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ELŐSZÓ 

Ennek a jegyzetnek a története 1985 tavaszán kezdődött, amikor a másodév végi 

szigorlatra készülvén elolvastam Immanuel Wallerstein "A modern világgazdasági 

rendszer kialakulása" című könyvének kijelölt fejezeteit. Ám az olvasottak kevéssé 

voltak meggyőzőek, a szerző ugyanis nem definiálta az általa használt 

fogalomrendszer elemeit, ráadásul a történeti példák és az egyetemes vízió között 

távolinak és esetlegesnek tűnt a kapcsolat. Először arra gyanakodtam, hogy a 

kategóriák tisztázására és a "fogalmi középszint" kiépítésére a könyv más 

fejezeteiben került sor, ám az egész kötet elolvasása után ennek az ellenkezője 

derült ki (s ez a kép a tízkötetesre tervezett sorozat végül elkészült második és 

harmadik kötetében sem változott). A szigorlaton szerencsésen túljutottam, ám az 

egyetemes gazdaságtörténeti modell értelmezési zavarainak rossz emléke 

megmaradt. 

Egyetemi tanulmányaim végeztével sikerült egy másfél hónapos párizsi ösztöndíjat 

elnyernem az École des Hautes Études en Sciences Sociales Történeti Demográfiai 

Laboratóriumába. Az egyik konzultáció alkalmával hívta fel a figyelmünket 

Bernard Lepetit, az Annales szerkesztőségének akkori vezetője Fernand Braudel 

háromkötetes trilógiájára, s főként annak harmadik kötetére, a "Le temps du 

monde"-ra, mint a wallersteini elmélet meghaladására. Ugyan a trilógia első, az 

anyagi kultúrával és a mindennapok struktúráival foglalkozó, magyar fordításban 

is megjelent (nem teljes) kötetét korábban már olvastam, ám annak gondolati 

rendszere csak a másik két kötet megismerése után vált számomra valóban 

érthetővé. Braudel lenyűgöző globális történeti víziója a késő középkori és a kora 

újkori világról három elemzési szintre épül. Elsőként az emberi élet, a létezés 

alapstruktúráit vizsgálta, a demográfiai rendszert és az emberi lét fizikai 

alapfeltételeinek megteremtését. Az elemzés második szintjében Braudel a 

termelést és a fogyasztást összekapcsoló "csererendszerek" megszerveződését és 

működését elemezte. Végül a trilógia harmadik kötetének középpontjába az a 

szuperstruktúra - a gazdaság-világok rendszere - került, amely a mindennapok 

struktúráinak és a csere hálózatainak mindennapi kereteit adta. Braudel 

monumentális trilógiája a szerző 77 éves korában jelent meg. Jacques Attali írta 

nekrológjában erről az összefoglaló munkáról, hogy Marx óta a kapitalizmus 

kialakulásáról senki nem készített Braudeléhez fogható globális elemzést és 

elméletet. 

Amikor másodszor olvastam végig a trilógia zárókötetét, akkor határoztam el, hogy 

a "Le temps du monde" fogalmi rendszerére alapozott jegyzetet fogok írni. A 

jegyzet első változata a JATEPress gondozásában jelent meg 1997-ben, majd a 

kézirat továbbfejlesztett változata 2000-ben a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó 

gondozásában. Jelen kézirat elkészítéséhez a korábban megjelent jegyzetek 

jelentették a kiindulópontot. A jegyzet szövegének aktualizálása érdekében 
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figyelembe kellett vennem két szempontot. Elsőként azt, hogy a trilógia négy 

évtizede jelent meg, ennélfogva nem kerülhető ki az azóta született kutatási 

eredmények legalább egy részének beépítése a jegyzet anyagába. Másrészről 

figyelembe kellett vennem az Annales-körtől eltérő felfogást képviselő német és 

angolszász történeti iskolák, mindenekelőtt az angol történeti földrajzi iskola 

eredményeit. A modern történeti földrajzi kutatás eredményeinek felhasználását 

különösen fontossá tette az, hogy az Annales-kör történészei és a földrajzi 

irányzatok közötti "teremtő együttműködés" korszaka nagyjából az 1950-es évek 

derekán lezárult. Ennek következtében Braudel munkáinak térszemlélete Paul 

Vidal de la Blache geográfiai iskolájának fogalmi rendszerét tükrözi, amelynél a 

modern (történeti) földrajzi térszemlélet jóval árnyaltabb. 

Az egybegyűjtött anyagot három szerkezeti egységbe rendeztem. A jegyzet fogalmi 

rendszere és tematikájának alapszerkezete a braudeli világképet követi. Egy 

lényeges ponton azonban eltértem a "Le temps du monde" tematikájától; nem 

foglalkoztam behatóan az Európán kívüli gazdaság-világok történetével, mivel ezek 

az elemzések Braudel elméletének legvitatottabb részei. A második szerkezeti 

egység a mellékletek, amelyek összetétele alapvetően különbözik a trilógia 

szemléltető anyagától. A jegyzet ábrái, táblázatai és térképei kettős funkciót 

töltenek be: egyrészt a "hosszú" ábramagyarázatokba beilleszthettem a fogalmi és 

információs elágazásokat, másrészről pedig a modern történeti földrajzi kutatások 

eredményei lehetőséget adtak a vizsgált tér "mélységeinek" a bemutatására. A 

harmadik szerkezeti egység a fejezeteket lezáró tematikus bibliográfia, amely egy-

egy történeti problémában való elmélyülést hivatott segíteni. 
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BEVEZETŐ 

A földrajzi teret számos szempont szerint feloszthatjuk. Választhatjuk az államok, az 

eltérő társadalmak és kultúrák, valamint a gazdasági övezetek határait. Választhatjuk 

ezeket a térfelosztási szempontokat egyenként, esetleg létrehozhatjuk valamilyen 

kombinációjukat. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a történelem 

különböző dimenzióinak súlya koronként jelentős mértékben változott. Európa 

történetében a gazdaság a késő középkor és a kora újkor idején meghatározó 

"rendszerelemmé" vált. Ennélfogva az európai gazdaság térszerkezetének vizsgálata 

alkalmas arra is, hogy segítségével felvázoljuk a késő középkori és a kora újkori 

európai történelem általános regionális viszonyait.  

 



 Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.. Hiba! Nincs ilyen stílusú 
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1. A TÖRTÉNETI IDŐ ÉS A FÖLDRAJZI TÉR 

VILÁGGAZDASÁG ÉS GAZDASÁG-VILÁG 

Fernand Braudel nyomán a késő középkori-kora újkori gazdaság térszerkezetének 

leírására a világgazdaság - gazdaság-világ hierarchikus fogalompárt használjuk fel. E 

két alapfogalmat a következőképpen határozhatjuk meg: 

világgazdaság (économie mondiale): a Föld gazdasági egységeinek összessége. 

gazdaság-világ (économie-monde): a világnak egy jól körülhatárolható része, 

amely gazdaságilag autonóm, képes magát ellátni, s a külvilág hatásaira organikus 

egységként reagál. 

A gazdaság-világok létezése csaknem egyidős a civilizációk és az államok létezésével. 

Az antik Fönícia a környező nagy birodalmak ellenében próbált meg létrehozni egy 

gazdaság-világot. Hasonlóval próbálkoztak a görög poliszok, Karthágó, Róma vagy az 

iszlám is. Igen korai előzményekre vezethető vissza a kínai gazdaság-világ 

kialakulása, amely kiterjedt szomszédos régiókkal kapcsolódott össze (Korea, Japán, 

az Indonéz szigetvilág, Vietnam, Tibet és Mongólia). A kínai univerzummal vetekedett 

az indiai gazdaság-világ mérete, amely Afrika keleti partjaitól az Indonéz szigetvilágig 

húzódott. A történeti múltban tehát számos gazdaság-világ létezett, amelyek 

születéséről, fejlődéséről és átalakulásairól elegendő ismeret gyűlt össze egy tipológia 

elkészítéséhez. A történelem gazdaság-világai a következő közös kritériumoknak 

feleltek meg: 

1) körülhatárolható terület. 

2) egy központi város irányítja, ha több irányító központ létezik, az vagy a rendszer 

kialakulatlanságának jele, vagy az átalakulás következménye. 

3) gazdaságilag hierarchizált terület, amely szegény, közepesen fejlett és gazdag 

területekre tagolódik. Az egyenlőtlenségből adódó feszültség biztosítja a rendszer 

működését. 
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1. ábra: Az európai gazdaság-világ terjeszkedése a kora újkor idején. 1500 táján az euro-mediterrán 
gazdaság-világot Velence irányította. A város teljesen uralta a Földközi-tengert, ahonnan kapcsolatokat 

épített ki az Indiai-óceán felé is. Németalföldön keresztül Velence kereskedelmi kapcsolatai elértek 
egészen a Baltikumig. 1775-re az európai gazdaság-világ, s annak központja Anglia már uralta a 
világtengereket. Az angol, a holland, a spanyol, a portugál és a francia kereskedelmi kapcsolatok 
gyakorlatilag behálózták az egész világot (F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979, pp. 18-19. 

nyomán). 

Fernand Braudel meghatározása szerint a késő középkor és a kora újkor idején hat 

olyan gazdaság-világ létezett a Földön, amely megfelelt a meghatározás mindhárom 

feltételének: Kína, India, az iszlám gazdaság-világ, középpontjában az Ottomán 

birodalommal, Oroszország, a formálódó Amerika, valamint (Közép- és Nyugat-) 

Európa. 

A gazdaság-világ határai 

Egy gazdaság-világ határa ott végződik, ahol egy másik hasonló rendszeré elkezdődik, 

ahol a cseréből adódó veszteség meghaladja a hasznot. A gazdaság-világok határa 

különösen nehezen átjárható, ha természeti akadályok is nehezítik a kommunikációt. 

Ilyen természeti-gazdasági határként funkcionált a késő középkor és a kora újkor 

idején a Szahara, Fehér- és Fekete-Afrika között. 

Az európai civilizáció nagy eredménye volt, hogy ki tudta terjeszteni gazdaság-világa 

határait a 11-12. században kelet felé, a 15. századi nagy felfedezések idején pedig 

nyugatra. Az európai gazdaság-világ terjeszkedése a hajóutakra alapozódott, ezzel 

szemben az iszlám gazdaság-világban az oázisokat összekötő karavánutak 

hálózatának kiépülése hozta meg a felvirágzást. 

A gazdaság-világ irányító központjai 

A gazdaság-világnak mindig van egy városi pólusa, egy központi város, amely irányítja 

az ügyek menetét, összegyűjti az információkat, a kereskedőket, a tőkét, a hitelt és az 

embereket. A központtal kapcsolatban álló városok fontosságát pedig elsősorban a 
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központhoz való viszonyuk határozza meg. A központi városok hatalma azonban 

időleges, váltják egymást. Velencét Antwerpen követte, majd Genova, Amszterdam és 

London következett. Azt az egyensúlyi helyzetet, amely kiemelt egy-egy várost, szinte 

sohasem csupán gazdasági tényezők határozták meg. 

1421-ben, amikor a Ming dinasztia császára úgy döntött, hogy a mandzsu és mongol 

támadás veszélye miatt a birodalom fővárosát a tengerparti Nankingból, ahonnan a 

15. századi nagy tengeri expedíciók indultak, a szárazföld belsejében fekvő Pekingbe 

helyezi át, akár tudatos volt a döntése, akár nem, lezárta a birodalmat. Hasonló 

következményekkel járt II. Fülöp döntése is 1582-ben, amikor Lisszabonból Madridba 

helyezte át kormányának székhelyét. Portugália meghódítását követően (1580) a 

spanyol kormány csaknem három éven keresztül a portugál fővárosban székelt. 

Lisszabon kivételesen alkalmas hely volt az óceánok által tagolt világbirodalom 

irányítására. 1582-ben végül az uralkodó döntésének következményeképpen a 

spanyol kormány elhagyta ezt a kitűnő helyet és bezárkózott a mozdulatlan 

Kasztíliába. Ily módon a "Győzhetetlen Armada" munkálatait már csak távolról 

irányíthatta az udvar 1588-ban. 

Amennyiben számba vesszük a késő középkor és a kora újkor irányító városait, 

Velencét, Antwerpent, Genovát, Amszterdamot vagy Londont, megállapíthatjuk, hogy 

az első három város nem rendelkezett a gazdasági uralom teljes fegyvertárával. A 14. 

század végén Velence egy virágkorát élő kereskedőváros, amelyben már megjelent 

ugyan az ipar, ám a hitelrendszer volt a velencei fejlődés valódi motorja. Antwerpen 

nem több mint a spanyol kereskedelem egyik "vendégháza", ahol minden európai és 

tengerentúli termékhez hozzá lehetett jutni. Genova gazdasági hatalma a banki 

szolgáltatásokra alapozódott, előkelő pozícióját pedig annak köszönhette, hogy egyik 

megrendelője a spanyol király volt. Amszterdam, majd London voltak az első olyan 

városok, amelyek már a gazdasági hatalom teljes eszköztárával rendelkeztek. 

Ellenőrzésük alatt tartották a hajózást, a kereskedelmet, az ipart és a hitelügyleteket 

egyaránt. 

Az irányító városokhoz igen különböző területi háttér tartozott. Velence erős és 

független állam volt, amely kiterjedt gyarmatbirodalmat épített ki. Ezzel szemben 

Antwerpennek semmilyen saját, politikailag ellenőrzött territóriuma nem volt. 

Genova sem több mint egy "területi csontváz", amelynek hatalma kizárólag a 

pénzügyi kapcsolatokra alapozódott. Amszterdamhoz már hozzárendelhetjük az 

Egyesült Tartományokat, Londonhoz pedig az angol nemzeti piacot.  

Mindent egybe véve megállapíthatjuk, hogy a 14. századtól kezdődően Európa 

történetét az irányító városok térbeli áthelyeződései határozták meg. Ugyanakkor a 

központok áthelyeződései megvilágították azt is, hogy egy-egy korszakban milyen 

tényezők értékelődtek fel az európai történelemben, a hajózás, a kereskedelem, az 

ipar, a hitel, a politikai hatalom vagy éppen a katonai erőszak. 
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A gazdaság-világ belső hierarchiája 

Minden gazdaság-világ egymás mellett elhelyezkedő zónák együttese, amelyek a 

fejlettség különböző fokán állnak. Egy gazdaság-világon belül három tértípust 

célszerű megkülönböztetni: a központot, a viszonylag fejlett átmeneti övezetet, végül 

a kiterjedt perifériát. A társadalom jellege, a technika színvonala, a kultúra fejlettsége 

és a politikai berendezkedés övezetről-övezetre változik. 

A központi terület, a centrum fogalmának meghatározása nem különösebben nehéz 

feladat. A központ mindenből a legfejlettebbel és a legdifferenciáltabbal rendelkezik. 

Amikor Antwerpen a 16. század elején Európa kereskedelmének központja, 

Németalföld Antwerpen "külvárosa" volt. Amszterdam uralma idején az Egyesült 

Tartományok a központi övezet, London hatalmának csúcspontján pedig Anglia, 

illetve a Brit-szigetek. 

Az átmeneti terület, a félperiféria meghatározásának legegyszerűbb, s talán 

legfontosabb kritériuma az, hogy idegen kereskedők kolonizálták-e, illetve ezek a 

kereskedők milyen módon vannak jelen az adott város vagy ország gazdaságában és 

társadalmában. II. Fülöp idején a spanyol birodalom gazdaságának irányítása genovai 

kereskedő bankárok kezében volt. Lyon, a 15-16. századi francia gazdaság motorja 

valójában itáliai kereskedőtelep. A kelet- és a nyugat-indiai kereskedelem két fontos 

támaszpontján, Lisszabonban és Cádizban a 18. századra már minden kereskedőház 

külföldi tulajdonban volt. 

A perifériák területeit keresve hibáznunk csaknem lehetetlen, ezeken a szegény és 

archaikus vidékeken a népesség döntő része jobbágy. A periféria országaiba kevéssé 

hatolt be a pénzgazdálkodás, a munkamegosztás nagyon kezdetleges, s a parasztok 

többnyire ellátják magukat iparcikkekkel. 

Voltak ugyanakkor olyan elszigetelt területek is Európában, amelyek nem 

rendelkeztek a gazdasági rendszer számára felhasználható erőforrásokkal, így kívül 

maradtak rajta. Még a 18. században is léteztek ilyen kereskedelmen kívüli területek 

Bretagne belső vidékein és az Alpok elzárt völgyeiben, amelyek megőrizték középkori 

viszonyaikat. 

A gazdaság-világ viszonya a történelem más dimenzióihoz 

A gazdaság a történelemnek természetesen nem elszigetelt dimenziója, más 

egységekbe illeszkedik, így a kultúrába, a társadalomba és a politikába. Ám a késő 

középkor és a kora újkor idején a gazdaság a történeti folyamatokat meghatározó, 

központi tényezővé vált, amely befolyásolta a történelem más dimenzióinak 

mozgásait is. 

Az állam: a politikai és a gazdasági hatalom. A gazdaság-világ központja egy erős 

és agresszív állam. Ilyen volt Velence a 15. században, Hollandia a 17. században, 

Anglia pedig a 18-19. században. A központi kormányok rendet tudtak tartani a 

városokban, behajtották a járandóságaikat, képesek voltak garantálni a hitel és a 

kereskedelem biztonságát az országukon belül. S amennyiben érdekeiket külföldön 
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sérelem érte, fel voltak készülve erőszak alkalmazására is. Az európai gazdaság-világ 

központi államai a rendszer első korszakában "államvárosok" (état-ville) voltak, 

amelyeket a kora újkor idején megerősödő "territoriális államok" (état-territorial) 

fokozatosan háttérbe szorítottak. 

A félperiféria területein még sokáig tartották magukat a karizmatikus-tradicionális 

államelemek, s keveredtek a modern formákkal. A félperiféria kormányai, látva a 

központ kereskedőállamainak sikereit, megkíséreltek gazdasági fejlettségben 

felzárkózni azokhoz, s a fejlődés felgyorsítása érdekében a protekcionizmus különféle 

eszközeihez nyúltak. 

