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Szamosi Lóránt 
A kora középkor Európában, a keleti és a nyugati feudalizmus 

 

 

 
A. A korszakolás kérdése 

 

   A középkor elnevezés a XV. századi olasz humanistáktól származik. Először 1469-ben, egy 

pápai könyvtáros Giovanni Andrea dei Bussi használta a kifejezést. A humanisták számára a 

Nyugatrómai Birodalom bukása és a reneszánsz között eltelt majd’ 1000 év a sötétség kora, a 

kulturális hanyatlásé. A beszélt és írott latin nyelv használata alapján ítélték meg az előző 

időszakot, így az a humanista műveltséghez képest tényleg barbárnak hatott. A középkor 

negatív felhangú jelentése a felvilágosodás korában jelent meg. Ekkor vált divatossá a „sötét 

középkor” elnevezés. 

   A világtörténelem hármas felosztása (ókor, középkor, újkor) a XVII. században vált 

általánossá, amit egy hallei professzor, Cristoph Cellarius alkotott meg először. A 

korszakolás miatt elsősorban a korszakhatárok lesznek izgalmasak. Főleg az ókor végének, a 

középkor elejének meghatározása. Általában a 476-os évhez kötik az ókor végét. 

Természetesen az átmenet egy hosszabb folyamat volt, és nem lehet azt egyetlen évszámhoz 

kötni. Az átmeneti időszak kb. fél évezredet ölel fel (Diocletianus császártól Nagy Károlyig). 

Egy tény, a történészek zöme a IV. századot már a középkor részeként tárgyalja. 

   Ma a történészek egyetértenek abban, hogy indokolt az ókor és a középkor közé egy 

átmeneti időszakot, egy átmeneti kort beiktatni, amit Váczy Péter antik középkornak nevezett 

el. Korábban a barbárság korának tartották a középkort, ma tudjuk, hogy ebben a korban 

született meg az európai civilizáció. A kor második felében születik meg Nyugat-Európa 

(Occidens), ami itt politikai fogalom, és beletartozik többek között Magyarország is. 

Középkorról csak Nyugat-Európa esetében beszélhetünk, keleten az eltérő fejlődés miatt ez a 

kor elsikkadt. A középkor fogja majd Nyugat-Európát a világ vezető civilizációjává tenni az 

újkorban.   

   A III. és a VI. század közötti időben ment végbe az ókorból a középkorba való átmenet. A 

középkori Európa kialakításában három tényező játszott nagyon fontos szerepet: az antik 

civilizáció öröksége, a keresztény vallás és egyház, valamint a barbár népek és az általuk 

kialakított társadalmi-politikai szervezet. Ennek a három dolognak az egybeolvadása még a 

Római Birodalom keretei között ment végbe. Ekkor és itt alakultak ki a középkori struktúra 

főbb elemei: földesuraság, hűbériség, egyházszervezet, szerzetesség, lovagság. A Nyugat új 

kultúráját a kereszténység adta a bibliai és az antik hagyományok egybeötvözésével. A másik 

tartóelem, amely ekkor már létezett a földesuraság volt, ami nem jelent azonos fogalmat a 

feudalizmussal. Csak akkor van ez így, mikor a IX. században megjelenik a hűbériség és a 

hűbérbirtok (feudum) is.  

   A VII. és X. század között kialakulnak az Occidens első határai. A frank területeken 

kialakul az, új a feudális mintaállam. Itt egy magasabb ívű fejlődést mindig egy dezintegráció 

előz meg. A nagy birodalmi keretek felbomlottak és helyette új monarchiák jöttek létre, ahol a 

személyes kapcsolatokon alapuló politikai egység volt az alap. Ezek a városi autonómia és a 

szokásjog tiszteletben tartásán alapuló nagyobb keretbe lettek belehelyezve. 
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B. Európa megszülető régiói 

 

   A római örökséget bekebelező „barbárok” első nagy terjeszkedése 500 és 800 között 

létrehozta a Nyugat (Occidens) fogalmát. A Nyugat a későantik-keresztény és a barbár-

germán elemek összeolvadásából jött létre. Ennek a régiónak a határai az Atlanti-óceántól az 

Elba-Saale-Lajta-Pannónia nyugati pereme vonalig terjedtek. Ez lényegében a Karoling 

Birodalom keleti határa volt. A Nyugat kifejezéssel itt a Földközi-tengert (Mediterráneum) 

körülvevő régi világtól és Bizánctól, illetve az iszlám világtól különböztették meg magukat. 

Nem Kelet-Európától, hiszen az 1000 előtt nem is nagyon létezett. 

