekkel próbálták 
támogatni ezt a racionális álláspontot, de nem voltak képesek szintézist 
teremteni, vagy megvédeni a régi keresztény egységet. A manierista 
civilizáció tehát túlságosan ingatag egyensúlyra támaszkodott, és sok 
támogatója a fokozódó dogmatizmus és fanatizmus réme elől talált ebben 
menedéket. Ezt a fajta visszahúzódást mutatja Rudolf és udvara is. 
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A szellemi és politikai válság csúcsa Evans szerint a XVII. század 
első felére tehető. A század végére a Habsburg tartományokban a sokféleség 
dacára is létrejött egy egységesült kultúra, s ez a kulturális kötelék 
nélkülözhetetlen volt a dinasztia fennhatósága alatt álló területek 
összetartásához. Természetesen politikai, társadalmi és gazdasági tényezők 
is jelen voltak, de a szellemi közösség meghatározónak tekinthető az egység 
fenntartásában. 

Az ellenreformáció kultúráját vizsgálva Evans megállapítja, hogy az 
uralkodó elit és a privilégiumokkal nem rendelkezők közötti szakadék 
tágabb lett, és csak azok rendelkeztek szabad önkifejezési lehetőségekkel, 
akik részt vehettek az elit kultúrájában. A szellemi élet kibontakozása három 
alapvető korlátba ütközött: a konfesszionális ortodoxia, a fönnálló rend 
tiszteletben tartása, s a latin nyelv használata nehezítette a kultúra 
populárisabbá válását. 

A szellemi rendszerben bár jelen volt az empíricizmus is, 
Arisztotelész megtartotta központi szerepét. A tudomány nem kerülhetett 
ellentmondásba az uralkodó dogmarendszerrel, így kísérleteket föleg a 
hagyományos elképzelések bizonyítására lehetett alkalmazni. A hangsúlyt a 
passzivitás, a belenyugvás filozófiája kapta. A korszakban végig 
megmaradtak a mágikus világ utáni érdeklődés elemei is, leginkább az 
alkímia vonzotta a tudós elméket. Evans a szellemi szintézis utáni vágy és 
kutatás egyik legérdekesebb alakjának Athanasius Kirchnert tartja, aki a 
filozófiát és a teológiát a mágián keresztül próbálta összekapcsolni: ennek 
alapján állította például, hogy a hieroglifák a keresztény igazságok okkult 
formában megfogalmazott tanúbizonyságai. Kirchner sikertelen 
szintéziskísérlete egy olyan szellemi hagyomány folytatódását jelentette, 
mely egyesítette a Habsburg-Monarchia elitjének kultúráját. Az 
ellenreformáció politikai bevezetését közös gondolkodási szokások is 
támogatták, a konformitás alapját a legtöbb esetben az elfogadás, és nem a 
kényszer teremtette meg. Ennek eredményeképpen a birodalom káprázatos 
sokfélesége a közös gondolatmeneteken keresztül lassan összeolvadt és 
egybecsiszolódott. 

* 

A két történész törekvései és érvei a magyar történelemnek egy nagyobb 
történeti és a térség egészére kiterjedő szintézisbe állítására, több érdekes 
kérdést vetnek föl. Először is a szintézisek nem okvetlenül támogatják, de 
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ugyanakkor nem is záiják ki egymást. Az egyik a közös földrajzi 
elhelyezkedést, a másik a közös kultúra kialakulását hangsúlyozza. Evans 
tanulmánya jóval részletesebben vizsgálja tárgyát, s emiatt meggyőzőbbnek 
tűnhet. Mindazonáltal MeNeill érdekes áttekintést nyújt egy nagyobb 
térségről, melyet nem gyakran szoktunk egységes egészként fölfogni, s talán 
éppen emiatt tud rávilágítani bizonyos hosszútávon újra észlelhető 
vonásokra, melyek segítséget adhatnak számunkra e társadalmak jobb 
megértéséhez. 

Másodszor, mint kívülállóknak, megadatott számukra, hogy a 
magyar történelemhez más perspektívából közelítsenek, mint a 
Magyarországon élő vagy magyarnak született történészek teszik, vagy 
tennék. Teremteni próbált szintézisük a közös földrajzi sajátosságokon, 
illetve közös kulturális jellemvonásokon alapul - ezek hagyományosan nem 
azok a területek, melyeket magyar történészek hasonlóképpen 
hangsúlyosnak választanának. 

Harmadszor, ha elfogadjuk Berlin intellektuális osztályozását a 
rókákról és sündisznókról, s amennyiben MeNeill és Evans (csakúgy mint 
Tolsztoj) olyan rókák, akik annak a módját keresik, hogy a világot 
sündisznóként értelmezhessék, értékelnünk kell, hogy ők alapvetően azzal 
az igénnyel nyúlnak a magyar történelem tanulmányozásához, hogy a 
részletek „róka"-módra történő gyűjtésén kívül, azokból nagyobb léptékű 
szintézist teremtsenek. Ezt példaértékű törekvésnek tekinthetjük a XX. 
század második felének magyar történetírásában. 

Végül, ha Evans föltevése helyes, és a térség többé-kevésbé közös 
elit kultúrája ténylegesen döntő szerepet játszott a Habsburg Birodalom 
kialakulásában, vajon máig hatóan létezőnek tekinthetünk-e egy közös elit-
kultúrát a térségen belül, vagy ennek meglétét egészen elhomályosította a 
modem nacionalizmus fölemelkedése és a XX. század világfölforgató 
eseménysorozata? Tovább lépve: e potenciálisan létező közös elit 
kultúrában él-e még a szintézisteremtésre való törekvés? 
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