A periféria államait is érintették a gazdaság-világ rezdülései. Amennyiben a központ 

túlságosan agresszíven viselkedett, akár függetlenedhettek is, mint azt az Egyesült 

Államok tette 1776-ban. Ám jóval gyakoribb volt, hogy a periféria területein a 

gazdasági élet irányítása egy, a külfölddel kapcsolatot tartó csoport kezébe került. Jó 

példa erre Lengyelország esete, ahol a kora újkor végére az állam már egy minden 

súly nélküli intézménnyé vált. 

A birodalom és a gazdaság-világ. A késő középkor és a kora újkor idején olyan 

birodalom, amely önmagában képes volt lefedni egy-egy gazdaság-világot Indiában, 

Kínában, az Ottomán birodalom területén és Oroszországban létezett. Kétségtelen, 

hogy ezekben a birodalmakban a gazdaság nehezen viselte az ellensúly nélküli 

hatalom szeszélyeit. E politikai atmoszférában nem keltett különösebb meglepetést, 

hogy Cantacuzent, aki az Ottomán birodalom bankára, egyfajta "Fuggere" volt, 1578. 

március 13-án a szultán parancsára felakasztották a saját Isztambul melletti 

kastélyának parkjában. Oroszországban Gagarin herceg, Szibéria kormányzója esett 

áldozatául a cár pénzzavarának 1720-ban. A herceget a talányos "hivatali hatalommal 

való visszaélés" vádjával ítélték halálra. 

Ám a birodalom minden kicsapongása és külön érdekei ellenére a gazdaság-világok 

képesek voltak megszervezni magukat. Az örmény kereskedők Iszfahán (Esfahan, 

Irán) külvárosából gyakorlatilag az egész világgal kereskedtek. Az indiai banjans 

kereskedőkasztnak telepei voltak Kelet-Afrikától egészen Moszkváig. A kínai 

kereskedők kolonizálták a Maláj szigetvilágot. Oroszország egyetlen évszázad alatt 

ellenőrzése alá vonta Szibériát, ezt a hatalmas perifériát. Wittfogel nem téved, amikor 

azt állítja Ázsia tradicionális birodalmairól, hogy "az állam sokkal erősebb, mint a 

társadalom", ám Braudel szerint az állam ugyan erősebb a társadalomnál, de nem 

erősebb a gazdaságnál. 

Háború a gazdaság-világ különböző övezeteiben. A háború a gazdaság-világ belső 

övezeteiben felgyorsította a technikai fejlődést. A háborúnak ugyanakkor volt 

általános gazdaságélénkítő hatása is. El kellett látni a katonákat élelemmel és 

ruházattal, majd helyre kellett állítani az elpusztított területeket. Európa gazdag 

területein a háborúval, a hadsereg vezetésével számos tudós és diszciplína 

foglalkozott (csata, ostrom). A perifériák ugyanakkor a központtal szemben már 

korán alkalmazták a gerilla hadviselés módszerét. 
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A társadalmak és a gazdaság-világ. A gazdaság-világok központjai kiépítették a 

kereskedelem csatornáit, összekapcsolták egy hálózatba a rabszolgaságot, a 

jobbágymunkát vagy a bérmunkarendszert alkalmazó különféle helyi társadalmakat. 

Így került egymással kapcsolatba a terjeszkedő európai gazdaság-világon belül a 

lengyel földesúr, a brazil engenho, a lisszaboni kereskedő, a jamaikai ültetvényes és 

az angol bankár. A központ nem tartotta közvetlenül ellenőrzése alatt az egész 

gazdaság-világ területét, csak a rendszer kulcspontjait foglalta el, és az akkumuláció 

csatornáit ellenőrizte. 

A központi övezetben élők egyaránt, bár igen különböző mértékben részesedtek a 

gazdaság-világ irányításának hasznából. Ugyanakkor a javak áramlását követve a 

centrum területei a vándorlások legfontosabb célpontjai is voltak. Az Egyesült 

Tartományok virágzása idején csaknem folyamatos volt a német területek 

népességének bevándorlása, hasonló tartalékterület volt Anglia számára Skócia és 

Írország. 

A kultúra és a gazdaság-világ. A kultúra, amelynek szélesen értelmezett fogalmába 

beletartozik az irodalom, a művészetek, az életmód és az ideológiai áramlatok is, az 

emberi történelem legrégebbi eleme. A civilizáció-világ és a gazdaság-világ nem 

egymás fölé épülő hierarchia szintek, ám esetenként összekapcsolódhattak és 

segíthették egymást. Az Újvilág meghódítása egyszerre volt gazdasági és civilizációs 

agresszió és expanzió. A nyugati kereskedelmi kapitalizmus sikerének egyik titka a 

kereskedelmi váltó volt, amely azonban a 13. századig csak az európai keresztény 

világban terjedt el. Az európai kereskedelem hatékonyságát jelentős mértékben 

megnövelte a váltók rendszere, ugyanakkor a civilizációs határok közelében ennek 

hiányában a kereskedelem erősen lelassult. 

Különös módon az európai gazdaság-világ irányítója soha nem tudta megszerezni a 

kultúra "jogarát". A 13-15. században Velence a kereskedelem királynője, ám a 

kulturális élet központja Firenze, ahonnan a reneszánsz is elindult. Nem véletlen az 

sem, hogy az olasz irodalmi nyelv alapja a toszkán dialektus. A 17. század 

Amszterdam uralma alatt telik el, de a barokk művészet központja Róma és Madrid. A 

18. században London a világ gazdasági központja, mégis a francia válik az 

arisztokrácia, az irodalom és az utazás nyelvévé. Más a helyzet a technikával és a 

tudományokkal, amelyek a központok közelében fejlődtek a legintenzívebben. 

Velencétől Londonig ebben a tekintetben megszakítatlan a sor, ám amint azt Braudel 

írta "a technika csak a teste, s nem a lelke a civilizációnak". 

A TÖRTÉNELEM IDEJE 

Az időfilozófia a 15. század óta kétféle időt különböztet meg: a lineáris, irreverzibilis 

és kumulatív, valamint a ciklikus időt. Mind a történetfilozófusok, mind a gyakorló 

történészek többsége egészen a 19. század végéig megegyezett abban, hogy a 

történelem ideje lineáris, kumulatív és irreverzibilis. Az események a maguk belső 
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logikája szerint követik egymást, ami természetesen nem zárja ki az események 

hierarchiájának lehetőségét. 

A 19. század második felének válságai megingatták a lineáris időfelfogás 

egyeduralmát, s a 19-20. század fordulójától egyre erőteljesebben hódított teret a 

ciklikus időszemlélet a társadalomtudományi elemzésekben. A ciklikus időfelfogás 

szerint a különféle történeti képződményeknek (árak, gondolati áramlatok, hatalmi 

formák) egyedi hosszúságú életpályái vannak, amelyek során bizonyos 

rendszerességgel egyensúlyi mozgások mennek végbe, a történeti pillanat pedig a 

kifejlődésük különböző stádiumaiban levő történeti folyamatok metszete. 

A ciklikus idő 

A 19-20. század fordulóján már ismerték a 6-8 éves Juglar ciklust, 1923-ban 

egymástól függetlenül W. L. Crum és J. Kitchin is kimutatott egy hozzávetőlegesen 40 

hónapos ciklust. Majd 1926-ban Kondratyev egy 40-60 éves ciklus létezését 

bizonyította német, francia és angol árak változásai alapján. Hosszú időn keresztül a 

ciklusok vizsgálata a közgazdászok belügye volt, akik elemzéseikben elsősorban a 

modern gazdaság rövid- és középtávú változásaival foglalkoztak, s elhanyagolták a 

hosszú időtartamú ciklusok vizsgálatát. Nézetük szerint a hosszú időtartamok 

vizsgálatának tisztán közgazdasági szempontból nincs sok értelme, részben mert 

lassúságuk elrejti ezeket, részben mert ezek adják a rövidebb periódusok számára a 

horizontot. 

Az első történész, aki bekapcsolódott a gazdasági ciklusok vizsgálatába Ernst 

Labrousse, az Annales-kör egyik alapítója volt. Labrousse 1932-ben publikálta a 18. 

századi Franciaország árainak és jövedelmeinek elemzésével foglalkozó könyvét. A 

francia szerző a gazdaság időbeni változásainak három típusát különböztette meg: a 

hosszú időtartamú trendeket, a ciklikus változásokat (róla nevezték el az általa 

kimutatott 10-12 éves gazdasági ciklusokat) és az évszakos oszcillációkat. Labrousse 

részletesen foglalkozott a tradicionális gazdasági válság szerkezetének vizsgálatával. 

Az ancien régime gazdaságát nézete szerint mindenekelőtt a magas kontinentális 

szállítási költségek, az agrárgazdaságok dominanciája, a termelés általános 

rugalmatlansága és a létfenntartási költségek magas aránya jellemezte. Ebben a 

gazdaságban a válság oka elsősorban a rossz termés volt, aminek következtében 

csökkent az agrárnépesség jövedelme és növekedtek a gabonaárak. Az 

agrárjövedelmek erőteljes csökkenése következtében visszaesett az ipari termékek 

iránti kereslet, ami ipari válságot idézett elő. A krízis utolsó szakaszában a válság 

kiterjedt a tradicionális gazdaság minden területére. 

A történelem ritmusa 

A történettudomány másik nagy cikluselméletét ugyancsak francia kutató, Fernand 

Braudel alkotta meg. A braudeli felfogás szerint az időnek három dimenziója létezik: 

az események, a konjunktúrák és a struktúrák ideje. A struktúra olyan földrajzi, 
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ökológiai, technikai, gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok összessége, amelyek 

hosszabb időn keresztül változatlanok maradnak, vagy csak alig érezhető módon 

változnak. A struktúra meghatározza azokat a határokat, amelyek között a 

konjunktúrák ciklusai végbemennek. A struktúrák idejének a térbeli megfelelői 

Braudel szerint a gazdaság-világok voltak. A struktúrák átalakulásait gyakran nevezik 

"forradalmaknak". A történeti szakirodalomban a politikai forradalom hagyományos 

kategóriája mellett általánosan használatos az "ipari forradalom", a "12. századi 

mezőgazdasági forradalom", a "13. századi kereskedelmi forradalom" és a "16-17. 

századi tudományos forradalom" fogalma. A struktúrák idejének, az évszázados 

ciklusoknak, más ciklusokhoz hasonlóan van kezdő-, csúcs- és végpontja. Az 

évszázados trend vonala nagyon egyenetlen, így a ciklus kulcspontjait csak közelítő 

becslésekkel lehet meghatározni. 

 

2. ábra: A Kondratyev-ciklus és az évszázados trend. A grafikon az angliai árak 1700 és 1950 közötti 
adatai alapján készült, amelyet a termelés növekedésének grafikonja egészít ki (Imbert, G.: Des 

mouvements de longue durée Kondratieff, 1959, Paris nyomán). 

Braudel meghatározása szerint az európai gazdaság-világ középkori és újkori 

története négy évszázados ciklusra bontható szét:  

1. 1250(1350)1507-1510 

2. 1507-1510(1650)1733-1743 

3. 1733-1743(1817)1896 

4. 1896(1974?) 

Az első és a harmadik évszám a ciklus indulását és végpontját, a középső pedig a 

ciklus fordulópontját jelzi. A kronológiai rekonstrukció évszámai természetesen nem 

tekinthetők kétségbevonhatatlan határpontoknak. Az első évszázados ciklus 

kiindulópontjaként 1250 helyett választhatjuk a 12. század végét is. Kevesebb a 

kétségünk a krízis kezdetének meghatározásában. A 14. század derekának 

pestisjárványa felfedte azokat a lassú átalakulási folyamatokat, amelyek általános 

válságba sodorták a középkori euro-mediterráneumi gazdaság-világot. A 
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kereszténység elveszítette a keresztes háborúkat, 1291-ben elesett Akkon (Akko, 

Izrael), az utolsó szentföldi hídfőállás. A 14. század elejétől hanyatlani kezdtek a 

champagne-brie-i vásárok. 1340 táján összeomlott a "mongol út", amely súlyosan 

érintette Velence és Genova kereskedelmét. Az iszlám benyomult a tradicionális 

levantei kikötőkbe Szíriában és Egyiptomban. Ezeknek a politikai és gazdasági 

átalakulási folyamatoknak súlyát növelte az, hogy mindenekelőtt az európai 

gazdaság-világ mediterrán pólusát érintették, amely a középkor idején a rendszer 

központja volt. 

Háromszáz évvel később 1650 táján zárult le a "hosszú 16. század" prosperálása. A 

17. század derekára már befejeződött a mediterrán régió leépülése, ugyanakkor az új 

nyugat-atlanti rendszer, a középpontjában Amszterdammal, még 

kiegyensúlyozatlanul működött. A 17. század válsága idején a Földközi-tenger vidéke 

véglegesen kívül került az európai gazdaság-világ fejlődését meghatározó történeti 

áramlatok sodrán. 

A harmadik évszázados ciklus krízise 1817-ben kezdődött, amikor a kontinens a 

napóleoni háborúk utolsó éveinek válságával birkózott. Ráadásul 1812 és 1817 között 

az utóbbi fél évezred leghidegebb nyarai követték egymást Európában. A hűvös-

csapadékos időjárás, a "kis jégkorszak" utolsó hullámának nyitánya, súlyosan 

érintette a mezőgazdaságot, s kedvezett a betegségek terjedésének. 1816-ban és 

1817-ben kolerajárvány pusztított a Földközi-tenger déli részén, ugyanezekben az 

években pestis dühöngött Délkelet-Európában. 1816-1819 között a kontinens 

történetének legsúlyosabb tífuszjárványa pusztított Európában. Az 1810-es évek 

krízisének súlyosságát jelzi, hogy többnyire a 14. század válságához szokták 

hasonlítani. A kiszélesedő európai gazdaság-világnak ekkor már minden kétséget 

kizáróan Anglia a központja, a konkurens Hollandia pedig végleg eltűnt a horizontról. 

Az évszázados trend rövidebb ciklusokat is "visz a hátán", amelyek erősíthetik vagy 

gyengíthetik az évszázados ciklust. Az évszázados trend befolyásolása szempontjából 

a 40-60 éves hosszúságú Kondratyev ciklus a legfontosabb, amely két generáció jó 

vagy rossz sorsát határozza meg. Braudel megfogalmazása szerint "a hosszú 

konjunktúra zenéje két szólamban szól". 

A lineáris idő 

Amennyiben a történeti elemzés optikáját kitágítjuk, láthatóvá válnak olyan történeti 

átalakulási folyamatok, amelyek lineárisnak, kumulatívnak és irreverzibilisnek 

tekinthetők. Az első ilyen folyamat az emberiség lélekszámának növekedése, amely 

évszázados léptékben gyakran nem tekinthető sem lineárisnak, sem irreverzibilisnek, 

de több évezredet vizsgálva állításunk aligha megkérdőjelezhető. Az emberiség 

történetének másik lineáris, kumulatív és irreverzibilis folyamata az egy főre 

rendelkezésre álló energia növekedése, aminek a környezet átalakítása, s ennek 

folytán az ökológiai egyensúly újra és újra bekövetkező felborulása volt az ára. Végül 

a történelem harmadik, lineárisnak és kumulatívnak tekinthető folyamata az 
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emberiség kollektív emlékezetében felhalmozott információk mennyiségének 

növekedése volt. 

 

3. ábra: Az emberiség népességszám-növekedésének három ábrázolása használatos a történeti 
demográfiában. a) Az aritmetikus-exponenciális modell az emberiség történetét két periódusra osztja fel: 
az ipari forradalmat megelőző, és az azt követő szakaszra. A modell szerint az első szakasz hosszú ideig 

tartó lassú népességgyarapodását az ipari forradalom által támogatott népességrobbanás követte, amely 
során az utóbbi 350 évben ment végbe a Föld népességnövekedésének mintegy 90 %-a. b) A logaritmikus-
logisztikus modell az emberiség népességtörténetének egymillió évét három nagy korszakra osztja fel: "az 

eszközkészítés, a mezőgazdaság és az ipar forradalmának korára". A modell szerint a "forradalmak" 
ugrásszerűen megnövelték a Föld eltartóképességét, s így új távlatokat nyitottak az emberiség 

demográfiai növekedése számára. c) A harmadik, Európa centrikus aritmetikus-logisztikus modell az 
emberiség utóbbi 12 000 évének népességtörténetét három nagy ciklusra bontja szét: az első növekedési 
ciklusra, a középkori ciklusra és a modernizációs ciklusra. A demográfiai növekedés ciklusai pedig három 
szakaszból, a növekedés, a "túlcsordulás" és a stabilizáció szakaszából álltak össze (B.L. Turner (ed.): The 

Earth As Transformed by Human Action, Cambridge 1990. 25. p. nyomán). 
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2. AZ EURÓPAI GAZDASÁG-VILÁG 
SZÜLETÉSE 

A Róma bukását beteljesítő 5. századi népvándorlási hullám húzta meg az európai 

civilizáció határait. Az európai horizont kitágult Germánia, Kelet-Európa és 

Skandinávia irányában. Új tengeri övezetek integrálódtak: a Balti-, az Északi- és az Ír-

tenger. A Földközi-tenger viszont hosszú időre elveszett a nyugati kereszténység 

számára, és Bizánc, illetve az iszlám civilizáció beltengerévé vált. 

A KÖZÉPKORI EURÓPAI GAZDASÁG-VILÁG 

A középkor korai évszázadaiban az európai expanzió legfontosabb tere a belső 

határvidék volt, az erdők, a mocsarak és a műveletlen területek. Az európai fejlődés 

szempontjából döntő jelentőségűnek bizonyult a belső területek életre keltése. 