   A másik oldalon Bizánc volt, amely mereven próbálta őrizni az antik római örökséget a 

„barbárokkal” szemben. Bizánc a Keletrómai Birodalom struktúráját vitte tovább, azaz a 

bürokratikus-centralizált államot. Ennek a Bizáncnak a kisugárzásában jön majd létre Kelet- 

és Délkelet-Európa, mint földrajzi és politikai régió. Ugyanezt a keletrómai örökséget fogja 

majd folytatni az ebbe a régióba a XIV. században behatoló Oszmán Birodalom is. Kelet-

Európát, mint politikai fogalmat majd Oroszország fogja kikovácsolni a XVII-XVIII. 

századra, és azt mindjárt eggyé is teszi Oroszország fogalmával. 

   Európa két nagy régiója közé (amelyek korántsem egyidőben jöttek létre) ékelődött be egy 

átmeneti, vagy köztes régió, amit Közép-Európának vagy Közép-Kelet-Európának hív a 

történettudomány. 1054 tájékán, a nagy egyházszakadást követően kezdett igen markánsan 

kirajzolódni ez a terület, és a Nyugat keleti határvonala még keletebbre helyeződött át 

ezeknek az országoknak a nyugati kereszténységhez való csatlakozásával. 1100-1200 tájékán 

Európa Occidens keleti határai már az Al-Dunáig, a Keleti-Kárpátokig és a Baltikumig 

terjedtek.  

   Sokan úgy gondolják, hogy Európa igazi története 800 táján kezdődik, mikor az arab 

hódítás elszakítja a kontinenstől a Mediterrán térség déli felét (a görög-római civilizáció egy 

részét). A súlypontja Európának ekkor északabbra tevődött át, és egy új szerkezetű hatalom 

kezdett kibontakozni a Frank Birodalom területén. Ez alkotta a Nyugatot, amely első nagy 

expanziója révén 1000 és 1300 között kitágította keleti határait Közép-Európa felé, majd 1500 

és 1640 között átnyúlva az óceánon hozzákapcsolta Amerikát, és Skandináviát. Ez az új 

struktúra lesz majd a nyugati feudalizmus, amely az új és minőségi fejlődést eredményezte, és 

emelte Európát a civilizációk vezető kontinensévé. Természetesen az első századokban csak 

az építkezés folyhatott, hiszen a régebbi szerkezet teljesen elpusztult, így időbe telt mire az 

újnak az előnyei, felsőbbsége érvényre juthatott. 
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C. A keleti (bizánci) feudalizmus 

 

   A gyökerek természetesen itt is a Római Birodalomig nyúlnak vissza, a válság kezdetéig. A 

birodalmat először a gót (III. század), majd a germán és hun támadások (IV. század) teljesen 

megrendítették. A két kiemelkedő uralkodó Diocletianus és Nagy Konstantin császárok 

tudták csak helyreállítani a rendet, de komoly árat fizettetek ezért az alattvalókkal. A császár 

ezek után már nem az első polgár volt, hanem keleti kényúr, despota. A régi és dicső római 

polgárjog a múlté lett. A császári mindenható bürokrácia és centralizáció mindent áthatott, a 

falvak és városok lakosait röghöz kötötte és kiszipolyozta. Mikor 395-ben Theodosius 

császár kettéosztotta a birodalmat ténylegesen is, csak egy régóta fennálló helyzetet tett 

egyértelművé. Két birodalmi központ alakult ki: Ravenna és Konstantinápoly (a korábbi 

Byzantion helyén). 

   A különbségek egyértelműek voltak nagyon sok területen a birodalom két fele között: 

- A kulturális válaszfal: a nyugati rész nyelve a latin, amelyből az ún. újlatin nyelvek is 

kinőttek, míg keleten a görög, de használják a helyi nyelveket is. A keleti részen a 

hellenisztikus kultúra maradt az uralkodó. 

- Társadalmi téren is óriásiak a különbségek: keleten hatalmas, milliós városok voltak, míg 

nyugaton ezzel egyidőben a városok egyértelmű hanyatlása volt megfigyelhető. A nyugat 

későbbi városainak a mérete nem éri el a kelet hatalmas metropoliszainak a nagyságát, de 

az ottani városhálózat sokkal sűrűbb lesz! Mindenképpen hiányzott, a Nyugatra oly 

jellemző mezőváros, amelyet nem vettek körbe városfallal. A város és a falu sokkal 

jobban elhatárolódott a keleti részen. 

- Vallási téren a szkizmával, a nagy 1054-es egyházszakadással váltak egyértelművé a 

különbségek. A nyugati (római) kereszténység állt szemben a keleti (görög) 

kereszténységgel. Sokak szerint az öt legjelentősebb oka a szakadásnak: 

1. Az életviszonyok közötti különbségek: Bizánc sokkal pazarabb és csillogóbb volt, 

amit a Nyugat irigyelt. 