Georges Duby megfogalmazása szerint "a középkori mezőgazdasági forradalom" 

eredményeként Európa 1150 táján kezdett kilépni a "közvetlen mezőgazdasági 

fogyasztás", vagyis az önellátás korából, s lépett át a "közvetett mezőgazdasági 

fogyasztás korába", aminek következtében megkezdődött a mezőgazdasági feleslegek 

cirkulációja. A csere irányítói a városok voltak, amelyek alapvetően különböztek az 

antikvitás "nyitott városaitól". Braudel megfogalmazása szerint a középkori nyugati 

város a környezetétől elkülönülő autonóm és "agresszív univerzum", az egyenlőtlen 

csere színtere volt. 
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4. ábra: A középkori és a kora újkori európai városok típusai. A központihely-elmélet segítségével leírható 
európai várostípus egy agrártáj és/vagy egy közigazgatási egység középpontjában alakult ki, 

legfontosabb funkciói a regionális piac és a territoriális szolgáltatások különböző fajtái, legfontosabb 
gazdasági szereplői pedig a kézművesek és a gazdálkodók. A hálózati rendszer térelméletével leírható 
európai várostípus a kereskedelmi hálózatok metszéspontjában alakult ki, elsősorban a hosszú távú 

tengeri kereskedelem élteti, a legfontosabb gazdasági szereplői pedig a kereskedők és a bankárok 
(Hohenberg, P.M.-Lees, L.H.: The Making of Urban Europe 1000-1950, Cambridge 1985, 65. p. nyomán). 
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5. ábra: Európa belső területeinek életre keltése, városalapítások Közép-Európában (F. Braudel: Le temps 
du monde, Paris 1979. 75. p. nyomán) 

A növekvő lélekszámú európai városok mindennapi ellátását a piacok robosztusan 

egyszerű rendszere biztosította. Piacot a hét meghatározott napjain tartottak a 

városokban, a kijelölt piachelyeken, ahol elsősorban az elemi fogyasztási igényeket 

szolgáló termékeket lehetett megvásárolni. Az európai városok piacainak 12. századi 

ármozgásai arra utalnak, hogy kialakulhatott ekkorra már valamiféle kereskedelmi 

hálózat a városok között. A piacok közül néhány specializálódott, az egyik legkorábbi 

példa erre Toulouse, ahol 1203-tól kezdődően rendszeresen tartottak heti 

gabonapiacot. 

A piacok környékén nyitották meg az első boltokat a 11-12. század idején, olyan 

mindennapi igényeket kiszolgáló kézművesek, mint a pékek, hentesek, cipészek, 

foltozóvargák és szabók. A boltok tulajdonosai ez idő tájt még maguk a kézművesek 

voltak, majd a 13. századtól kezdődően válik általánossá a termelő és a fogyasztó 

közötti cserét közvetítő boltos típusa. A 13. századra kialakult Európában a piacok, a 

boltok és a házaló kereskedők gazdasági szervezete fölött a távolsági kereskedelem 

térbeli szövete, amelynek a legfontosabb csomópontjai a vásárok voltak. A vásárok az 

európai kereskedelem régi intézményei, amelyek közül némelyik előzményeit 

egészen a római korig lehet visszavezetni (így például az első lyoni vásárt i.sz. 172-

ben tartották). Az európai gazdaság megerősödése és a politikai helyzet viszonylagos 

konszolidációja hozta el a 11. században a vásárok nagy újjászületését. A vásárok 

hatalmas régiók gazdaságát voltak képesek mobilizálni, s a legfontosabb vásárokon 

gyakorlatilag az egész európai kereskedőtársadalom találkozott. A vásárok időlegesen 



24  |  2. Az európai gazdaság-világ születése    

 

létező városok voltak, amelyek legfontosabb gazdasági szereplőivé a nagy 

kereskedőházak váltak, a kereskedelmi ügyletek többségét pedig a nagyértékű 

termékek forgalma adta. A városok által irányított európai gazdaság-világ a 12. 

század táján kezdett egybeépülni. A 13. századra kapcsolta végleg össze a rendszer 

két pólusát, Észak-Itáliát és Németalföldet a champagne-brie-i vásárok hálózata. A 

középkori európai gazdaság-világ azonban továbbra is alapvetően kétpólusú maradt. 

Észak 

Németalföld 

A középkori Németalföldnek nem voltak antik előzményei, városai Liege, Löwen, 

Antwerpen, Ypres, Gent vagy Bruges kivétel nélkül középkori alapítások eredményei 

voltak. A régió első felemelkedését normann rablóhadjáratok sorozata törte meg 820 

és 891 között, ám a háborús viszonyok megszűntét követően újra megélénkült 

Németalföld gazdasága. A kedvezőtlen környezeti feltételek - mélyföld, magas 

talajvízszint, gyakori tengerbetörések - már korán rákényszerítették a 

németalföldieket a kereskedelemre és az iparűzésre. A 11. századra épült ki 

véglegesen a Szajna-vidéktől és a Marne-mellékétől a Zuider Zeeig tartó nagy 

textilipari régió, amelynek az egyik súlypontja Flandriára esett. Ez a textilipari övezet 

kiterjedt európai területeket kapcsolt össze. A gyapjút elsősorban Angliából és 

Skóciából importálták, amelyek egyben a flandriai szövetek fontos exportterületei is 

voltak. A brit kapcsolat eredményeképpen az angol uralkodó által birtokolt francia 

területek ugyancsak részt vettek ebben a kereskedelmi hálózatban, amelyen keresztül 

normandiai búzát és bordeaux-i bort is forgalmaztak. A kereskedelmi rendszer 

északkeleti ága pedig összekapcsolódott a Hanza-szövetség hálózatával. 
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6. ábra: Észak ipari pólusa. Textilipari üzemek övezete a Szajna-völgyétől a Zuider Zeeig (F. Braudel: Le 
temps du monde, Paris 1979. 79. p. nyomán) 

 

7. ábra: Németalföld a 14. század derekán (N.J.G. Pounds: An Historical Geography of Europe (450 B.C.-
A.D. 1330), Cambridge 1973. 421. p. nyomán) 

 

 

8. ábra: Szőlőtermesztés és borkereskedelem Európában. A szőlőtermesztés területei a 13. század 
környékén voltak a legkiterjedtebbek, ezt követően részint a "kis jégkorszak" éghajlatromlásának, részint 

az élénkülő borkereskedelem hatására az északi, marginális szőlővidékek leépültek (N.J.G. Pounds: An 
Historical Geography of Europe (1500-1840), Cambridge 1979. 187. p. nyomán). 

A 13. századra Bruges vált a németalföldi gazdaság központjává. 1277-től kezdődően 

rendszeres tengeri kapcsolat épült ki Genova és Bruges között, 1314-et követően 

pedig a velenceiek is bekapcsolták kereskedelmi hálózatukba a várost. A Bruges-ben 
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telepeket létrehozó itáliai kereskedők magukkal hozták a pénzüket, valamint a pénz 

kezeléséhez szükséges banki technikák ismeretét, forgalmazták Levante fűszereit, 

amit Németalföld ipari termékeire cseréltek. A töretlen gazdasági fejlődés 

eredményeképpen 1309-ben megnyílt Bruges igen nevezetes tőzsdéje, amely a 

korban a pénz mozgatásának legfejlettebb rendszerét képviselte. A város népessége 

1340-ben 35 000 fő volt, 1500-ra pedig csaknem elérte a 100 000 főt, amellyel 

Európa legnagyobb városainak sorába emelkedett. A bruges-i tőzsde állandó 

találkozási helyet jelentett a városban tartózkodó kereskedők, bankárok és más 

üzletemberek számára. A tőzsde intézménye ily módon a távolsági kereskedelmet 

korábban irányító vásároknál szilárdabb és hatékonyabb kereteket kínált. 

 

9. ábra: Bruges kereskedelmi horizontja. A térkép a 13. században, Bruges-ben megjelent útikönyvben 
szereplő kereskedelmi útvonalakat ábrázolja (N.J.G. Pounds: An Historical Geography of Europe, 

Cambridge 1990. 181. p. nyomán). 

 

10. ábra: A középkori Európa nagyvárosai (N.J.G. Pounds: An Historical Geography of Europe (450 B.C.-
A.D. 1330), Cambridge 1973. 348. p. nyomán) 

A Hanza 
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A Hanza kereskedőszövetség belső övezete a Baltikum volt, de működése kiterjedt az 

Északi-tengerre, a Csatornára és az Ír-tengerre is. Ennek az északi régiónak az 

integrációja a 8-9. század táján indult meg, amikor a normannok telepek hálózatát 

hozták létre az angol és francia partoktól egészen Novgorodig. Ugyanakkor valódi 

nemzetközi kereskedelem nem létezett a Hanzát megelőzően. 

A Hanza 12. századi formálódásának története kevéssé ismert, a Hanza elnevezés 

(jelentése: kereskedők csoportja) is csak igen későn jelent meg, első alkalommal az 

angol uralkodó egy 1267-es oklevelében. A középkor idején a Hanza magját adó Balti-

övezet viszonylag kevéssé fejlett régió volt, s főként nyersanyagokat és élelmiszert 

exportáltak innen az iparosodott Nyugat országaiba. Fa, viasz, rozs, búza és faáru 

utazott a Hanza hajóin Németalföldre, Angliába és Franciaországba, amelynek 

ellenében sót, szövetet és bort szállítottak visszafelé. Ez a kereskedelmi rendszer 

egyszerű, robosztus, ugyanakkor nagyon törékeny is volt. A rendszer 

törékenységének oka mindenekelőtt az, hogy a Hanza mögött nem állt állam, vagy 

szilárdan konstituált liga, csupán az egymással versengő és az egymásra féltékeny 

városok laza koalíciója volt, amelyek száma 70-170 között változott. A Hanza-

szövetség erejét az adta, hogy ugyanabban a kereskedelmi rendszerben vettek részt, s 

egyazon civilizáció részét képezték. A közös érdek és a civilizációs közelség többnyire 

elegendő volt az erős szolidaritás és közszellem megalapozásához. Fontos összetartó 

erő volt az is, hogy a balti régió városai nem voltak eléggé nagyok és gazdagok - 

eltérően a itáliai városoktól - ahhoz, hogy egyedül is eredményesek legyenek a 

nemzetközi tengeri kereskedelemben. A kereskedőszövetség fővárosa Lübeck volt, 

ahová 1356-ban összehívták a Hanza első gyűlését, s amelynek szimbóluma a sas a 

15. századra a Hanza jelvényévé is vált. Ám Lübeck, illetve a Hanza kereskedelmének 

fejlettsége nem érte el a Velence vagy Bruges által képviselt fejlettségi szintet. A 

Hanza városok kereskedelmében mindvégig keveredtek a pénz és a 

cserekereskedelem elemei. Ugyanakkor a Hanza által működtetett kereskedelmi 

rendszer volt az európai gazdaságtörténet első olyan, eltérő specializációjú gazdasági 

régiók közötti kereskedelmi rendszere, amely tömegfogyasztási cikkeket 

forgalmazott nagy mennyiségben. 

 

11. ábra: A Hanza kereskedelme 1400 táján (F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979. 85. p. nyomán) 
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12. ábra: A pestis terjedése Európában a 14. század közepén. A "fekete halál" apokaliptikus időszakának 
előzményei a 13-14. század fordulójáig nyúltak vissza. Az európai népesség lélekszáma (a becslések 

szerint 75 millió) a 14. század elejére elérte a korabeli mezőgazdaság eltartóképességének határát. A 
mezőgazdaság technikai fejlődése már a 13. században erőteljesen lelassult, s a helyzetet tovább 

súlyosbította a "kis jégkorszak" 14. század elején induló hűvös időszaka, aminek következtében az 
európai népesség élettere jelentősen beszűkült. Az észak-európai és a hegyvidéki marginális 

mezőgazdasági területek elnéptelenedtek. Az első krízis 1313 és 1321 között jelentkezett, amikor majd 
egy évtizeden keresztül a teljes tenyészidőszak igen hűvös és csapadékos volt. A demográfiai, a gazdasági 
és a környezeti hatások összegződése szörnyű éhínségeket indított el. Az 1340-es évekre Európában igen 

sokfelé műveletlenek maradtak a földek, részben az éhínség okozta népességcsökkenés, részben a föld 
kimerülése, részben pedig az igavonó állatok pusztulása miatt. Ezt az alultáplált, éhező európai 

népességet érte 1347 és 1351 között a belső-ázsiai eredetű pestis első hulláma. A halálozási arány a 
városokban, a kikötőkben és a kereskedelmi útvonalak mentén volt a legmagasabb. A 14. század második 

felében még többször visszatérő pestis az európai népesség mintegy egyharmadát pusztította el (N.J.G. 
Pounds: An Historical Geography of Europe, Cambridge 1990. 188. p. nyomán). 

A 14. század válsága erős konjunktúrát teremtett a Baltikum élelmiszerei számára. 

Németalföld népességét kevéssé érintette a pestis, így a balti import iránti igény 

folyamatosan növekedett. Ám az 1370-es éveket követően, a létfenntartási válság 

elmúltával folyamatosan csökkent a mezőgazdasági termékek ára, az ipari termékeké 

viszont emelkedett, ami erősen visszavetette a Hanza kereskedelmét. A 

dekonjunktúra válságba sodorta a Hanza hátországát, ráadásul a kereskedőszövetség 

szembekerült a régió erősödő territoriális államaival is. Dániával a Sund használata 

miatt évszázadok óta feszült volt a viszony. Az angol és a németalföldi kereskedők, 

államaik hatékony támogatását tudva maguk mögött, megkísérelték kiszorítani a 

Hanzát a balti kereskedelemből. Megjelent a horizonton a Német Lovagrend 

legyőzését követően (1466) Lengyelország, s a Novgorod önállóságát felszámoló 

(1476) III. Iván Oroszországa is. Lübeck ugyan az 1470-74-es Anglia ellen viselt 

háborújában még győzni tudott, de a kereskedőszövetség hanyatlása már 

megállíthatatlan volt. 
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Az itáliai városok 

A kora középkor idején a Földközi-tengeren három civilizáció, Bizánc, az iszlám és a 

nyugati kereszténység osztozott. A történeti előzmények ismeretében Bizánc körül 

kellett volna létre jönnie a mediterrán gazdaság súlypontjának, ám Bizánc gazdagsága 

és tapasztalatai ellenére túl nehézkesnek bizonyult a Földközi-tenger nemzetközi 

kereskedelmének megszervezéséhez. Ezt a feladatot végül a térség legnagyobb 

fejlődési hátránnyal induló civilizációja, a nyugati kereszténység, illetve az itáliai 

városok hajtották végre. 

A földközi-tengeri kereskedelem itáliai "vezérhajója" a 9-11. században Amalfi volt. A 

város Nápolytól délre, egy igen szűk tengeröbölben épült fel, amelyet kopár hegyek 

vettek körül, így a városlakók számára a megélhetés egyetlen lehetősége a 

kereskedelem maradt. Amalfi korán elért fejlettségét bizonyítja, hogy már a 9. 

században fejlett pénzgazdálkodás folyt, és közjegyzői nyilvántartást vezettek. A 

város virágzása a 10-11. századra esett, amelynek idején a "Amalfi törvénykönyve" a 

Földközi-tenger keresztény övezetének egyik legáltalánosabban elfogadott tengeri 

joga volt. Ám a 12. században gyorsan lehanyatlott a város, 1100-ban, 1135-ben és 

1137-ben normannok prédálták fel, 1343-ban pedig egy szökőár pusztította el az 

épületek nagyobb részét. 

 

13. ábra: Európa kereskedelme és kereskedelmi útjai a 9. század elején. A melléktérkép a régészeti 
feltárások során talált a pénzleletek térbeni megoszlását mutatja (N.J.G. Pounds: An Historical Geography 

of Europe, Cambridge 1990. 111. p. nyomán). 
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14. ábra: Európa kereskedelmi útjai 1100 táján (N.J.G. Pounds: An Historical Geography of Europe (450 
B.C.-A.D. 1330), Cambridge 1973. 302. p nyomán) 

Amalfi hanyatlását követően három észak-itáliai város vetélkedett a földközi-tengeri 

kereskedelem legfontosabb pozícióinak megszerzéséért: Genova, Pisa és Velence. 

Mindhárom város alapvetően közvetítő kereskedelemmel foglalkozott Bizánc, az 

iszlám világ és a nyugati kereszténység országai között. Az itáliai kereskedő 

államvárosok egyfajta szimbiózisban éltek környezetük territoriális államaival, 

csupán a kereskedelmi szuperstruktúra ellenőrzésére törekedtek, a költséges 

közhatalmi feladatok ellátását pedig meghagyták a helyi territoriális államoknak. 

Különös jelentősége volt a görög császárság területén szerzett kereskedelmi 

privilégiumoknak, hatalmas lehetőségeket rejtett Bizánc gyengén védett belső piaca, 

ahol a császári adminisztráció számos téren igénybe vette a szolgáltatásaikat, s a 

kereskedővárosok ennek ellenében részt vállaltak a birodalom védelméből is. Igen 

fontos volt ugyanakkor a Bizánci birodalmon keresztül Kínába és az Indiai-óceán felé 

vezető kereskedelmi utak ellenőrzése is. 

A keresztes hadjáratok hallatlan konjunktúrát biztosítottak a kereskedő államvárosok 

számára, mivel az északról érkezettek rá voltak szorulva az itáliaiak segítségére. A 

keresztes hadak és utánpótlásuk tengeri szállítása hatalmas üzletnek bizonyult, a 

Szentföldön létrehozott keresztény államok pedig rést jelentettek Kelet felé. Ám a 13. 

század végére a keresztesek teljes vereséget szenvedtek, Ciprus viszont, amely a 

Levantikum kereskedelmének stratégiai pontja volt, továbbra is az itáliai kereskedők 

kezén maradt. A harc azonban tovább folytatódott a Földközi-tenger térségében, már 

nem a kereszténység és az iszlám, hanem Észak-Itália kereskedővárosai között a 

fűszerek, mindenekelőtt a bors kereskedelmének ellenőrzéséért. Miután a Firenze 

ellenében folytatott harc teljesen lekötötte Pisát, csupán ketten maradtak állva a 

küzdelemben: Genova és Velence. 
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A champagne-brie-i vásárok 

A középkori Európa két gazdasági pólusának, Németalföldnek és Észak-Itáliának a 

megerősödését követően a 13. század elején létrejött a kereskedelmi kapcsolat is a 

két eltérő specializációjú gazdasági övezet között. A találkozásra a két központ között 

félúton található Champagne és Brie vidékén került sor, ahol évente hat, nagyjából 

egyenként két hónapig tartó vásárt rendeztek. A sort januárban Lagny-sur-Marne 

kezdte, márciusban Bar-sur-Aube került sorra, májusban rendezték az első vásárt 

Provins-ban, júniusban tartották a "forró vásárt" Troyes-ban, szeptemberben 

következett a második provins-i vásár, majd októberben Troyes-ban a "hideg vásár" 

zárta le a sort. A csere színtere óraműszerűen vándorolt városról-városra, valószínű 

azonban, hogy nem teljesen eredeti kereskedelmi megoldásról volt szó, inkább a már 

korábban is létező flandriai regionális piac-lánc rendszer egy igen sikeres 

adaptációjáról. 