2. Bizánc egyfajta kisebbrendűségi érzése Rómával szemben: Róma sokkal régebbi 

város, az egyház nagy központjai az apostoloktól kapták rangjukat. Bizánc nem tudott 

felmutatni, Szent Péterhez hasonló apostoli alapítót. 

3. Dogmatikai vita a szentháromság körül: a rómaiak hozzáfűzték még hitvallásukhoz a 

filioque szót, ami annyit tesz, hogy a Szentlélek az Atyából és a Fiúból árad ki. Ezzel 

szemben a görögkeletiek azt mondják, hogy az Atyából árad a Fiún keresztül. 

4. További problémák: a nyugati tiltotta a nősülést, ragaszkodott a cölibátushoz, míg a 

keleti megengedte a házasodást az eskü előtt. A böjti előírásokban sem egyeztek meg. 

A keleti kenyér és bor alakjában osztja az úrvacsorát, míg a nyugatiak csak 

kovásztalan kenyér formájában részesülhettek Krisztus testéből. A liturgia 

középpontjában a Szentlélek állt, a nyugati igehirdetést nem gyakorolták. 

5. A szakadás talán legnagyobb oka az volt, hogy versengés alakult ki a kelet-európai 

hittérítés, főleg a bolgárok megtérítése kapcsán. 

 

   A római birodalmi egység helyreállítására az utolsó nagy kísérletet I. Justinianus (527-565) 

tette. A birodalom keleti fele viszonylag épségben vészelte át a népvándorlás első nagy 

hullámát. A veszély komolyságát mutatja, hogy magát a császárvárost, Konstantinápolyt is 

hatalmas fallal vették körül. Némi erőgyűjtés után sikerült a dunai határvonalat helyreállítani, 

és napirendre került a birodalom restaurációja is. A látszat ellenére a birodalom még 

tulajdonképpen létezett. A keleti rész egy percig sem törődött bele a nyugati területek 

elveszésébe, és csak az alkalomra várt, hogy mikor lehet egyesíteni ismét a Földközi-tenger 
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két medencéjét. Justinianus seregei elfoglalták a Balkánt, az Itáliai-félszigetet, sőt Hispánia 

keleti partvidékét és Észak-Afrika bizonyos területeit is.  

   De a kísérlet sikeressége csak addig tartott, amíg a nagy császár élt. Ő volt a birodalom 

történetének utolsó császára, aki Róma örökösének tekintette magát. Emlékét a tiszteletére 

Konstantinápolyban emelt Hagia Sophia (Szent Bölcsesség) hirdette. Ő foglaltatta írásba a 

római jog szabályainak teljes gyűjteményét, a Corpus Juris Civilist. Justinianus utódaitól 

kezdve a császárság már nem római többé, hanem bizánci és görög. A VI. században az avar 

és a langobard támadások komoly veszélybe sodorták a keleti császárságot, a túlélésért kellett 

küzdeni a nem olyan rég még hatalmas birodalomnak. 

   A népvándorlás következményei sokkal súlyosabbak voltak a birodalom keleti, mint nyugati 

felében. A nyugati részen (Gallia, Itália, Hispánia) a germán törzsek sokkal kisebb pusztítást 

okoztak. Számbelileg is kevesebben voltak (frank, alamann, burgund törzsek), így nem tudták 

megsemmisíteni a római örökséget. Itt nem ment végbe népességcsere, hanem a germánok 

összeolvadtak a helyi, latin nyelvű bennszülöttekkel. A római városhálózat s megmaradt, sőt a 

városok továbbra is a helyi világi és egyházi kormányzás központjai maradtak. A germánok a 

hunokhoz, vagy avarokhoz képest sokkal civilizáltabban viselkedtek (bár ez a vandálokra nem 

mondható el). 

   A hun és később avar törzsek teljesen megsemmisítették a római civilizációt az általuk 

elfoglalt területeken. Romba dőltek a városok, a lakosságuk elpusztult. Ez a Duna mentén és a 

Balkánon tökéletesre sikerült. A terület nem túl jó előjelekkel indult el a kora középkori 

időszakban. 