 

15. ábra: A champagne-brie-i vásárokkal kapcsolatban álló városok Európában (F. Braudel: Le temps du 
monde, Paris 1979. 92. p. nyomán) 

A Champagne és Brie területén folyamatosan működő piacnak nem voltak érdemleges 

vetélytársai a kontinentális Európában, a kereskedők számát és a forgalom nagyságát 

illetően. Ezeken a vásárokon találkozott az európai Észak és Dél. A két pólus 

összekapcsolása érdekében hasonló kereskedelmi "karavánút-hálózat" épült ki a 

kontinensen, mint amilyet az iszlám hozott létre a sivatagokon keresztül. Velencei és 

genovai kereskedők rendszeresen felhajóztak a Rhônon és a Saônon, s útikalauzok 

készültek az Alpokról is. 

A vásárok körül kialakult egy sokszínű iparos társadalom, amely elsősorban vásznat 

és posztót gyártott. Champagne és Brie a Szajna-vidéktől Brabantig húzódó textilipari 

terület északi termelési övezetében helyezkedett el. Környezetének nagy központjai 
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Párizs, Provins, Chalons és Reims voltak. A transzkontinentális kereskedelem 

szállította az északon előállított szöveteket Itálián keresztül a Mediterránum felé. 

Ezzel szemben a 13. században Itália inkább távoli vidékek termékeit közvetítette. Ily 

módon érkezett a champagne-brie-i vásárokra a bors, s különféle más távol-keleti 

fűszerek és festékek, a selyem, s nem utolsósorban az aranypénz és a hitel. Az európai 

kereskedelem megerősödésének kétségtelen jele volt, hogy a 13. század elejétől 

Genova, 1250-től Firenze, 1284-től pedig Velence aranypénzt veretett, ily módon 

monetárisan függetlenedve az iszlám dirhemtől. 

Champagne és Brie vásárai azonban önmagukban is egyfajta "kereskedelmi 

forradalmat" jelentettek, az új típusú kereskedelemben a kereskedő személyesen csak 

ritkán utazott, a szállítást az erre specializálódott szakemberek végezték, a kereskedő 

pedig a hitel és a váltók rendszerét működtetve távolról irányította az ügyek menetét. 

A középkor idején a váltó az európai gazdasági életben a hitel leggyakoribb formája 

volt, olyan kereskedelmi kompenzációs technika, amellyel el lehetett érni a 

készpénzfizetés elhalasztását. 

A champagne-brie-i vásárok hanyatlása a 13. század végén kezdődött, s 

összekapcsolódott a 14. század kibontakozóban levő nagy recessziójával, amelyet 

majd a "fekete halál" tetőzött be a század derekán. A hanyatlásban része volt annak is, 

hogy genovai hajósok 1277-től kezdődően megteremtették a rendszeres és tartós 

tengeri kapcsolatot a Gibraltári-szoroson keresztül Itália és Németalföld között, s 

példájukat számos itáliai város követte. Nem kedvezett Champagne és Brie 

térségének a felső-német területek bányászati, és a Rajna-vidék mezőgazdasági 

konjunktúrája sem. Az európai Észak és Dél kapcsolattartásának útvonala keletebbre 

helyeződött át, a kommunikáció elsősorban az 1237-ben megnyílt Gotthard útvonalon 

folyt, a "német tengerszoros" a 14-15. század folyamán Európa legforgalmasabb 

szárazföldi útvonalává vált. 

 

16. ábra: Európai vásárok, s azok kiszolgáló területei a 14-15. század idején. A champagne-i vásárok a 14. 
század elején fokozatosan elveszítették a jelentőségüket a német területek vásáraival szemben (N.J.G. 
Pounds: An Historical Geography of Europe (450 B.C.-A.D. 1330), Cambridge 1973., 404. p. nyomán). 
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VELENCE KÉSEI FELEMELKEDÉSE 

A "fekete pestis" pusztításainak apokaliptikus időszaka átmenetileg szétzilálta Európa 

kereskedelmi rendszerét. A válság alapjaiban rázta meg a kontinens territoriális 

államainak térbeni struktúráit, ám a földközi-tengeri kereskedelem továbbra is élénk 

maradt, az itáliai kereskedő-államvárosok könnyebben átvészelték a válság időszakát. 

 

17. ábra: Nyugat- és Dél-Európa államainak jövedelemcsökkenése a 15. század első negyedében. A 
mintegy százezer lakosú Velence éves bevételei 1423 táján 7-800 000 dukát körül mozogtak, amely 

nagyjából megegyezett Anglia és az ibériai államok, a leendő Spanyolország éves költségvetésével, s alig 
valamivel maradt el a 15 milliós Franciaország 1 000 000 dukátos éves jövedelme mögött. A 15. század 
elejének válsága mindenhol a bevételek csökkenését eredményezte, ám míg az angol költségvetés 65 %-

kal, a spanyol 73 %-kal csökkent, addig a velencei bevételek csupán 27 %-kal apadtak (F. Braudel: Le 
temps du monde 1979. 99. p.). 

A 13-14. században a Földközi-tenger történelmét két város, Genova és Velence 

kereskedelmi-katonai küzdelme határozta meg. Hosszú időn keresztül Genova 

látszott a győzelemre esélyesnek. 1298-ban Curzola (Korcula, Horvátország) előtt a 

genovaiak megfutamították a velencei flottát, 1379-ben pedig a genovai gályák 

elfoglalták Chioggiát, a velencei lagúnák Adriai-tengeri bejáratát. 1380 júniusában 

azonban Velence a végveszélyben nagy anyagi áldozatokat hozva, Vettor Pisani dózse 

vezetésével meg tudta fordítani a küzdelem menetét. A velencei flottának hatalmas 

veszteségeket árán sikerült döntő vereséget mérni a genovaiakra. A háborút lezáró 

torinói béke (1381) ugyan nem adott formális kedvezményeket Velencének, ám 

Genova már soha többé nem került abba a helyzetbe, hogy megkérdőjelezze Velence 

földközi-tengeri elsőségét. 

A 14. század végén Velence végképp kétségbevonhatatlanná tette földközi-tengeri 

egyeduralmát. 1383-ban elfoglalta Korfut, amely az Adria-tenger kijáratának a kulcsa 

volt. 1405 és 1427 között pedig lépésről-lépésre haladva meghódította a Terra 

Fermát, Padovát, Veronát, Bresciát és Bergamót, amellyel Velence más itáliai 

nagyvárosokhoz hasonlóan kiépítette saját territóriumát. Ugyanebben az 
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évszázadban vonta ellenőrzése alá Milánó Lombardiát, Firenze pedig Toszkánát. A 

hódításokkal párhuzamosan Velence belső képe is megváltozott, a 15. század során 

hatalmas építkezések folytak, amelyek a laza altalaj miatt kolosszális beruházásokat 

igényeltek. 

A város közvetlenül ellenőrzött territóriumán kívül, a Földközi-tenger övezetében 

Velence nem hadsereggel, hanem inkább kereskedőkkel és arannyal terjeszkedett, 

kihasználta az abból adódó lehetőségeket, hogy Francesco Foscari dózse 

megfogalmazása szerint "Velence a kereszténység aranyának a gazdája", vagyis az 

európai gazdaság-világ első számú irányítója. A Velence által igazgatott gazdaság-

világ azonban Európán kívüli területeket is magában foglalt. Kelet felé a város 

kapcsolatai elértek Lengyelországig és Magyarországig, ugyanakkor a balkáni 

kapcsolatrendszer a török hódítás miatt fokozatosan leépült. Töretlenül érvényesült 

viszont Velence befolyása Nyugat-Európában, hasonlóképpen, mint a Földközi-tenger 

térségében. Féltékenyen őrizte a város a Vörös-tengeren keresztül India felé vezető 

kereskedelmi útvonalat is. A Velence által irányított európai gazdaság-világ központi 

övezete Velencén kívül magában foglalta Milánót, Genovát és Firenzét is. A centrum 

területét északon az Alpok, dél felé pedig a Firenze-Ancona vonal határolta. Az 

átmeneti gazdasági területhez tartozott északon Augsburg, Bécs, Nürnberg, Ulm, 

Basel, Strassburg, Köln, Hamburg és Lübeck vidéke. Ezt az ívet a németalföldi 

városok, valamint két angol kikötő, London és Southampton zárták le. Az európai 

gazdaság "főközlekedési tengelyétől", a London-Bruges-Velence vonaltól keletre és 

nyugatra egyaránt periférikus területek helyezkedtek el. 

 

18. ábra: Velence kommunikációs izokron vonalai 1500 táján (F. Braudel: Les structures du quotidien: le 
possible et l'impossible, Paris 1979, 374. p. nyomán) 

A velencei kereskedelmi rendszernek központi problémája volt a keleti árucikkek 

pontos szétosztása a kontinensen, illetve azok elszállítása a Földközi-tengeren és az 

Északi-tengeren keresztül. Ennek a problémának az államilag irányított 

megoldásaként hozta létre Velence a galere da mercato kereskedelmi rendszerét. A 

kereskedelmi hálózat alapegységei az Arsenalban, a 14. század elejétől gyártott 100-

300 tonnás gályák, amelyek mintegy 50 vasúti vagonnyi szállítmány elvitelére voltak 

képesek. A galere da mercato kereskedelmi rendszerének keretében a velencei gályák 
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konvojai menetrendszerűen szállították a Levantikum fűszereit és más keleti 

termékeket. Az állami vállalkozás keretében üzemeltetett hajókat pedig részben vagy 

egészében bérbe vehették magánvállalkozók is. A galere da mercato sikerei nyomán 

1314-ben megindult a menetrendszerű hajóforgalom Németalföld irányába is, ez volt 

a galere di Fiandra, majd 1460 táján kiépült az észak-afrikai ág is, a galere di trafego, 

amelynek legfontosabb szállítmánya a guineai partvidékről a Vörös-tenger kikötőibe 

Szudánon keresztül szállított arany volt. A menetrendszerűen közlekedő 

gályakonvojokra alapozott tengeri kereskedelmi rendszer a 15. század derekán érte 

el a csúcspontját, a 16. század során azonban fokozatosan leépült. 

 

19. ábra: A galere da mercato kereskedelmi rendszerének csúcspontja és fokozatos leépülése (F. Braudel: 
Le temps du monde, Paris 1979. 104. p. nyomán) 

Velence gazdasági fejlődésének érdekes sajátossága volt, hogy szinte soha nem a 

városban fejlesztették ki azokat a kereskedelmi-pénzügyi technikákat, amelyek az 

európai gazdaság-világ csúcsára emelték Velencét. A bankok és a kereskedelemi-ipari 

társaságok formáinak és technikáinak kialakításában a toszkán városok szerepe volt a 

meghatározó. Az európai városok közül elsőnek Genova veretett aranypénzt a 13. 

század elején. A csekk használatát és a "holding", a vagyonkezelő társaság 

intézményét sem Velencében, hanem Firenzében fejlesztették ki. Ám Firenze nem volt 

tengerparti város, így ezeket a pénzügyi-kereskedelmi újításokat leginkább a 

kereskedelemnél kevésbé jövedelmező iparban alkalmazták. 1277-ben Genova 

szervezte meg elsőnek a rendszeres hajóforgalmat a Gibraltáron keresztül 

Németalföldre, s Genovában vetették fel első ízben a közvetlen indiai út gondolatát is 

a Vivaldi testvérek 1291-ben. 

Ám a sikeres adaptációk eredményeképpen a 14. század végére Velence 

rendelkezésére állt a kereskedelmi kapitalizmus teljes eszköztára. Velence gazdasági 

életének központja a Rialto-hídnál, a San Giacometto templom előtt volt található, 

ahol a pénzváltók és a bankárok rendszeresen összegyűltek. A kereskedők közötti 

tranzakciók számlák, illetve váltók cseréje útján történtek, ami lehetővé tette a 
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rendelkezésre álló pénzügyi keret túllépését. A Rialto melletti "Tőzsde" meghatározta 

a kereskedelmi termékek és a tengeri biztosítás árfolyamát. Minden jelentős üzlet a 

híd közelében köttetett, az itt alkalmazott szabályokat pedig a "Rialto magánjogának" 

nevezték. Velence gazdasági klímája azonban igen sajátos volt, az intenzív 

kereskedelem sok kis ügyletre bomlott szét, a hosszú távú befektetések csak a város 

felemelkedése, illetve hanyatlása idején voltak jelen. A velencei gazdasági társaságok 

nagysága meg sem közelítette a gigantikus firenzei társaságok méreteit. A váltó is 

viszonylag későn, csupán a 13. század végén jelent meg, és része maradt a rövidtávú 

hitelezési stratégiának. A tőke Velencében igen gyorsan mozgott, a futamidő ritkán 

haladta meg a hat hónapot vagy az egy évet. 

Velence a kedvezőtlen természeti feltételek ellenére gigantikus méreteket ért el, 

lakosainak száma a 15. században meghaladta a 100 000 főt, a 16-17. században 

pedig tartósan 140-160 000 körül mozgott. A hatalmas város hanyatlása azonban 

nem kizárólag saját hibáinak és gyengeségeinek következménye volt. A nagy 

felfedezések előestéjén Európa territoriális államai újra megerősödtek. Aragónia 

királya egyre közelebb jutott az Ibériai-félsziget egységének megteremtéséhez, 

Franciaországban a százéves háború küzdelmeiből megszületett az autoriter VII. 

Károly-i-XI. Lajos-i monarchia, a német trónon pedig a birodalmi reformokat 

szorgalmazó Habsburg Miksa ült. 

Azonban mindezeket a veszélyeket messze felülmúlta az Oszmán birodalom 

fenyegetése. Velence kezdetben alábecsülte az ottomán veszélyt, úgy vélte, a török 

kontinentális nép, és ily módon a Földközi-tengeren nem jelent veszélyt a 

kereskedelmi birodalomra. Konstantinápoly 1453-as elfoglalása villámcsapásként 

hatott Velencére, hiszen ezzel a Levante szívét foglalták el a törökök, amely egyben az 

Ottomán birodalom fővárosa is lett. 1475-ben elesett a genovai kereskedőtelep, Kaffa 

(Feodoszija, Ukrajna) a Krím-félszigeten, majd 1516-ban Szíriát, 1517-ben pedig 

Egyiptomot vonták ellenőrzésük alá a szultán csapatai. A török hódítássorozat 

következtében Velence kereskedelme az Ottomán birodalomtól függő helyzetbe 

került. Velence az új viszonyokhoz "a jó béke az jó üzlet" stratégiájával igyekezett 

alkalmazkodni, amelyhez a legolcsóbb út az isztambuli főhivatalnokok 

korrumpálásán keresztül vezetett. A kereskedelmi együttműködést ugyanakkor az is 

segítette, hogy a szultánnak is szüksége volt az Európával folytatandó cserére. Ám 

amennyiben a helyzet rákényszerítette, Velence kész volt hadat viselni a törökök 

ellen, illetve mozgósította az Oszmán birodalom ellenében a kontinentális hatalmakat, 

s a "komplementer ellenséget", a perzsákat is. A 15. század végének nagy felfedezései 

azonban véglegesen átrajzolták az európai gazdaság-világ horizontját, felértékelődött 

az Atlantikum vidéke, ahol egy nyersebb kereskedelmi kapitalizmus 

"vezérhajójaként" megjelent Antwerpen. 
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ANTWERPEN VIRÁGKORA 

Antwerpen felemelkedésének előkészítője: Portugália 

A 15. századi európai felfedezések legfontosabb szereplője Portugália volt. 1253-ban 

kezdődött az ország területének visszavívása az iszlám uralma alól, s a harcok 

sorozatát 1415-ben Ceuta bevétele zárta le. A mór államok ellen folytatott harcokban 

pedig kialakult egy széles, katonáskodó és hivatalviselő nemesi réteg, amely a 

rekonkviszta lezárulása után új feladatok után nézett. Az ország 15. századi 

sikereiben jelentős része volt annak is, hogy Portugália viszonylag jelentős méretű 

ország volt, s az iszlám világgal való kapcsolatnak köszönhetően fejlett gazdasággal 

rendelkezett. A 14. század óta a portugálok nagyobb részt marokkói gabonát 

fogyasztottak, az ország területén pedig elszaporodtak a szőlő- és az olívaültetvények, 

ami a fejlettség kétségbevonhatatlan jele volt. Azonfelül Portugália legnagyobb része 

nyitott a tengerre, s a 20-30 tonnás kereskedelmi hajó, a barcas segítségével élénk 

kereskedelmi forgalmat bonyolítottak az észak-afrikai partvidéktől a Kanári-

szigetekig, de elhajóztak Írországba és Flandriába is. 

 

20. ábra: Portugália és Délnyugat-Spanyolország legfontosabb kikötői (N.J.G. Pounds: An Historical 
Geography of Europe (1500-1840), Cambridge 1979. 127. p. nyomán) 

A portugál hajózás fejlődésének fontos állomása volt, amikor I. János király ötödik fia, 

Tengerész Henrik 1413-ban Sagresban, a Saint-Vincent fok közelében, Portugália 

legdélibb pontján megalapította "Tengerészeti Akadémiáját", ahol tudósokkal, 

kartográfusokkal és navigátorokkal vette körül magát. Az ismeretlen széljárás és a 

barátságtalan Szahara partvidék azonban kevéssé vonzotta a hajósokat. A felfedező 

utak viszonylag lassan haladtak előre, 1416-ban érték el a portugál hajósok a 

Bojador-fokot, 1445-ben a Zöld-fokot, 1471-ben az Egyenlítő környékének, 1482-ben 
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pedig a Kongó torkolatvidékének felderítése következett. Felgyorsult a felfedezések 

sorozata II. János (1481-1495) trónra lépését követően, aki lelkesedett a 

felfedezésekért, s ennek érdekében hajlandó volt jelentős anyagi áldozatokat is 

vállalni. Királyának küldetésében Bartholomeo Díaz 1487-ben elérte Afrika 

legdélebbi pontját, amelyet tapasztalatai alapján a Vihar-fokának nevezett el, amit az 

uralkodó a birodalmi szempontoknak megfelelőbb Jóreménység-fokra változtatott. 

 

21. ábra: A 15. század nagy földrajzi felfedezései és az Atlantikum, valamint az Indiai-óceán 
szélrendszerének kapcsolata (F. Braudel: Les structures du quotidien: le possible et l'impossible, Paris 

1979, 358. p. nyomán) 

A felfedezőket hamarosan követték a portugál kereskedők a nyugat-afrikai 

partvidéken, amelynek három legfontosabb árucikke az elefántcsont, az aranypor 

(13-14 000 uncia évenként) és a rabszolga (a 15. század közepén hozzávetőlegesen 

évi 1 000 fő) volt. Portugál-Fekete-Afrika kulcsává az 1479-ben emelt Sao Jorge da 

Mina erődje vált, amelynek építéséhez minden építőanyagot Lisszabonból szállítottak 

oda. A rabszolga-kereskedelem ez idő tájt még kizárólag a portugál piacra irányult, 

gazdag családok mellett gyakori volt a házi rabszolga, a rekonkviszta által 

elnéptelenített területeken is munkáskezekre volt szükség, s különösen fontosak 

voltak a Madeirák cukornád-ültetvényei. Afrika és az atlanti szigetek kolonizálása 

elsőrenden a portugálok műve volt, ám a kereskedelmi kiaknázásba már 

bekapcsolódtak genovai, firenzei és németalföldi kereskedők is. 

Az Atlantikum széljárásáról és áramlatairól felhalmozott hatalmas portugál 

tapasztalatok ismeretében csaknem véletlennek minősíthető, hogy a korszak 

legfontosabb felfedezése mégis egy spanyol szolgálatban álló genovai hajós nevéhez 

fűződött. Kolombusz egyébiránt elsőnek II. János portugál királynak ajánlotta fel a 

nyugati hajóút tervét, akit viszont tanácsadói lebeszéltek a több hibás előfeltevést 

(például az Egyenlítő hosszúságának alábecslése) tartalmazó tervezet támogatásáról, 

ráadásul Afrika megkerülésével biztos összeköttetést ígértek az "Indiákra". 

Kolombusz 1492-es hajóútját követően az első portugál expedíció 1497-ben kötött ki 
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az Újvilágban, s csak Vasco de Gama 1498-as útját követően derült ki, hogy a Távol-

Kelet fűszereiért folytatott harcot mégis Portugália nyerte meg. 1504-ben a velencei 

gályák már egyetlen zsák borsot sem találtak Alexandria kikötőjében. 

 

22. ábra: A portugálok által megszervezett afrikai kereskedelem rendszere (P. Léon: Histoire économique 
et sociale du monde, Vol. 1, L'Ouverture du monde, XIVe-XVIe siecles, Paris 1977, 399. p. nyomán) 

 

23. ábra: Kelet-India és Európa kereskedelmi forgalmában részt vevő portugál hajók száma 1500 és 1780 
között (Ch. Wilson-G. Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History (1500-

1800), London 1977, 73. p. nyomán) 
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Antwerpen portugál korszaka 

Annak ellenére, hogy Portugália taszította le Velencét az európai gazdaság-világ 

trónjáról, s a "Kelet-Indiával" folytatott kereskedelem minden lényeges pozícióját 

birtokolta, mégsem Lisszabon vált az európai gazdaság-világ új központjává. A 

portugálok megragadtak a közvetítő gazdaság szintjén, s a megerősödő Észak 

kiemelte az európai gazdaság-világ új központját, Antwerpent. 

Antwerpen nem saját "rátermettségének" köszönhette felemelkedését, nem 

rendelkezett jelentős kereskedelmi flottával, s a város vezetői sem a kereskedők 

köréből, hanem néhány helyi nemesi családból kerültek ki, akiknek ráadásul tilos volt 

kereskedelmi ügyletekbe bonyolódniuk. Mivel Antwerpennek nem voltak nemzetközi 

látókörű kereskedői, ezért az ügyek menetét külföldi kereskedők irányították. A 

városban jelen volt azonban az egész európai kereskedőtársadalom, a Hanza 

kereskedői, angol, francia, portugál, német, spanyol és itáliai kereskedők hoztak létre 

itt telepeket. Ám a nagy felfedezések következtében kibillent egyensúlyú európai 

gazdaság-világnak egy időre Antwerpenre esett a súlypontja, a város minden 

fogyatékossága ellenére. Antwerpen virágzása Fernand Braudel megfogalmazása 

szerint "sikeres improvizációk sorozata volt". 

Antwerpen bizonyos mértékig megörökölte Bruges középkori pozícióit, jelen voltak a 

városban a Hanza kereskedői, természetesen a németalföldi kereskedők, a brit 

gyapjút és posztót forgalmazó angol kereskedők, s nem utolsósorban a Rajna-vidék 

mezőgazdasági termékeit és Felső-Németország bányakincseit közvetítő német 

kereskedők. Ebbe az antwerpeni környezetbe érkezett meg váratlanul az első 

portugál borsszállítmány 1501-ben. A fűszerek kontinentális forgalmazásának 

megszervezése érdekében a portugál király 1508-ban megalapította a Feitoria de 

Flandrest, majd megnyitották Antwerpenben a Casa da India németalföldi fiókját. 

Abban, hogy a portugál uralkodó választása Antwerpenre esett, két tényező játszott 

meghatározó szerepet. A fűszerszállítmányok legnagyobb megrendelői Közép- és 

Észak-Európában voltak, amelyek irányába Antwerpennek kiépített kereskedelmi 

kapcsolatai voltak. Döntő szempontnak bizonyult ugyanakkor az is, hogy a német 

ezüstöt forgalmazó kereskedők hagyományos kikötővárosa Antwerpen volt, s a 

portugálok a Távol-Keleten kizárólag nemesfém ellenében juthattak hozzá a 

fűszerekhez. Így Antwerpen felemelkedésében a német kereskedők, mindenekelőtt az 

Imhof, a Welser és az augsburgi Fugger család játszott meghatározó szerepet.  
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24. ábra: A Lisszabonba érkező fűszerszállítmányok mennyisége a 16. század idején (mázsában kifejezve) 
(Ch. Wilson-G. Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History (1500-1800), 

London 1977, 69. p. nyomán) 

 

25. ábra: A 16. század nagy kereskedelmi társaságainak európai hálózata (P. Léon: Histoire économique 
et sociale du monde, Vol. 1, L'Ouverture du monde, XIVe-XVIe siecles, Paris 1977, 524. p. nyomán) 

Ebben a gyorsan átrendeződő világban az itáliai vállalkozások nagy nehézségekkel 

kerültek szembe, a mediterrán gazdaság súlyos működési zavarait jelezte a 

Frescobaldik 1518-as bankcsődje és a Gualterotti kereskedőház 1523-as összeomlása. 

Ám 1523-tól szomorú évek kezdődtek Antwerpen számára is, a Valois-k és a 

Habsburgok között folyó háború csaknem egy évtizedre megbénította a nemzetközi 

kereskedelmet. Az 1530-as években teljesen leépült az antwerpeni 

fűszerkereskedelem, amelynek hatására a portugál uralkodó 1549-ben végleg 

felszámolta a már hosszú idő óta működésképtelen Feitoria de Flandrest. Az 1530-as 

évek második felétől kezdődően egyre nagyobb mennyiségben áramlott Sevillába az 

amerikai ezüst, ami véget vetett a 15-16. század fordulóján végbement német 

bányászati konjunktúrának is. Ugyanakkor az új helyzetre reagálva Velence az 1530-

40-es években újra aktiválta hagyományos fűszerkereskedelmi útvonalait, s Lyon 

közvetítésével megkezdte a fűszerek kontinentális forgalmazását. 

Antwerpen spanyol korszaka 

Az Újvilágból Sevillába áramló ezüst hihetetlenül megnövelte Spanyolország politikai 

és gazdasági súlyát. V. Károly császár, aki egyszerre volt Spanyolország és 

Németalföld uralkodója, 1519-es megválasztása óta szoros gazdasági kapcsolatban 

állt a Welser és főként a Fugger kereskedőházzal, amelyek valódi székhelye 

Antwerpen volt. Ugyanakkor Spanyolország számára az Újvilág feltárása egy sor 

olyan problémát vetett fel, amelyek megoldására egyedül képtelen volt. 

Spanyolországnak hallatlanul nagy tételekben volt szüksége hajófára, kátrányra, 

hajókra, balti búzára és rozsra, németalföldi posztóra és vászonra, valamint német 

vasárura, amelyeket reexportálhatott az amerikai gyarmatokra, s mindezeket egy 

helyen, Antwerpenben megvásárolhatta. Spanyolország a vásárolt árucikkek 

ellenében gyapjút, sót és timsót, bort, szárított gyümölcsöket, illetve olajat tudott 

adni, ám ezek a mediterrán termékek közel sem voltak elegendőek a vásárlások 

ellentételezésére, így a spanyolok kénytelenek voltak az amerikai ezüsttel fizetni.  
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26. ábra: A legfontosabb antwerpeni kereskedelmi útvonalak (F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979. 
119. p. nyomán) 

Az amerikai ezüst és a spanyol kereskedők újra felélénkítették Antwerpen gazdasági 

életét, s a századelő német-portugál városnegyede örökébe egy spanyol városnegyed 

lépett. Az 1535 és 1557 közötti időszak kétségtelenül Antwerpen legfényesebb 

korszaka volt. 1500 táján a város népessége 44-49 000 fő körül mozgott, 1568-ra 

pedig már meghaladta a 100 000 főt. Az épületek száma 6 800-ról 13 000-re 

növekedett, amit arányos infrastrukturális fejlődés kísért. 

Antwerpen második virágzását az 1557-es spanyol bankcsőd törte derékba, amely 

gyakorlatilag a teljes spanyol érdekkört érintette. Hasonló következményekkel járt a 

Lyonból mozgatott francia pénzügyi világra, amikor 1558-ban II. Henrik jelentette be 

az államcsődöt. Az Antwerpen központú pénzügyi-kereskedelmi rendszer végleg 

szétesett, a "Fuggerek évszázadának" lezárulásával véget ért "Antwerpen évszázada" 

is. 

Antwerpen hanyatlása 

A cateau-cambrésisi béke (1559) tartósan elhárította a Valois-Habsburg háború 

veszélyét, s a kereskedelem erre reagálva újjáéledt Spanyolország, Franciaország, 

Itália és a Baltikum között, ám Antwerpen kereskedelmi forgalma soha többé nem 

érte el a válság előtti szintet. Az is sújtotta az antwerpeni kereskedelem pozícióit, 

hogy az angolok a gyapjú és a posztó kontinentális elosztó központját áthelyezték 

Hamburgba. Németalföld meggyengült kereskedelmi helyzetét kihasználva váratlan 

módon a Hanza is regenerálta balti kereskedelmi rendszerét. 
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Ebben a helyzetben az antwerpeni kereskedelmi tőke, mivel nem talált elegendő 

profitábilis kereskedelmi ügyletet, illetve hitelezési lehetőséget, az ipari 

befektetésekben keresett menedéket. A hatalmas beruházásoknak köszönhetően 

hallatlan mértékben megerősödött Németalföld posztóipara. Ám a város ipari 

utóvirágzásának hamarosan véget vetett a németalföldi felkelés. Antwerpen nem 

omlott össze teljesen a csapások súlya alatt, még hosszú időn keresztül fontos ipari 

központ, illetve a spanyol politikát finanszírozó pénzügyi központ maradt, de a 

spanyol ezüst és a váltók rendszerének központja végleg áthelyeződött Genovába. 

Antwerpen virágzása viszonylag rövid ideig tartott, ám a város a kereskedelmi 

kapitalizmus történetének fontos és igen eredeti láncszeme volt. Antwerpen Bruges-

től eltérő módon nem rendelkezett valódi bankszervezettel, így nem írhatták a 

bankkönyvekbe a tartozásokat és a hiteleket. A készpénz viszont nem volt elegendő 

kereskedelmi ügyletek folytatásához, ezért a kereskedők "értékpapírokat" állítottak 

ki, amelyek fiktív ezüstként funkcionáltak. Olyan, a kölcsönöket és a hiteleket 

megkerülő kereskedelmi technikák fejlődtek ki, mint amilyen a "clearing", vagy 

ahogyan Németalföldön nevezték a "resconte" rendszere volt. A resconte technikáját 

alkalmazó, egymással üzleti kapcsolatban levő kereskedők általában negyedévenként 

összevetették üzleti könyveiket, és a mutatkozó értékkülönbségeket 

készpénzfizetéssel egyenlítették ki. Antwerpen ilyen módon egy hatékony és gyorsan 

működő kereskedelmi rendszert hozott létre a váltók és a bankok világán kívül. 

GENOVA ÉVSZÁZADA 

"Antwerpen és a Fuggerek évszázadát" követő hetven évet (1557-1627) a 

gazdaságtörténet "Genova évszázadaként" tartja számon. Genova ebben az 

időszakban kevéssé szembetűnő módon, de kereskedői és bankárai révén az európai 

gazdaság-világ irányító központjává vált. 

Genova a Tirrén-tenger egy igen kevéssé védhető, keskeny öblében épült. Északon 

terméketlen hegyek veszik körül a várost, a domborzati viszonyok az ágyúk 

megjelenését követően teljesen védhetetlenné tették a támadókkal szemben. Genova 

ezt tudomásul véve többnyire ellenállás nélkül átengedte a hódítókat. A város a 

tenger felől is igen sebezhető nagy, nyitott kikötője miatt. Genovának nem volt "Mare 

Nostrum-ja", amilyen Velencének az Adria, sem pedig jól védhető lagúnái. Genova 

gyengesége veleszületett gyengeség, egyszerre kiszolgáltatta és ráutalta a várost a 

külső kapcsolatokra. 

Genova lakossága a 14-16. század idején 60-80 000 fő körül mozgott, a territórium és 

a kolóniák népességével együtt pedig elérte a félmilliós nagyságot. Ennek a hatalmas 

népességnek az ellátása folyamatos kereskedelmi akrobatamutatványokat igényelt. 

Ám a feladat ellátására Genovát képessé tette, hogy a középkori európai gazdaság-

világ központi övezetében helyezkedett el, s hosszú ideig versenyben volt annak 
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irányításáért is. A város fejlettségét bizonyította, hogy genovaiak vertek először 

aranypénzt Európában, a város diplomatái és kereskedői segítették vissza a 

Palaiologosz dinansztiát Bizánc trónjára 1261-ben. 1283-ban genovaiak kolonizálták 

a stratégiai fontosságú Szicíliát, amely mind hajózási támaszpontként, mind a 

búzaexport szempontjából meghatározó jelentőségű helye volt a Mediterránumnak. A 

13-14. század során a genovai expanzió két főiránya Németalföld (rendszeres 

kapcsolat 1277-től) és a Fekete-tenger környéke volt. A 15. század során a város 

egyre inkább kiszorult a Levante kereskedelméből, amit Kaffa (Feodoszija, Ukrajna) 

1475-ös eleste pecsételt meg véglegesen. A keleti kudarcok következtében Genova 

érdeklődése a Nyugat felé fordult, új lehetőségek után kutatva a genovaiak 

kereskedelmi telepeket hoztak létre Észak-Afrikában, Sevillában, Lisszabonban és 

Antwerpenben. 

1528-tól kezdődően V. Károly, aki elsősorban az augsburgi Fuggerek adósa volt, 

hiteleket vett fel genovai bankároktól is. A német bankházak 1557-es összeomlását 

követően pedig II. Fülöp felajánlotta a genovai bankároknak a kormány 

pénzforgalmának ellenőrzését, akik ezt elfogadták, így elkezdődhetett "Genova 

évszázada". A császár a kor szokásainak megfelelően eladta a kormányzati 

bevételeket, az adóktól az amerikai ezüst importjáig a genovai bankároknak, akik a 

nyújtott hitelek ellenében megkapták ezek behajtásának és forgalmazásának jogát. Az 

amerikai nemesfémszállítmányok az 1570-es évektől kezdődően már egyenesen 

Genova kikötőjébe érkeztek. A genovaiak ugyanakkor nem csupán a legális 

nemesfémimportból részesedtek, de érdekeltségeik voltak a csempészetben is. A 

spanyol ezüst legfontosabb vásárlói a távol-keleti fűszerimportot továbbra is 

bonyolító portugálok, és a Levante kereskedelmében érdekelt itáliai városok, 

elsősorban Velence és Firenze voltak. 