   Bizánc nem lélegezhetett fel az avarok jelentette veszély elmúlásával, hiszen a VII. 

században a terjeszkedő iszlámmal és az arab hódítással kellett szembe néznie. Sorra 

veszítette el fontos hídfőállásait: Ciprus, Karthágó, Rodosz. Később elesett Szicília és Kréta 

is. Az itáliai területeket magára hagyta a birodalom, mivel maga a császárváros is az életéért 

küzdött. Az arabok lettek az egész Földközi-tenger térségének urai. Mindezt a válságot tetézte 

Bizáncban az ún. képvisZály, ami tulajdonképpen egy több mint száz évig tartó polgárháború 

volt (726-843). A VIII. század első felében a bizánci császárok igyekeztek a túl nagy 

befolyásra szert tett egyházat saját hatalmuk alá vonni. Elsősorban császári hatalmukat 

Istentől származtatták, és főpapként kezdték magukat emlegetni. Ezt külsőleg is tudatosítani 

akarták az alattvalókkal és az egyházzal is, ezért betiltották a szentképek (ikonok) kultuszát és 

azokat igyekeztek megsemmisíteni. Ez alapvetően az egyház hatalma és befolyása ellen 

irányuló lépés volt. A másik oldalon a képtisztelők álltak. Bizánc a IX. század közepén tudott 

csak belső bajain úrrá lenni, s a század második felében uralkodó, makedóniai eredetű 

dinasztia elhozta az igazi virágkort. A császárok között éppúgy voltak kiváló tudósok, mint 

szervezők vagy hadvezérek: VI. (Bölcs) Leó és fia VII. (Bíborbanszületett) Konstantin a 

honfoglaló magyarok szövetségesei voltak és műveik igen értékes információkat hordoztak 

népünk őstörténetével kapcsolatban. II. Baszileiosz (963-1025) császár legyőzte a balkáni 

bolgárokat és a birodalom határait ismét a Dunáig tolta ki. Bizánc egy évszázadra újra 

nagyhatalom lett. 
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A bizánci feudalizmus jellegzetességei 

 

   Bizánc és az iszlám országai, bár sokban különböztek egymástól több tekintetben 

hasonlítottak egymásra: társadalmuk és gazdaságuk szerkezetében, politikai 

berendezkedésükben. Ezek a Kelet közös vonásai közé tartoznak, melyek a hellenisztikus 

világból indultak el, a Római Birodalomban értek meg, és Bizáncban majd az Oszmán 

Birodalomban teljesedtek ki. 

 

 A keleti városhálózat sokkal ritkább, mint a nyugati de itt vannak a hatalmas (százezres) 

városok: Konstantinápoly, Bagdad, Kairó. A városokat nagy kőfallal vették körül, nem 

valósult meg város és környezetének az a hatékony együttműködése, ami Nyugaton 

tapasztalható. 

 Nem voltak meg a – Bibó István szavaival – „szabadság kis körei”. Hiányzott mindenféle 

autonómia, így a városi is. A város funkciója is egészen más volt, mint Nyugaton. Itt a 

vidék ellenőrzésének eszköze: az uralkodó, a helytartó székhelye, a katonaság 

állomáshelye. Aki ura a városnak, az uralja a vidéket is. Nyugaton viszont teljesen önálló, 

komoly önkormányzatisággal rendelkező egységek, komoly érdekérvényesítő 

képességgel. Keleten a városok soknemzetiségűek voltak, ahol a különböző nemzetiségű 

városlakók külön negyedekbe különültek el egymástól, egymásért ritkán cselekedtek csak. 

 A Kelet fő jellegzetessége a despotikus állam volt. Az uralkodó hatalma abszolút, 

semmilyen földi törvény, semmilyen törvényes testület által nem korlátozott. Az uralkodó 

isteni személy, vagy legalább isteni eredetű. Az uralkodó egyben az egyház feje is: a 

kalifa az iszlám birodalom feje, míg a bizánci császár az ortodox egyházé. A legfőbb 

politikai és ideológiai hatalom egy személyben testesült meg, akinek a hatalma kiterjedt az 

alattvalók lelkére és testére egyaránt. 

 A félelmetes uralkodói hatalom köré egy nagyon komoly államapparátus épült ki. A keleti 

államok jellegzetessége a rendkívül bonyolult és mindent átfogó, szigorúan központosított 

bürokrácia. Ennek a bürokráciának az egyik legfontosabb feladata az adóztatás és az 

állami pénzügyek irányítása volt. 

 Ez a rendkívül precíz és felkészült hivatali apparátus az utolsó adófillért is behajtotta az 

alattvalóktól. Az óriási bevételek pedig lehetővé tették, hogy az állam nagyszámú 

hadsereget tartson fenn. A Nyugat ehhez hasonló helyzettel csak a XV-XVI. századra 

rendelkezett. 

 A tartományok semmiféle autonómiával nem rendelkeztek, ugyanúgy kormányozták őket 

mint az államot, csak kicsiben. A helytartó teljes hatalmat élvezett tartományában: ő 

szedte be az adókat, irányította a hivatali apparátust és rendelkezett a hadsereg felett. Ez 

sokszor csábította őket a központi hatalommal szembeni fellépésre, önállósodásra is. A 

tartományok lázadása örökös gond volt a keleti birodalmakban. Minden azon múlt, hogy 

az uralkodó mennyire találta meg a hozzá hű embereket a tartományok élére. Az oszmán 

uralkodók úgy próbálták ezt a problémát kivédeni, hogy nagyon sűrűn cserélgették a 

tartományok kormányzóit. 