A genovai pénzügyi rendszer legnagyobb erőssége az volt, hogy felgyorsította és 

megtöbbszörözte az ezüst, az arany és a váltók forgalmát. A Sevilla Spanyol-Amerika 

kereskedelmi rendszer tőkemozgásai Genován haladtak át, aminek köszönhetően a 

város éves haszna a forgalom 10-30 %-a körül mozgott. Genova 16. századi 

gazdagságának elsődleges forrása nem pusztán az arany vagy az ezüst volt, hanem 

elsősorban a hitel mobilizáció képessége. Genova virágzása mindenekelőtt 

Spanyolország amerikai sikereire alapozódott. Az Atlantikum két partvidékét 

összekapcsoló kereskedelmi rendszert a genovaiak kezdték kiépíteni. Bankházakat 

hoztak létre Madridban, a király tanácsadóiként működtek, összeházasodtak a 

spanyol elittel és fontos szerepet játszottak az udvari életben is. A hemiszférikus 

pénzügyi-kereskedelmi rendszert mozgató genovai elit igen szűk körű volt, 

mindössze 25-30 emberből állt, akiket természetesen széles kiszolgáló-személyzet 

vett körül. A többnyire Spanyolországban letelepedett, és ott "állami kereskedővé" 

vált genovai bankárok időtálló kereskedelmi rendszert hoztak létre. A genovai 

alapokon nyugvó spanyol kereskedelem még a 18. században is vetekedett 

volumenében az angol, a holland vagy a francia gyarmati kereskedelemmel. 
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27. ábra: Az amerikai gyarmati gazdaság és kereskedelem 1620 táján (P. Léon: Les hésitations de la 
croissance, 1580-1740, Paris 1978, 223. p. nyomán) 

Mindig rendkívüli erőfeszítéseket igényel, ha egy idegen világot egy távoli városból 

igazgatnak, s a siker többnyire időleges. Genova 16. századi teljesítménye 

nagymértékben emlékeztet Velence és a Bizánci birodalom szimbiózisára, s arra, 

ahogyan Hollandia irányította a vele gyakran hadiállapotban levő Franciaország 

gazdaságát a 17. században. Genova 60 éven keresztül volt képes uralni a spanyol 

kereskedelmi rendszert, ám az 1627-es bankcsőd Genovát is maga alá temette. Ezt 

követően a genovai bankárok a hanyatlóban levő spanyol gazdaságtól való 

elszakadásra törekedtek, részt vettek ugyan továbbra is a spanyol kormány 

tevékenységének finanszírozásában, ám a korábbiaknál lényegesen tartózkodóbb 

módon. 
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28. ábra: Az amerikai nemesfémek forgalma 1580 és 1730 között (P. Léon: Les hésitations de la 
croissance, 1580-1740, Paris 1978, 82. p. nyomán) 

A genovaiak visszahúzódása azonban nem volt teljesen önkéntes, hiszen évtizedeken 

keresztül harcban álltak a holland és az angol kereskedőkkel a Spanyolország 

Spanyol-Amerika kereskedelmi rendszer hasznának lefölözéséért. Az 1630-as 

békében, amit I. Károly Angliája kötött Spanyolországgal, az angol tárgyalófél 

ragaszkodott ahhoz a feltételhez, hogy a Németalföldre szállítandó spanyol-amerikai 

ezüstöt angol hajók szállítsák, s ennek az ezüstmennyiségnek az egyharmadát 

Londonban verték pénzzé 1630 és 1643 között. 1648-tól kezdődően pedig a 

hollandok ékelődtek be Spanyol-Amerika kereskedelmi rendszerébe. Az ezüst 

szállításából származó haszon, illetve a közös gazdasági érdek erősebbnek bizonyult a 

protestáns-katolikus ellentétnél. 

A genovaiak a legális ügyleteknél kevésbé vonultak ki az amerikai ezüst 

csempészetéből, amely paradox módon "biztonságosabb" üzletnek bizonyult. Genova 

továbbra is kihasználta a spanyol kapcsolatból származó ipari előnyöket, a város 

iparának fejlődését a 17-18. század során elsősorban Cádiz és Sevilla exportigényei 

határozták meg. A Spanyol-Amerikába szállított szövetek tetemes része Genovából 

származott, a város környékén előállított papírt pedig legnagyobbrészt Indiába 

szállították, ahol cigaretta készítéséhez használták fel. 

A spanyol pénzügyi rendszer 1627-es összeomlását követően a genovai bankárok új 

adósok után néztek. 1661 és 1673 között megjelent a genovai tőke Franciaországban, 

a 18. század során a város beruházásainak következő hulláma elérte Ausztriát, 

Bajorországot, Svédországot és Osztrák-Lombardiát. 1743-ban, az osztrák 

örökösödési háború idején egyedül Genova 450 000 aranyforintot adott kölcsön 

Mária Teréziának. A genovai bankélet sajátossága volt, hogy a hollandoktól és a 

genfiektől eltérő módon nem ruházott be Angliában. Franciaország ellenben az egyik 
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elsőszámú adós volt, Genovának 35 millió líra (1 líra=0,328 gr. arany) kinnlevősége 

volt itt a forradalom kitörésének előestéjén. 

Genova visszatérési kísérletei eredménytelennek bizonyultak, a város végleg 

elveszítette az európai gazdaság-világ irányításának képességét. A 17. század válsága 

végképp elsodorta a szofisztikált genovai pénzügyi rendszert, s Európa gazdasági 

súlypontja véglegesen átkerül északra, ahol megjelent az új irányító város, 

Amszterdam, amely kiemelkedését elsősorban kereskedelmi pozícióinak köszönhette. 
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3. AZ UTOLSÓ IRÁNYÍTÓ VÁROS: 
AMSZTERDAM 

A NÖVEKEDÉS BELSŐ ENERGIÁI 

Az európai Észak győzelme természetesen nem egyetlen pillanat műve volt, hanem az 

egymást követő korszakok hatásainak összegződése. Az 1540-es éveket követően 

Holland és Zéland hajósai fokozatosan ellenőrzésük alá vonták a balti kereskedelmet. 

Az 1590-es években már a Földközi-tenger gazdag kereskedővárosai is jobbára az 

északi hajósokkal dolgoztattak. Az észanyugat-európai vászon, posztó és más ipari 

termékek elárasztották a Mediterránum piacát. A déliek gazdasági háttérbe szorítása 

mögött pedig az az Amszterdam állt, amely Antwerpentől eltérő módon már nem 

kötődött a Földközi-tenger vidékéhez. 

Németalföld természeti viszonyai és mezőgazdasága 

"Az Egyesült Tartományok - írta XIV. Lajos nagykövete 1699-ben -, egy nagyon kis 

ország, amely a tengerpart terméketlen dűnéit foglalja el, ahol gyakran 

pusztítanak súlyos áradások, a terület kizárólag pásztorkodásra alkalmas, amely 

az ország egyetlen mezőgazdasági bevételi forrása".  

Nem túlzott Defoe, amikor Hollandiáról azt írta, hogy az ország területén termelt 

gabona csupán a helyi baromfiak ellátásához elegendő. Az Egyesült Tartományok 

területe természeti adottságai alapján szegény és terméketlen vidék. Ráadásul 

október vége felé kezd mindent elborítani a víz, a folytonos esőzések és a viharos 

tengeri szelek által okozta tengerbetörések következtében. Télen olyanná válik az 

ország, mintha maga is a tenger része lenne. A lehullott csapadék csak késő tavasszal 

tűnik el a napsütés és a malmok jóvoltából. 
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29. ábra: A nagy tengerbetörések időbeni megoszlása az Északi-tenger és a Csatorna partvidékén. Az 
atlanti-partvidék tengerbetörései hasonlatosak voltak Banglades és Kína jelenkori katasztrófáihoz. A 13. 

század négy nagy tengerárja a becslések szerint összesen 100-300 000 emberéletet követelt. A 
legpusztítóbb tengerárak a holland partvidéken a 15. század első felében jelentkeztek, az 1421-es és az 
1446-os tengerbetörés együttesen több mint 200 000 áldozatot követelt. A történeti korok legsúlyosabb 
tengerbetörése 1570. november 1-jén és 2-án pusztított az Északi-tenger déli partvidékén. A tengerár 

elborította az egész partvidéket Franciaországtól az északnyugati német területekig, a korabeli 
feljegyzések alapján az áldozatok számát 400 000-re becsülik (H.H. Lamb: Climate, History and the 

Modern World, London 1982. 183. p. nyomán). 

 

30. ábra: A szárazföld elhódítása a tengertől a középkortól a 20. századig Hollandiában (N.J.G. Pounds: 
An Historical Geography of Europe, Cambridge 1990. 283. p. nyomán) 

 

31. ábra: Tenger- és folyóvíz járta területek elhódítása Európában a kora újkor idején (N.J.G. Pounds: An 
Historical Geography of Europe (1500-1840), Cambridge 1979. 198. p. nyomán) 
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Ám minden nehézség ellenére Németalföld területén mezőgazdasági termelés folyt, 

voltak falvak és tanyák, feudális és szabad paraszti közösségek. A terület szűkössége 

miatt azonban elsősorban az intenzív gazdálkodási formák fejlődtek, így a tejtermelő 

tehenészet és a kerti kultúrák. Tudósok foglalkoztak a mezőgazdasági növények 

váltakozásának helyes rendjével, s a trágya felhasználásának módjával. Ez a 

szcientizált mezőgazdasági fejlődés jól követhető az 1570-es évektől kezdődően, s 

jelentős szerepet játszott az Egyesült Tartományok felemelkedésében. 

Németalföld erősen urbanizált vidékeit eredendően nyitottá tette az, hogy az 

alapélelmiszereket mindig importálniuk kellett. A helyi mezőgazdaság pedig a 

legintenzívebb kultúrák felé fordult, amelyek egyben a legnagyobb hasznot is 

biztosították. A németalföldi mezőgazdaságnak ilyen fontos ipari növényei voltak a 

len, a kender, a repce, a komló, s olyan festéknövények, mint a csülleng (pastel) és a 

festőbuzér (garance). A festőfüvek termesztésének jelentőségét jól mutatja, hogy a 

festett posztó ára a szürke posztó árának duplája volt. Az erős ipari specializációnak 

köszönhetően a németalföldi parasztok is a piacról szerezték be alapélelmiszereik 

jórészét. A vidék "iparosodottságának" köszönhetően pedig a fizetések sem maradtak 

el a városi fizetésektől. 

Az Egyesült Tartományok városai 

Összevetve Európa más régióival, a késő középkori és a kora újkori Németalföld egy 

szélsőségesen urbanizált terület, amelynek népsűrűsége messze a legmagasabb volt a 

kontinensen. 

 

32. ábra: Európa nagyvárosai a 16. század első felében (N.J.G. Pounds: An Historical Geography of Europe, 
Cambridge 1990. 222. p. nyomán) 



 Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.. Hiba! Nincs ilyen stílusú 

szöveg a dokumentumban.  |  53 

 

 

33. ábra: A városi lakosság aránya Németalföldön 1500 környékén. A városi lakosság aránya a 
legmagasabb, 40 % fölötti két tartományban, Flandriában és Hollandban volt (F. Braudel: Le temps du 

monde, Paris 1979. 149. p. nyomán). 

Az Egyesült Tartományok hét törpeállam (Holland, Zéland, Utrecht, Geldern, 

Overijssel, Friesland és Groningen) spanyolellenes uniójának eredményeként jött 

létre a "nyolcvanéves háború" (1568-1648) során. Valójában azonban minden 

tartomány egy-egy különálló sűrűbb vagy ritkább városhálózat volt, amelyen belül 

minden város autonóm módon élte az életét, önállóan rótta ki és szedte be az adókat, 

működtette saját jogrendszerét, s védelmezte jogi és pénzügyi különállását. Az 

államoknak és a városoknak ez a valószínűtlen decentralizációja ugyanakkor nagy 

individuális szabadságot is biztosított. Amikor azonban közös fellépésre volt szükség, 

akkor ezek a kisállamok félre tudták tenni az egyébként folyamatos rivalizálásukat, s 

képesek voltak erős egységet létrehozni. 

Az Egyesült Tartományok városai elosztották egymás között a gazdasági feladatokat, 

s egy hierarchikus városi piramist hoztak létre, amelynek csúcsán a legerősebb, az 

irányító város, Amszterdam állt. Amszterdam felemelkedése egy 1282-es szökőárral 

kezdődött, amely áttörte a védőgátakat, és létrehozta a Zuider Zeet. A Zuider Zeen 

keresztül nagy kereskedelmi hajók is meg tudták közelíteni Amszterdamot, amely ez 

idő tájt még csupán egy nagyobb méretű kereskedőfalu volt. A késő középkor idején 

Amszterdam kikötőjében már megfordultak lübecki, angol, velencei és raguzai hajók 

is. A megnövekedett forgalomnak köszönhetően Amszterdam fokozatosan az európai 

kereskedelem "egyetemes piacává" vált. A város lakossága 1600 táján még alig 50 

000 lelket számlált, a 17. század végére azonban már meghaladta a 200 000 főt. Ám a 

környező területek támogatása nélkül Amszterdam nem futhatta volna be fényes 

pályáját. Az európai gazdaság-világ szíve Amszterdam volt, de nem csupán Holland 

kapcsolódott hozzá, hanem az archaikus Geldernt és Overijsselt leszámítva, az összes 

tartomány. 
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34. ábra: A városi népesség lélekszámának növekedése az Egyesült Tartományokban a kora újkor idején 
(F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979. 155. p. nyomán) 

Az európai gazdaság-világ belső övezetében, Amszterdam körül arányosan 

elosztódtak az Egyesült Tartományok városai között a gazdasági feladatok. A 

textilipar elsősorban Leiden, Haarlem és Delft városaiban prosperált, a hajóépítésnek 

Brielle és Rotterdam voltak a legfontosabb központjai. Dordrecht a Rajna-vidék 

kereskedelmének volt az elosztó állomása. Enkhuizen és Rotterdam ellenőrizték az 

Északi-tenger halászatát. Rotterdam, az Egyesült Tartományok második legerősebb 

városa a francia és az angol kereskedelem legfontosabb kikötője. Hága volt a politikai 

főváros, amelynek funkciója nagymértékben emlékeztet Washingtonnak az Egyesült 

Államok történetében játszott prezidenciális szerepére. Az Egyesült Tartományok 

bankrendszerének kiépülése is igazodott a gazdasági élet erőtereihez. Elsőként 1609-

ben az Amszterdam Bankot alapították meg, amit hamarosan követett a middelburgi 

(1616), a delfti (1621) és a rotterdami (1635) filiálék megalapítása. 

35. ábra: Néhány németalföldi város népességszámának alakulása 1500 és 1800 között. Külön figyelmet 
érdemel az Antwerpen-Amszterdam gazdasági súlypont-áthelyeződés megjelenése a két város 

népességszámának alakulásában (Ch. Wilson-G. Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European 
Economic History (1500-1800), London 1977, 82. p. nyomán). 

Észak- 1520 1560 1630 1700 1730 1795 

Németalföld       

Amszterda

m 

13.500 30.900 120.00

0 

190.00

0 

186.00

0 

217.02

4 

Rotterdam 5.300 12.500 29.500 51.000 49.400 57.510 

Hága 5.500 9.300 16.600 40.000 36.900 38.400 



 Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.. Hiba! Nincs ilyen stílusú 

szöveg a dokumentumban.  |  55 

 

Leiden 11.461 22.600 44.000 60.000 39.000 31.000 

       

Dél-       

Németalföld       

Antwerpen 50.000 89.996 57.000 65.711 42.568 50.973 

Brüsszel 26.100 - - - 57.854 65.977 

Mons 15.150 16.871 13.800 13.800 17.250 20.000 

Namur 8.400 6.274 11.300 - 13.257 15.000 

Az Egyesült Tartományok népessége 

Az Egyesült Tartományok területének népessége 1500 környékén egymillió főt 

számlált, 1650-re pedig elérte a kétmilliót, amelynek a fele ráadásul városlakó volt. Ez 

a hallatlan mértékű népességnövekedés elsősorban nem a helyi lakosság 

gyarapodásával magyarázható, hanem a bevándorlók tömegeivel, akiket részint a 

dinamikusan fejlődő gazdaság, részint a kereskedelmi-gazdasági központokra oly 

jellemző tolerancia vonzott oda. A holland kereskedelmi kapitalizmus fejlődését 

három menekülthullám befolyásolta döntő módon: az Ibériai-félsziget zsidó 

kereskedőinek megjelenése, az antwerpeni polgárok menekülése, és a francia 

hugenották bebocsátása. 

36. ábra: A németalföldi tartományok népességszámának alakulása 1500 és 1800 között (Ch. Wilson-G. 
Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History (1500-1800), London 1977, 

81. p. nyomán) 

Tartomány

ok 

1500 1530 1620 1690 1750 1795 

Brabant 339.0

00 

436.500 - 373.191 447.282 618.396 

Hainaut 102.0

00 

154.000 - - - - 

Luxemburg 57.00

0 

72.000 - - - - 

Flandria 256.0

00 

300.000 - - - - 
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Holland 123.0

00 

207.000 672.000 883.000 783.000 831.152 

Veluwe - 36.000 - 40.700 54.150 65.801 

Frízland 75.00

0 

- - 129.000 139.495 161.513 

Groningen - - - - - 114.655 

Overijssel 53.00

0 

- - 71.000 122.434 135.600 

Utrecht - - 80.000 - 83.000 92.904 

belga 

tartomány

ok 

- - - - - 2.273.0

00 

holland 

tartomány

ok 

950.0

00 

1.250.0

00 

1.500.0

00 

1.900.0

00 

1.900.0

00 

2.078.0

00 
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37. ábra: Európa nagyobb népességmozgásai a kora újkor idején. A kora újkori tömeges vándorlások kora 
a moriszkók és a szefárd zsidók 1492-es elűzésével kezdődött. A katonai helyzet alakulása határozta meg 

a Balkán és a Kárpát-medence nagy vándorlásait. A késő középkor idején a balkáni népek észak felé 
igyekeztek kitérni a török hódítók elől, majd a visszaszerző háborúk 17. századvégi sikereit követően 

megindult a folyamatos hadiállapot során elnéptelenedett területek benépesülése. A lengyel parasztok a 
"második jobbágyság" kényszerei elől kerestek tömegesen menedéket a keleti ritkán lakott területeken, 

ahol a helyi földbirtokosok komoly kedvezményeket kínáltak számukra. A svéd és a svájci területek 
elvándorlásaiban jelentős szerepet játszott az, hogy a "kis jégkorszak" expanzív időszakai (ilyenek voltak 

a 16-17. század fordulója és a 17. század vége) erősen csökkentették ezeknek a marginális 
mezőgazdasági területeknek az eltartóképességét. A holland fejlődést inspiráló emigrációs hullámok 
közül csak a hugenották bevándorlása volt jelentős létszámú. A nantes-i edictum 1685. október 22-i 

visszavonását követően mintegy 50 000 hugenotta család hagyta el Franciaországot (N.J.G. Pounds: An 
Historical Geography of Europe (1500-1840), Cambridge 1979. 87. p. nyomán). 

A formálódó németalföldi kereskedelmi kapitalizmusra jótékony hatással volt az 

Ibériai-félsziget szefárd zsidóinak betelepülése a 15-16. század fordulóján. Az 

otthonaikból elűzött zsidó kereskedők meghonosították a Mediterránum fejlettebb 

kereskedelmi és tőzsdei technikáit, s igen hasznos tanácsadónak bizonyultak mind a 

földközi-tengeri kereskedelmi behatolás idején, mind a Spanyolország-Spanyol-

Amerika kereskedelmi rendszerbe való beépülés során. Nem véletlen, hogy a 17. 

századi angol gúnyiratok gyakorta vádolták meg a hollandokat azzal, hogy valójában a 

zsidó kereskedők nyitották meg számukra a világkereskedelmet. A zsidó kereskedők 

vándorlásai igen érzékeny indikátorai voltak az európai gazdaság-világ 

átalakulásainak. A gazdasági erőtér megváltozásához igazodva az amszterdami zsidó 

kereskedők már igen korán, az 1650-es évek tájékán kezdtek áttelepülni Angliába, 

ami különösen felgyorsult Orániai Vilmos 1688-as trónra lépését követően. 

A zsidó kereskedők bevándorlásánál nem csekélyebb hatással volt az amszterdami 

kereskedelmi kapitalizmus fejlődésére az antwerpeni menekültek megjelenése. 

Antwerpen egy emlékezetes ostromot követően, 1585. augusztus 27-én kapitulált 

Alexander Farnese, II. Fülöp hadvezére előtt. A város feladása ellenében a spanyol 

hadvezér enyhe feltételeket szabott az antwerpeni polgárokkal szemben, 

maradhattak, vagy ha úgy kívánták, javaikkal együtt elhagyhatták a várost. Az 

antwerpeni kereskedők közül igen sokan választották a hollandiai emigrációt, ahol 

tárt karokkal fogadták őket. Az antwerpeni menekültek magukkal hozták pénzüket, 

szaktudásukat és kereskedelmi kapcsolataikat, amelyeknek meghatározó 

jelentőségük volt Amszterdam gyors felemelkedésében. Nem túlzott Jacques de la 

Faille egykori antwerpeni kereskedő, amikor egy 1599-ben kelt levelében azt írta: 

"Antwerpen gyakorlatilag átköltözött Amszterdamba". A délről érkezett menekültek 

gazdasági súlyát jól mutatja, hogy az 1609-ben alapított Amszterdam Bank 

alaptőkéjének felét ők tették le. 
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38. ábra: Amszterdam (1578-1606) és Leiden (1575-1619) legfontosabb migrációs forrásai a 16-17. 
század fordulóján. A kibocsátó városok neve mellett az Amszterdamban és Leidenben polgárjogot kapott 
bevándorlók száma szerepel (C.M. Cippola: The Fontana Economic History of Europe. Vol. 2, The Sixteenth 

and Seventeenth Centuries. London 1974, 63. p. nyomán). 

A 17. század végén, a nantes-i edictum visszavonását követően a francia hugenották 

menekülthulláma adott új lendületet a holland ipar fejlődésének. A bevándorló 

francia mesteremberek főként Leiden és Haarlem textilipari központjait erősítették. 

 

39. ábra: Az időszakos vándorlások rendszere a 18. századi Nyugat-Európában. A kora újkori Nyugat-
Európa időszakos vándorlásai a kor legfejlettebb területei, így a Londoni-medence, a Párizsi-medence, 
Németalföld, a Rajna-vidék és Észak-Itália felé irányultak (L.P. Moch: Moving Europeans. Migration in 

Western Europe since 1650. Bloomington 1992. 77. p. nyomán). 
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A kevéssé kvalifikált munkákat az Egyesült Tartományokban jobbára német 

területekről érkezett idénymunkások vagy bevándorlók végezték. Általános 

vélekedés volt a 17. század idején, hogy aki Hollandiába jön és dolgozik, az nem 

pusztulhat éhen. Az Egyesült Tartományok számára csaknem kifogyhatatlan 

munkaerő-tartalékot jelentettek a német területek, ahonnan megújuló hullámokban 

érkeztek a munkások, ha kellett a hadsereghez vagy a flottához is. 

A holland flotta 

Diderot az Egyesült Tartományokat "Európa Egyiptomának" nevezte, az országot 

pedig a "Rajna és a Maas ajándékának". Vélekedése szerint a holland népnek inkább a 

tenger, a víz az életeleme, mint a szárazföld. Egy 1625-ben kelt angol pamflet szerint 

az Északi-tenger a "holland hajósok, kormányosok és lázadók Akadémiája". 

 

40. ábra: A Sundon keresztül áthaladó heringszállítmányok mennyiségének megoszlása Európa 
különböző halásznemzetei között 1560 és 1760 között (Rich, E.E.-Wilson, C.H. (eds.): The Cambridge 
Economic History of Europe, volume V, The Economic Organization of Early Modern Europe, London 

1977, 165. p. nyomán) 

Holland és Zéland népessége már a legkorábbi időktől kezdve a halászatból élt. Ez a 

"nemzeti halászati ipar" a kora újkor idejére négy önálló "ágazatra" tagolódott. A 

halászok első csoportja a tengerparthoz közel eső vizeken dolgozott, zsákmányuk 

nagyobb részt kisméretű halakból állt. Az Egyesült Tartományok halászflottájának 

fele, mintegy 1500 hajó heringhalászattal foglalkozott, elsősorban a Dogger-pad és az 

angol partok közelében. A 12 000 holland heringhalász évente mintegy 300 000 

tonna halat fogott ki. A forgalmazott sózott heringet a 17. században "Hollandia 

aranyának" nevezték, a korszakot pedig németalföldi történészek "a hering 

évszázadának" keresztelték el. A holland halászati ipar harmadik ága a tőkehal 

halászata volt, amelyet az Izland körüli vizeken és a Dogger-pad környékén folytattak. 

Végül pedig az Egyesült Tartományok halászatának igazi nagyipara a bálnavadászat 

volt. A holland és a konkurrens baszk bálnavadászok az Északi-tengeren hatalmas 

bálnamészárlásokat vittek végbe a 17-18. század során. 1701-ben, amely a holland 

halászflotta egyik legsikeresebb éve volt, 207 bálnavadászhajó indult el az Egyesült 

Tartományok partjaitól, s az év során mintegy 2'071 bálnát ejtettek el. Az északi-

tengeri halászat jelentőségét, s a hollandoknak ebben betöltött szerepét jól mutatja, 
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hogy az első angol-holland háború (1652-54) előtt kiadott, s elsősorban a hollandok 

ellen irányuló Cromwell-féle hajózási törvény (1651) kétharmadában a halászattal 

foglalkozott. 

 

41. ábra: A holland bálnavadászflotta zsákmányának alakulása 1670 és 1760 között (Rich, E.E.-Wilson, 
C.H. (eds.): The Cambridge Economic History of Europe, volume V, The Economic Organization of Early 

Modern Europe, London 1977, pp. 169-170. nyomán) 

A holland nagyság legfontosabb eszköze a flotta volt, a hajók számát a fénykorban a 

kortársak 6000 körülire becsülték, amely a 17. század első felében megegyezett az 

összes nagy európai flotta (angol, spanyol, portugál és francia) hajóinak számával. A 

hatalmas mennyiséghez igen jó minőség is társult, 1570-től kezdték építeni a holland 

műhelyekben a "Vliebootot", amely a kora újkor legjobb kereskedelmi hajója volt. 

Nagyban hozzájárult a holland hajóépítés sikereihez, hogy a szükséges baltikumi 

nyersanyagok (hajófa, árboc, kátrány és szurok) forgalmazását monopolizálták. A 

balti szállítmányokból igen magasan képzett holland mesterek építették meg a 

hajókat, különösen Saardan műhelyei váltak nevezetessé Amszterdam közelében. A 

holland hajógyártás nemzetközi tekintélyét mutatja, hogy a 17. században nagy 

megrendelői voltak Velence és Spanyolország is. 

A holland flotta sikereinek másik titka a működtetési költségek alacsony szintje volt. 

Csökkentette a tengeri kereskedelem költségeit, hogy a könnyen kormányozható és 

gyors holland hajók kisebb személyzetet igényeltek, mint más európai kereskedelmi 

hajók. Egy 20-30 tonnás francia kereskedelmi hajón 4-5 tengerész szolgált, a 

hollandon 2-3; egy 150-200 tonnás hajón a francia flotta 10-12, a holland 7-8 matrózt 

alkalmazott; hasonlóak voltak az arányok a nagy 250-400 tonnás hajóknál, ahol a 

francia 18-25 fős személyzettel szemben a holland hajókon csupán 12-18 tengerész 

szolgált. További megtakarításokra tettek szert a holland hajótulajdonosok a 

legénység fizetésében és élelmezésében. A francia tengerészek átlagos havi jövedelme 

12-20 livre körül mozgott, míg a holland matrózok soha nem kaptak többet 10-12 

livre-nél. A francia hajókon rendszerint négy étkezés volt, a holland hajókon pedig 

kettő, legfeljebb három. 

A tengeri kereskedelem ellenőrzése és irányítása révén a 17. század első felében 

Amszterdam vált Európa elsőszámú piacává. Amennyiben valaki az Egyesült 

Tartományok partjainak közelében hajótörést szenvedett, akkor napok alatt új hajót 

és legénységet vásárolhatott, s érdemi időveszteség nélkül folytathatta tovább az 
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útját. A hajók legénysége természetesen nem kizárólag hollandokból állt. A 17. század 

végén hozzávetőlegesen 3000 skót és angol tengerész, valamint hasonló számú 

francia szolgált holland kereskedelmi hajókon. Nem volt véletlen, hogy Colbert 

flottaépítési programjához Hollandiából próbálta hazahívni az ott szolgáló francia 

tengerészeket. 

Az Egyesült Tartományok politikai viszonyai 

Pierre Jeannin véleménye szerint a holland fejlődés az állam érdemi részvétele nélkül 

ment végbe. A kortársak sem vélekedtek erről másként, Turgot 1753-ban a 

következőképpen fogalmazott: "Hollandia, Genova és Velence kormányai gyengék és 

szegények, polgárai ugyanakkor dúsgazdagok". Kétségtelen, hogy az Egyesült 

Tartományok politikai intézményei nagyon archaikusak voltak, s egy, a kora újkor 

idejére már meghaladottá vált viszonyokat tükröző hagyományrendszerre 

alapozódtak. A politikai intézményrendszer két központi eleme az Államtanács (Raad 

van Staat) és a Szövetségi Kormány voltak. Mindkét szervezet Hágában székelt, ahol a 

tartományok is állandó képviseletet tartottak fenn. A központi intézményeknek 

azonban nem volt önálló döntési jogkörük, minden határozatot jóvá kellett 

hagyatniuk egyenként a tartományokkal, s csak mindegyik tartomány belegyezése 

esetén emelkedhetett jogerőre a határozat az Egyesült Tartományok határain belül. 

Gyengítette a kormányszervek működésének hatékonyságát, hogy eltérőek voltak a 

tengerparti és a szárazföldi tartományok érdekei. William Temple javasolta 1672-ben, 

hogy az Egyesült Tartományok elnevezést talán szerencsésebb lenne Megosztott 

Tartományokra változtatni. 

A kormányszervek működési nehézségeinek enyhítésére szolgált a "stathouderat" 

intézménye. A "stathouder", a "kormányzó" személye örökletesen az Orániai hercegi 

családból került ki, aki egyben a szárazföldi haderő főparancsnoka, a "köztársaság 

admirálisa", valamint az Államtanács elnöke is volt egyszemélyben. A stathouderek 

folyamatosan kísérleteztek azzal, hogy monarchikus minta szerint átalakítsák a 

stathouderat intézményét, ám ez a törekvés rendre szembetalálta magát a 

"köztársasági" polgárok ellenállásával. 1650 júliusában II. Vilmos stathouder sikeres 

államcsínyt hajtott végre Hágában, de Amszterdammal szemben kudarcot vallott. A 

herceg korai halálát követően a "köztársaságiak" csaknem negyedszázadon keresztül 

üresen hagyták a stathouder székét. Majd csak 1672-ben, a francia invázió idején 

tudta III. Vilmos restaurálni a stathouderat intézményét. A kora újkor idején az 

Egyesült Tartományok politikai erőterének két pólusa a stathouderat intézménye és a 

politikai súlyát gazdasági hatalmára alapozó Amszterdam voltak. 

Hollandia védelmi képessége a flottára alapozódott, amelyet az Egyesült 

Tartományok vezetése elsősorban a nemzetközi tengeri kereskedelem támogatására 

használt fel. Az Egyesült Tartományok, mint a gazdasági központok általában, 

igyekezett a háborús küzdelmeken kívül maradni. Megerősítette a határait 

erődítményekkel és vízi akadályokkal. A tudósok által irányított erődítési munkálatok 

csaknem szigetté változtatták Hollandiát. Ám ha érdekei úgy kívánták, az Egyesült 
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Tartományok hadserege és flottája is részt vett a küzdelmekben. Így történt a 

harmincéves háború vége felé, amikor 1645-ben a teljes holland hadiflotta felvonult a 

Balti-tengeren, véget vetve ezzel az Egyesült Tartományok kereskedelmi érdekeit 

sértő dán-svéd háborúnak. 

 

42. ábra: Az erődítési munkálatok csaknem szigetté változtatták az Egyesült Tartományok területét. A 16. 
század végétől kezdődően Hollandia minden városát megerősítették az itáliai várépítészet szabályait 

követve. Az új falak már jól állták az ágyútüzet, s így az ostromuk hosszúvá és költségessé vált. 1605 és 
1606 során Nassaui Móric a vízfolyásokra is támaszkodó erődített védelmi vonalak kiépítésével tette 

teljessé az Egyesült Tartományok védelmi rendszerét (F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979. 170. p. 
nyomán). 

A hosszú függetlenségi háború során a nemesség elveszítette társadalmi különállását, 

s igen gyorsan polgárosodott. Hollandia virágzása idején az ország kormányzó elitje a 

kereskedő polgárság köréből került ki. Ez a 8-10'000 főt számláló patríciátus réteg 

képviseltette magát a tartományok és a városok vezetésében, a Kelet-Indiai 

Társaságban, a Szövetségi Kormányban és az Államtanácsban egyaránt. Az 

"aranyszázad" idején a holland patríciátustól idegen volt mindenféle gőg vagy a 

vagyonnal való kérkedés. Ám a 18. századra az Egyesült Tartományok hallatlanul 

meggazdagodott, ami aláásta a 17. századra még oly jellemző aszketikus, toleráns 

életvitelt. Isaac de Pinto írta 1771-ben, hogy "70 éve még Amszterdam tanácsosai sem 

rendelkeztek nagy kerttel és vidéki házzal, ma pedig már az ügynökeiknek is van". A 

fényűzés pedig igen ártalmas a kereskedelemre. A 18. század során a holland 

üzletemberek egyre inkább elfordultak a kereskedelmi ügyletektől, s tevékenységük 

súlypontját áthelyezték a hitelezésre.  

A holland adórendszer, egyáltalán nem meglepő módon, a megtakarításokra 

ösztönzött. A lineáris adóztatási elv a gyakorlatban degresszívvé vált, mivel a rögzített 

összegű fizetéseknél nem volt mód a jövedelem eltitkolására, a kereskedelmi ügyletek 

hasznának kiszámításakor annál inkább. Lehetséges volt bizonyos, az államnak tett 

szolgálatok ellenében adómentességet szerezni, ám ezek a privilégiumok nem voltak 

örökíthetők. A holland adóztatás a "kis katonák" elvét vallotta, azaz sokféle adót 

vetettek ki különböző címeken. A közvetett adók, a fogyasztási és a kereskedelmi 

adók ugyancsak főként a kisembereket sújtották. A gazdag polgárok igyekeztek 

kivonni magukat az adózásból, ellenben szívesen hiteleztek a kormánynak. A 
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költségvetés éves bevétele 1764-ben 120 millió aranyforint körül alakult, míg az 

adóssága meghaladta a 400 milliót. Ebből a helyzetből következően a kincstár 

többnyire üres volt, de amennyiben a szükség úgy hozta, a kormány igen jelentős 

anyagi forrásokhoz nyúlhatott. Szükséghelyzet pedig a 17. század során volt elegendő, 

részint a háborúk miatt, részint amiatt, hogy ezt a "mesterséges országot" minden 

évben újra és újra rekonstruálni kellett. 

A HOLLAND KERESKEDŐBIRODALOM KIÉPÍTÉSE 

Az Egyesült Tartományok kereskedelmi birodalma a spanyoloktól vagy a 

portugáloktól eltérő módon nem nemzeti teljesítményként született meg. A holland 

terjeszkedés egyéni vállalkozások sorozatából épült fel, amelynek talán legfontosabb 

irányítója egy részvénytársaság, a holland Kelet-Indiai Társaság volt. 

A balti kereskedelem megkaparintása 

Németalföld gazdasága számára a Baltikum a késő középkor idején egyfajta 

"Amerika" szerepét töltötte be. A 15. századtól kezdődően Holland és Zéland hajósai a 

Hanza konkurenciájaként halásztak és kereskedtek a Baltikum vizein. 1544-ben V. 

Károly császár közbenjárására a németalföldi hajók szabad átjárást kaptak a dán 

királytól a Sundon keresztül. A Hanzával szemben szerzett diplomáciai előnyöknek 

köszönhetően 1560-ra Amszterdam vált a balti gabona legfontosabb elosztó 

központjává, s a Baltikum kereskedelmének 70 %-át már németalföldi hajósok 

bonyolították. 