 Éppen a központi hatalom szilárdságának megtartása miatt volt létérdeke az uralkodónak, 

hogy ne alakuljon ki egy erős, öntudatos birtokos arisztokrácia, amely felléphetett volna 

vele szemben. A nyugatihoz hasonló nemesség és főnemesség ezért nem is alakult ki 

Keleten. Az uralkodó támaszát sokszor nem birodalombéli elemek („gyökértelen” 

csoportok) alkották. 

 Az állam legnagyobb földbirtokosa maga az uralkodó volt, az állami vagyon egyet 

jelentett a császári (szultáni) vagyonnal. 
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 A keleti gazdaság fő forrása a hatalmas pénzforgalom volt, s a kereskedelem, amelynek fő 

bonyolítói a nagyvárosok voltak. A lakosság zöme természetesen a mezőgazdaságból élt, 

de nem a földbirtok jelentette az állami jövedelmek alapját. A Kelet gazdasági 

fejlődésének fő forrása a hatalmas árutömeg volt, amely a nagyvárosok piacain keresztül 

áramlott a birodalom és a világ minden szegletébe. A legfejlettebb régiókat komoly 

úthálózat kötötte össze. (A legfontosabb a „selyemút” volt, amely Konstantinápolyt 

kötötte össze Kínával.) A haszon legfőbb forrása az előkelő rétegek luxusigénye és az 

udvar megrendelései voltak, és nem a tömegfogyasztás. A kereskedelem legfontosabb 

tételei a luxuscikkek (szövetek, fűszerek stb.), illetve a rabszolga-kereskedelem voltak. Az 

utóbbinak fő forrása a XI. századig a közép- és kelet-európai szlávság volt. Ez oly nagy 

tömeget jelentett, hogy a nyugati nyelvekben a „szláv” szó ma is rabszolgát jelent 

(esclave, slave). 

 A Kelet pénzforrásai biztosítva voltak: az arany és ezüst pénzből volt bőven. A 

Diocletianus-féle reformok idején bevezetett arany solidus 700 éven át volt jó minőségű 

fizetőeszköz. A Nyugat gazdaságából viszont az aranypénz a VIII. és XIII. század között 

hiányzott. Ehhez köze van Bizáncnak is, hiszen több elmélet szerint mesterségesen 

magasan tartották az arany árfolyamát az ezüsthöz képest, és ezzel mintegy 

„kiszivattyúzták” Európa aranykészletét.  

 

 

D. A nyugati (frank) feudalizmus 

 

   A Római Birodalom területén egy sor germán királyság jött létre, közülük azonban 

tartósnak csak a Frankok Királysága bizonyult. A frank állam 486-ban alakult meg. A többi 

királyság eltűnt a történelem színpadáról, de a többi germán népnek (vandálok, vizigótok, 

burgundok stb.) sem maradt nyoma. Eléggé hamar asszimilálódtak, beolvadtak a római 

lakosságba. A korábban már említett ok mégpedig, hogy a germán pusztítás jóval 

kíméletesebb volt, mint a hun vagy az avar ebben fontos szerepet játszott. De oka volt a gyors 

beolvadásnak a germán törzsek létszámbeli kisebbsége is. Katus László szerint a germánok 

összlétszáma nem érte el az 1 milliót, míg a Nyugatrómai Birodalom lakossága 400 körül 

meghaladta a 20 milliót. A nyelvhatár a rómaiak és a germánok között a Rajna és a Duna 

vonala volt. A germán települések, és államok ott tudtak megmaradni, ahol nagyobb 

sűrűségben tömörültek ezek a népek. A Rajna és a Duna környékén. Ettől a vonaltól délre a 

jóval nagyobb létszámú római és romanizált lakosság egyszerűen beolvasztotta magába a 

néhány tízezres germán tömböket. Itt később az ún. újlatin nyelvek (francia, spanyol, 

portugál, olasz) alakultak ki. 1000 körülre alakultak ki azok a germán-újlatin nyelvhatárok, 

amelyek lényegében ma is léteznek. 

   A germán uralkodók nem elpusztítani akarták a birodalmat, hanem inkább megmenteni. 

Nagy tisztelete volt közöttük a római kultúrának és műveltségnek is, ahogy ezt Nagy 

Teodorik (493-526) keleti gót uralkodó példája is mutatja, aki kiválóan elsajátította az antik 

műveltséget. Nem véletlenül választotta uralmának székhelyéül Ravennát. Sokáig a germánok 

és rómaiak egymás mellett, szétválasztva éltek a birodalom területén, de a VII. századra 

felgyorsult mind az etnikai, mind a vallási összeolvadás. Az ariánus germánok felvették a 

katolicizmust, átvették a római intézményeket és kultúrát is. Ennek az antik és germán 

világnak az összeolvadásából jött létre a keresztény-feudális Európa, amely viszont már nem 

volt sem germán, sem antik, ahogy azt Szűcs Jenő találóan megjegyezte. 
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   Ennek az államnak a keretében alakultak ki azok a politikai és társadalmi intézmények, 

amelyek mintául szolgáltak a többi keresztény-feudális államnak is. Ugyanígy a középkori 

Európa kultúrájában is meghatározó szerepe lesz a frankoknak. Klodvig (481-511) lesz a 

frankok első királya, aki a frank törzsek felett meg tudta szerezni az egyedüli hatalmat. 496-

ban felvette a katolikus hitet, ami döntő jelentőségű esemény volt. Az első frank királyság 

még a sajátos frank öröklési rend szerint szerveződött meg. Ami azt jelentette, hogy a frankok 

nem ismerik még az uralkodótól független állam fogalmát, hanem az országot az uralkodó 

saját tulajdonának tekintette. Halála után felosztotta fiai között a területet, azaz a királyság 

annyi kisebb királyságra bomlott fel ahány fiú volt. A testvérek viszont sokszor nem csak a 

hódításokat folytatták, hanem egymással is háborúztak. 

   A VI. század végére kialakult egy római és frank eredetű új arisztokrácia. A társadalmi 

ranglétrán a legmagasabban a király szolgálatában állók voltak: a király kíséretének tagjai, 

továbbá a királyi tisztségviselők (grófok, algrófok), és nagybirtokosok. A társadalom gerincét 

a szabad frankok alkották, akik katonáskodtak és a birtokaikat maguk művelték. A frank szó 

jelentése a VII. században átalakult, és a jogi illetve társadalmi értelemben vett szabad állapot 

kifejezőjévé vált. Őket követték a félszabadok, akik felszabadított rabszolgák, vagy volt 

colonusok voltak. A teljesen szolgaállapotú rabszolgák álltak a ranglétra legalján, akik jórészt 

pogány szlávok voltak.   

   Miután Klodvig halála után négyfelé osztották a királyságot a fiúk között a Meroving-

dinasztia brutális családi viszályai vették kezdetüket. A VII. század folyamán a frank területek 

két királyságra váltak szét: Neustriára (nyugat) és Austrasiára (kelet). Ezeket a királyságokat 

az udvar első méltósága, a majordomus (udvarnagy) irányította. Majd közülük emelkedik ki a 

Karoling-dinasztia. Az austrasiai majordomus, Pippin fogja egyesíteni ismét a két királyságot 

(687). Az ő fia lesz Martell Károly, aki nagy győzelmet aratott 732-ben Poitiers-nél a betörő 

arabok felett. Martell Károly uralkodása idején vett igazán lendületet a meghódított germán 

területek térítése, és az egyházszervezés is (püspökségek, kolostorok alapítása). Az ő fia, Kis 

Pippin, aki még mindig a majordomusi címet viselte 751-ben elmozdította a trónról az utolsó 

Meroving uralkodót, és felvette a királyi címet. Ezzel új királyi dinasztiát alapított a 

Karolingokét. Örököse, fia Nagy Károly (768-814) lett, aki Justinianus mellett a 

legjelentősebb uralkodója a középkori kereszténységnek. Az ő nevéhez fűződik a Nyugat 

politikai egységének a megteremtése. 800-ban III. Leó pápával Rómában császárrá 

koronáztatta magát. Az új birodalom nem a római feltámasztása akart lenni, hanem egy 

keresztény birodalom (Imperium Christianum).    

 

A nyugati (frank) feudalizmus jellegzetességei  

 

 A nyugati feudális társadalom szerkezetét a barbár törzsi társadalmak határozták meg. 

Mindenki egy bizonyos társadalmi helyzetbe születik bele, és ez örökletes, 

megváltoztathatatlan. A társadalom élén a nemesség áll, akik a legelőkelőbbek: ők adják 

az uralkodót, az előkelőket, a katonai vezéreket. A társadalom magvát a közrendű 

szabadok alkották. A társadalom legalján a szolgaállapotúak voltak: rabszolgák, 

félszabadok. 

 A frank király hatalma személyes jellegű és elvben korlátlan volt. Ő rendelkezett a tiltás, a 

parancsolás, a büntetés hatalmával (bannum). Hatalmának alapja a hatalmas földbirtok 

volt, illetve a különböző adók, vámok és illetékek. A királyi központi kormányzat élén állt 

a majordomus, a második ember a királyságban. A királyi udvar a fegyver kíséretből és a 

főtisztviselőkből állt. Állandó királyi székhely sokáig nem volt. 
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 A királyi kíséret legfontosabb tagjai a grófok voltak: az ország egy-egy tartományában, 

városában a királyi hatalmat képviselte (bírói, katonai, közigazgatási hatalom). A 

leginkább fenyegetett határvidéki grófságokat őrgrófságokká fogták össze, élén az 

őrgróffal. Több grófság alkotott alkalmanként egy-egy hercegséget, melynek élén a 

herceg (dux) állt.  

 Kialakul az ún. uradalmi rendszer, amely nagy kiterjedésű földbirtokokat jelent a 

hozzájuk tartozó legelőkkel, erdőkkel. A földesúr volt a birtokosa az uradalomnak, s 

lakosságuk adókkal és szolgáltatásokkal tartozott neki. A központ az udvarház volt, ahol a 

földesúr lakott a kíséretével. A IX-X. században az udvarházak helyett fokozatosan 

megjelentek a várak. Ilyen uradalma lehetett a királynak, az egyházi és világi 

nagyuraknak. A középkorban az uradalom elsősorban hatalmi szervezet volt, és nagyobb 

volt a politikai és társadalmi jelentősége, mint a gazdasági. Tulajdonosát az uradalom 

különleges társadalmi presztízzsel és hatalommal ruházta fel. Ez fontosabb volt, mint a 

gazdasági funkció. Az uradalmak lakói az eleinte röghöz kötött szolgálók voltak, akik 

adóval (terményadó) és robottal tartoztak uruknak, aki egyébként a bírói hatalmat is 

gyakorolta felettük. Ekkor még a pénzgazdálkodás hiányzott és természetben kérték a 

szolgáltatásokat, adókat. Ezért nevezik ezt a rendszert természeti gazdálkodásnak. 

 A másik lényeges jelenség a hűbériség kialakulása lesz. Míg az uradalom a földesúr és 

alattvalók viszonyát határozta meg, addig a hűbériség a földesuraknak egymáshoz és a 

királyhoz való viszonyát szabályozta. A hűbér (beneficium vagy feudum) egy újfajta 

birtoklási formát jelentett, ami a VIII. században jelent meg. A hűbériséggel egy időben 

alakult ki a kíséretnek egy új formája a vazallitás, s ez a kettő ezentúl szorosan 

összekapcsolódott. Az előkelők kíséretének a tagjait már korábban is hűségeskü kötötte 

urukhoz, de szolgálatuk folyamán az ő háztartásukhoz tartoztak.  A VIII. századtól a 

kísérő (vazallus) birtokot (beneficium – „jótétemény”) kapott hűbérbe urától (senior) azzal 

a kikötéssel, hogy ennek fejében minden erejével, örök hűséggel segíti mind kardjával, 

mind tanácsaival. Kezdetben a hűbérbirtok visszavonható volt, majd idővel örökletessé 

vált. Az új kapcsolatot az úr és kísérő között egy ünnepélyes aktus pecsételte meg, az ún. 

homágium. Ennek során a vazallus összetett kezét a senior kezébe helyezte, majd 

megcsókolták egymást. Ez fejezte ki az odaadást és a kölcsönös barátságot. Ez két szabad 

ember közötti, kölcsönös és személyes kapcsolat volt. A Karolingok a vazallusi rendszer 

segítségével akarták kiküszöbölni az államszervezet gyengeségeit. A legfőbb hűbérúr a 

király volt, alatta következtek a világi és egyházi előkelőket tömörítő nagyhűbéresek 

(grófok, bárók, érsekek, püspökök), a hierarchia legalján a kishűbéresek voltak 

(kisbirtokos vazallusok). Nekik már csak paraszti rendű alattvalóik voltak. A klasszikus 

hűbériség a X-XIII. században jött létre és a hűbéri intézmény nem csak a társadalmon 

belül jött létre, hanem országok között is kialakult. 

 A harmadik fontos fejlemény a hadviselés jellegében következett be: a lovagság 

kialakulása, melynek komoly társadalmi utóhatásai is voltak. A X-XI. századra kialakult a 

páncélos lovasság, és ennek tagjai (lovagság) váltak a hűbéri Európa jellegzetes és újszerű 

fegyvernemévé. Korábban a szabad parasztság viselte a hadkötelezettséget, a lovagi 

harcmodor megjelenése viszont teljesen átalakította ezt a helyzetet. A ló, a páncélzat, a 

fegyverhordozók igen komoly pénzbe kerültek, és csak az igazán tehetős birtokosok 

tehették meg maguknak, hogy hadakozzanak. A kialakuló hűbéri társadalomban már csak 

őket tekintették nemeseknek a szó új értelmében, míg akik ezt nem tudták vállalni 

menthetetlenül lecsúsztak a paraszti sorba. A XI. századtól a nemes és lovag azonos 

értelmű szavakká váltak. Külön rendet alkottak, ahogy az egyháziak is. A maradék 

közrendűek feladata pedig az volt, hogy eltartsa a másik kettőt. Így alakult ki a Nyugat 

fénykorára jellemző hármas rendi tagolódás: lovagok, papok, parasztok.  
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 A királyság legfőbb támasza az egyház volt. Sokszor a belső széttagoltság és a 

konfliktusok során az összetartozás és az egység letéteményese. A király az egyház 

védője, de tényleges feje is volt egyben. Zsinatokat hívott össze, határozatokat hozott. 

Feladata nem csak a hit védelme, hanem a hit terjesztése is volt. Törvényeivel kötelezte az 

alattvalókat a vasárnapi és ünnepnapi templomba járásra. A püspökválasztásoknál is az 

uralkodó akarta érvényesült. A VII. századtól kezdve az egyházi birtokok egyre nagyobb 

területet foglaltak el, és egyre inkább élveztek ún. immunitást, azaz mentességet. (Királyi 

tisztviselő nem tehette be a lábát a birtokra.) Ott a püspök vagy az apát gyakorolta a 

hatalmat. A latin és a bizánci kereszténység még forma szerint egy volt (1054 az 

egyházszakadás éve), de a távolság folyamatosan nőtt. A kora középkori pápaság 

tekintélye a XI. században alapozódott meg, ugyanis korábban a pápa nem volt még 

teljhatalmú ura a nyugati keresztény egyháznak. Az egyházi szervezet és közigazgatás a 

Karoling-korban szilárdult meg, és maradt szinte teljesen változatlan formában fenn a 

középkor végéig. Ekkor jöttek létre a főpapi székhelyeken az egyházfők feladatát segítő 

papi testületek (székeskáptalan), amelynek tagjai a kanonokok voltak. A nem főpapi 

székhelyeken létesülő káptalanok a társaskáptalanok voltak. A kanonokok vezetője a 

prépost volt. A VIII-IX. században általánossá vált a dézsma fizetése a hívők részéről. 

Fontos szerepet játszottak a királyi hatalom támaszaként, a latin kultúra és írásbeliség 

központjaként a szerzetesrendek is, ahol a kolostorokon belül a bencés szerzetesség volt a 

legelterjedtebb, amely a papsággal végérvényesen összekapcsolódott. 

 

   A nyugati társadalomfejlődés egyik nagyon lényeges vonása az állam és a társadalom 

szétválasztása. Az állam jelenik meg a társadalom származékaként, és nem fordítva. A Nyugat 

fejlődésének különleges dinamikája abban rejlik, hogy Róma örökségét teljesen lebontotta, 

ezért az első 500 év dezintegrációt, „civilizációs” süllyedést, politikai anarchiát és túlzott 

visszatérést jelentett a mezőgazdasághoz. 1000 és 1300 között viszont már komoly minőségi 

fejlődést tudott produkálni, és sokkal nagyobb hatékonyságot felmutatni Róma másik két 

örökösével szemben. 

   A demokratikus társadalomszerveződés, vagy közösségalakulás gyökerei itt vannak. A 

szokásszerű, kölcsönösen biztosított, személyes jogok és kötelezettségek, a szabadság kis 

köreinek egymást egyensúlyban tartó szerkezete megakadályozta a hatalom koncentrációját, 

és ellenálló erőt jelentett az egyoldalú alávetéssel szemben. Azzal, hogy minden hatalom 

forrása a föld volt a Nyugat rákényszerült arra, hogy túljusson az ókor holtpontján, az 

agrárszerkezet és a termelékenység stagnálásán. Az agrárforradalom tette lehetővé egy új 

városhálózat megszületését is, ami demográfiai robbanáshoz vezetett. Nagyon lényeges a 

városi autonómia megjelenése Nyugaton, amit a keleti részen nem találunk meg. Az 

autonómia tette lehetővé a városok rendi képviseletét is. A városi lakosság nem heterogén 

volt, hanem azonos jogokkal rendelkező polgárság volt. A sűrű városhálózat pedig rendkívül 

intenzív kereskedelmet és árucserét alakított ki. Fontos különbség az is, hogy a társadalom 

integrációja alulról jelentkezett, míg Bizáncban felülről, az uralkodó fogta össze a társadalmi 

csoportokat. Lényeges eleme a nyugati modellnek, hogy teljesen szétválasztják az államot és 

az egyházat. Az egyház ezzel kiszabadult a Keletre oly jellemző alávetettségből. Nagyon 

fontos eltérés még, hogy a nyugati uralkodók nem abszolút urai az államnak, hanem a néptől 

rájuk ruházott hatalmat gyakorolják.  