 

43. ábra: A Sund-szoroson áthaladó gabonaszállító hajók számának alakulása 1560 és 1730 között (P. 
Léon: Les hésitations de la croissance, 1580-1740, Paris 1978, 92. p. nyomán) 

A balti kereskedelem 16. századi virágzásában meghatározó szerepe volt az Ibériai-

félsziget, Spanyolország és Portugália igényeinek. A nemzetközi tengeri kereskedelem 

egyik legfontosabb árucikke a balti gabona volt, amelynek szállításával a 16-17. 

század fordulóján már több mint 800 holland hajó foglalkozott évente. Németalföld, 

illetve az Egyesült Tartományok gazdasági sikereinek alapja a 16. század második 

felében a balti gabona déli redisztribúciója volt. Ahogyan a holland kereskedők 

megszerezték a balti kereskedelem legfontosabb pozícióit, úgy hullott az ölükbe 

Laredo, Santander, Bilbao, Lisszabon és Sevilla piaca. A kiépített kereskedelmi 

kapcsolatrendszer pénzügyi következményeként 1590-92-ben megnyílt az 
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Amszterdami Tőzsde, 1598-ban pedig megalapították a tengeri kereskedelemre 

szakosodott Amszterdami Biztosító Társaságot. 

 

44. ábra: Rendszeresen gabonatöbblettel rendelkező, illetve folyamatosan gabonahiánnyal küzdő 
területek Európában, valamint a gabonakereskedelem útvonalai a 16. század idején (N.J.G. Pounds: An 

Historical Geography of Europe, Cambridge 1990. 246. p. nyomán) 

Az észak-déli kereskedelmi kapcsolat a németalföldi felkelés (1572-1609) idején is 

életerős maradt. 1595-ben ugyan II. Fülöp lefoglaltatott mintegy 400, a spanyol 

kikötőkben tartózkodó holland hajót, s ezzel 1596-ban és 1598-ban újra 

megpróbálkozott, ám e megtorló intézkedésekkel a császár nem tudta az Egyesült 

Tartományokat sarokba szorítani, sokkal inkább a spanyol korona országait sújtotta. 

A további hajófoglalásoknak pedig elejét vette az, hogy Spanyolország számára, 

amelynek mezőgazdasága az 1560-as évektől kezdődően teljesen dezorganizálódott, 

létfontosságúak voltak a balti gabonaszállítmányok. II. Fülöpnek választania kellett: 

vagy fellép a lázadók ellen, akik a balti kereskedelmi rendszert valójában működtetik, 

s ezzel elveszíti mind az importlehetőségeket, mind az egymillió dukátos éves 

vámbevételt, vagy vállalja a kényszerű gazdasági együttműködést. Mivel 

Spanyolország a 16. század második felében gazdaságilag teljesen kiszolgáltatott 

helyzetben volt, az amerikai ezüst folyamatos Amszterdamba áramlását a hadiállapot 

sem zavarhatta meg. 
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45. ábra: A külkereskedelmi mérleghiányt kiegyenlítő spanyol ezüstszállítmányok megoszlása Európa 
különböző országai között (kg-ban) 1580-1626 között (Rich, E.E.-Wilson, C.H. (eds.): The Cambridge 

Economic History of Europe, Volume IV, The Economy of expanding Europe in the sixteenth and 
seventeenth centuries, Cambridge 1967, 467. p. nyomán) 

A Távol-Kelet és a VOC 

A 16. századi hosszú távú tengeri kereskedelem legfontosabb célpontja a Távol-Kelet 

volt, amelynek kereskedelmét a 15-16. század fordulóján a portugálok vonták 

ellenőrzésük alá. A hollandoknak ahhoz, hogy pozíciókat szerezzenek a Távol-Keleten, 

át kellett jutniuk a portugálok katonai-kereskedelmi telepekből álló védelmi 

rendszerén, s fel kellett deríteniük a gondosan titokban tartott afrikai útvonalat. A 

holland kémek közül Jan Van Linschotten és Cornelius Houtman bizonyult a 

legsikeresebbnek, az előbbinek 1582-ben, az utóbbinak 1592-ben sikerült feljutnia 

egy, az Indiákra induló portugál hajóra. Ugyan az út során mindkét kémet leleplezték, 

ám nem végezték ki egyiket sem, ami a portugálok szempontjából végzetes hibának 

bizonyult. A két portugáliai börtönben raboskodó kémet 1594-ben váltotta ki egy 

rotterdami kereskedő. A következő évben, 1595. április 2-án indult el Cornelius 

Houtman vezetésével három holland hajó a "fűszerútvonal" felderítésének tervével. 

A kis holland flotta számára a Jóreménység-fok megkerülése után két lehetséges 

útvonal kínálkozott. A "belső út", amely Mozambik partjai mentén vezetett észak felé. 

Ennek az útvonalnak a legfontosabb előnye az egyenletesen fújó monszun volt, 

komoly hátrányt jelentett viszont a nagyon szigorú portugál ellenőrzés. A "külső út" 

Madagaszkár keleti partjai mentén vezetett, a Szunda-szoroson át a jávai Bantamig. 

Cornelius Houtman útját követően ez a "külső út" vált a holland távol-keleti 

kereskedelem "főútvonalává". A Cornelius Houtman által vezetett expedíció csupán 

minimális kereskedelmi hasznot hozott, ám a kortársak egyetértettek abban, hogy a 

felderített útvonal beláthatatlan kereskedelmi lehetőségeket kínál. 
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46. ábra: Arany- és fűszerkereskedelem az Indonéz-szigetvilágban a 16. század idején (P. Léon: Histoire 
économique et sociale du monde, Vol. 1, L'Ouverture du monde, XIVe-XVIe siecles, Paris 1977, 130. p. 

nyomán) 

Az évenként megismételt és magánvállalkozók által pénzelt holland expedíciók 

fokozatosan kiépítették az Indonéz-szigetvilág felé vezető kereskedelmi útvonalat, 

amelynek eredményeként az 1599-es expedíció már 400 %-os hasznot hozott. A 

kereskedelmi lehetőségeket felmérve 1602. március 20-án, a Szövetségi Kormány 

részvételével megalakult a holland Kelet-Indiai Társaság (Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie), a VOC. Ez a részvénytársaság volt a távol-keleti holland expanzió igazi 

irányítója. A Társaság állam volt az államban, alaptőkéje 64 tonna aranynak megfelelő 

értékű volt, részvényeinek éves osztalékai 20-22 % körül mozogtak, az 1670-es 

években a Társaság papírjai 510 %-os értéken cseréltek gazdát, alkalmazottainak 

létszáma pedig fénykorában meghaladta a 80 000 főt. 

 

47. ábra: A VOC éves borsszállítmányainak értéke millió livre-ben 1615 és 1730 között (a szaggatott 
vonal azokat az éveket jelöli, amelyekben valamilyen okból nem volt teljes a nyilvántartás) (P. Léon: Les 

hésitations de la croissance, 1580-1740, Paris 1978, 174. p. nyomán) 

Az intézményesülő holland expanzió gyorsan haladt előre. Az Egyesült Tartományok 

hajósai 1600-ban elérték a déli japán szigeteket. 1601-ben partra szálltak Kantonban, 

s az út során érintették a portugál Makaót is. 1603-ban kereskedelmi telepet hoztak 

létre Ceylon szigetén. 1604-ben, igaz egyelőre még sikertelenül, megrohamozták 

Malakkát (Melaka, Malajzia)), az indiai és a kínai kereskedelem közvetítő állomását. 

1610-ben pedig a Malaka-szorosban súlyos vereséget mértek a távol-keleti 

kereskedelem iránt ugyancsak érdeklődő spanyol flottára. 

A hollandoknak a távol-keleti kereskedelem megszerzése érdekében nem csupán az 

európai konkurenciával kellett megküzdeniük, hanem Ázsia olyan tradicionális 

kereskedőivel is, mint amilyenek az örmények, a jávaiak, a kínaiak, a bengáliaiak, az 

arabok vagy éppen a perzsák voltak. Ebben a küzdelemben jelentős mértékben 

segítette a hollandokat, hogy terjeszkedésük első és mindvégig legfontosabb térsége, 

az Indonéz-szigetvilág hindu, kínai és mohamedán népessége révén nyitott volt mind 

az indiai, mind a kínai, mind pedig az iszlám gazdaság-világ irányában. 

A holland Kelet-Indiai Társaság vezetését megosztotta a távol-keleti kolonizáció 

kérdése. Az indonéz területek kormányzója, Jean Pieterszoon Coen (1617-23; 1627-
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29) volt a kolonizáció egyik leglelkesebb híve, erődítményeket építtetett, holland 

telepeseket csábított a Távol-Keletre, ám a hosszú távra tervező kormányzót a 

növekvő költségek miatt visszahívta a Társaság. Ez a konfliktus a kereskedők és a 

gyarmatosítók között a VOC történetét végigkísérő probléma maradt. 

A távol-keleti holland jelenlétet Batávia (Jakarta, Indonézia) 1619-es megalapítása 

stabilizálta véglegesen. Batávia volt a "fűszerszigeteket" pókhálószerűen 

összekapcsoló kereskedelmi birodalom szíve. A Társaság képviselői 1616-ban 

kereskedelmi szerződést kötöttek a japán uralkodóval, majd miután a japánok 1638-

ban elüldözték a portugálokat, újabb kereskedelmi előjogokat adtak a keresztény 

japán parasztok felkelésének leverésében segítkező hollandoknak. A VOC hajói 1641-

ben bevették és elpusztították Malakkát (Melaka, Malajzia), 1667-ben meghódoltatták 

a szumátrai Acs fejedelemséget, majd hódításaikra a koronát Bantamnak, Batávia 

(Jakarta, Indonézia) konkurens kikötőjének 1682-es bevételével tették fel. 
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48. ábra: Holland terjeszkedés Afrikában és Ázsiában a kora újkor idején (N. Canny: Europeans on the 
Move. Studies on European Migration, 1500-1800, Oxford 1994, pp. 170-171.) 

A Társaság vezetésének számolnia kellett azzal, hogy nem lehetséges tartós jelenlét az 

Indonéz-szigetvilágban az Indiával való kapcsolattartás nélkül. Ám a 16-17. század 

fordulóján a holland kereskedőknek a portugál hajók fenyegetése miatt el kellett 

kerülniük az indiai kikötőket. Az első, változó eredményű próbálkozások 

kereskedelmi telep alapítására, a Malabar-parti Szúratnál voltak, 1605 és 1621 

között. Az 1610-es évek második felében jelentek meg a holland kereskedők 

Broachban, Cambayban, Ahmedabadban, Agraban és Burhanpurban. A VOC 1638-ban 

konszolidálta pozícióit Ceylon szigetén, 1665-ben pedig végleg elhódította a 

portugáloktól Kocsínt (Kochi, India). 

Ebben a hatalmas kiterjedésű délkelet-ázsiai térségben érte el a holland kereskedelmi 

kapitalizmus valódi dimenzióit. A holland Kelet-Indiai Társaság által kiépített 

törékeny kereskedelmi birodalomnak a határai Mozambiktól Makaón át Japánig 

húzódtak, amelyen belül a holland telepek hálózata nem volt túlságosan sűrű, de a 

kapcsolatok elég intenzívek voltak ahhoz, hogy a hálózat koherens rendszerként 

működjön. 

 

49. ábra: A holland Kelet-Indiai Társaság tevékenysége 1639/40 és 1729/30 között. a) a VOC által 
Ázsiába küldött ezüst mennyisége. b) a keleti szállítmányok értéke. c) az Egyesült Tartományokban 
vásárolt termékek értéke (P. Léon: Les hésitations de la croissance, 1580-1740, Paris 1978, 549. p. 

nyomán) 

A hollandok a Távol-Keleten igen gyakran nem tettek mást, mint pusztán elfoglalták a 

kiszorított portugálok helyét. A portugál és a holland tapasztalatok 

hagyományozódását mutatja, hogy a kereskedelmi terjeszkedés igényével fellépő 

angolok is létrehozták a maguk Kelet-Indiai Társaságát. S a meghódítandó területek 

számbavétele céljából előbb 1578-ban Drake, majd 1592-ben Lancester felderítő 

jellegű világkörüli útra indult. Az afrikai-indiai portugál birodalmat a hollandok soha 

nem verték szét teljesen, ezt a feladatot majd az angolok végzik el a 18. század idején. 



 Hiba! Nincs ilyen stílusú szöveg a dokumentumban.. Hiba! Nincs ilyen stílusú 

szöveg a dokumentumban.  |  69 

 

A holland kereskedelmi rendszer működése és a Kelet-Indiai Társaság 

hanyatlása 

Ázsiában a legnagyobb haszonra a különböző gazdasági zónák közötti kereskedelem 

közvetítésével lehetett szert tenni. Ezt a kereskedelmi formát a hollandok "inlandse 

handel"-nek, az angolok "country trade"-nek a franciák pedig "commerce d'Inde en 

Inde"-nek nevezték el. Ebben a partmenti kereskedelmi rendszerben a kereskedők 

egymásnak adták tovább a megrendeléseket és a szállítmányokat. A portugálok a 16. 

század elején az európai fűszerimport bonyolítása mellett bekapcsolódtak ebbe a 

kereskedelmi rendszerbe is. A hollandok azonban elődeiknél továbbléptek, európai 

tapasztalataik alapján megértették, hogy ez egy koherens gazdasági rendszer, 

amelyen belül elegendő a kulcstermékeket és a kulcspiacokat megragadni. 

 

50. ábra: Ázsia kereskedelmi útjai a 18. század idején (P. Léon: Histoire économique et sociale du monde, 
Vol. 2, Inerties et Révolutions (1730-1840), Paris 1978, 99. p. nyomán) 

A holland kereskedelmi szupremácia rendszere az ellenőrzési és monopolrendszerek 

kora újkori iskolapéldája volt. A balti gabona elosztási rendszeréhez hasonlóan 

működtették a hollandok a fűszerkereskedelmet. Nem csupán Európába szállítottak a 

VOC hajói, India az európai import dupláját fogyasztotta ez idő tájt fűszerből. A 

hollandok hatalmas mennyiségű indiai textíliát vásároltak Szúrátban, a Koromandel-

parton és Bengáliában, majd ezt elcserélték Szumátra-szigetén aranyra és kámforra, 

Sziámban pedig fűszerekre és korallra. Évről-évre hatalmas mennyiségű szarvasbőrt 

szállítottak Japánba, ahol ez igen megbecsült árucikk volt. Nagy nyereséget hozott a 

Társaság számára a bengáliai és kínai szantálfa-kereskedelem is, ugyanakkor a 

hollandok viszonylag szerény mértékben részesedtek a selyemkereskedelemből, 

amely megmaradt az örmény kereskedők ellenőrzése alatt. A kereskedelmi 

kapcsolatok szövevényességét mutatja, hogy Amszterdamban alkalmanként Dél-

Afrikából importált gabonát fogyasztottak. 

A távol-keleti kereskedelemben egyaránt használták a nemesfémet és a hitel 

intézményét. Ám mivel Ázsiában az európai kereskedők nemigen juthattak hitelhez, a 

kontinensek közötti kereskedelem legfontosabb eszköze mindvégig a nemesfém 

maradt. Meghatározónak bizonyult az európaiak szempontjából, hogy a délkelet-
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ázsiai térség, s legfőképpen India szűkében volt a nemesfémnek, így az amerikai ezüst 

a keleti termékek kulcsává válhatott. Az amerikai nemesfém felhasználásával a 

holland Kelet-Indiai Társaság összekapcsolta az ázsiai és az európai gazdaság-világot 

az Amszterdam-Batávia kereskedelmi tengelyen keresztül. A kora újkor idején ezen 

az interkontinentális kereskedelmi csatornán csaknem kizárólag fűszerek, azok közül 

is legfőképpen bors utazott az európai kikötőkbe, amiért Európa leginkább ezüsttel 

fizetett. 

Az ázsiai fűszermonopólium, az árak rögzítése és a kereskedelem mennyiségének 

maximálása hosszú időn keresztül jelentős előnyöket biztosított a hollandoknak az 

európai konkurenciával szemben. Ám a kényszerítő eszközökre építő monopol 

kereskedelmi politika igen költségesnek bizonyult. Ceylon szigetét sem a portugálok, 

sem a hollandok nem tudták teljesen az ellenőrzésük alá vonni. Ugyanakkor a 

szigeten fenntartott garnizon költségei csaknem teljesen felemésztették a fahéj 

kereskedelem hasznát. A monopóliumok rendszerének konszolidálására a VOC 

megújuló kísérleteket tett. Végeláthatatlanul folyt a helyi kereskedelmi hajózás elleni 

harc. Ezek a problémák nem tették lehetetlenné a holland Kelet-Indiai Társaság 

kereskedelmi tevékenységét, de jelentős mértékben növelték a költségeket. 

A VOC működése a 17. század során egyértelműen sikeresnek tekinthető. Az 1670-es 

években kibővült az Európában forgalmazott távol-keleti termékek köre. A 

hagyományos fűszerek mellett a Társaság elkezdett indiai szövetekkel, teával, kávéval 

és kínai porcelánnal is kereskedni. 1691-ben a VOC 160 hajója navigált az Atlanti- és 

az Indiai-óceánon, amelyek kereskedelmi fölényét a fedélzeten elhelyezett 30-60 ágyú 

garantálta. A Társaság hajói évente átlagban 5 000 utast szállítottak Európából 

Ázsiába, illetve vissza, így a VOC tevékenységének keretében a 17-18. század során 

mintegy egymillió utas fordult meg az Amszterdam-Batávia útvonalon. Az ázsiai 

holland népesség lélekszáma hozzávetőlegesen 10 000 fő körül alakult, akiket 

azonban nagyon széles helyi kiszolgáló személyzet vett körül. 

A holland Kelet-Indiai Társaság hanyatlása a 17. század végén kezdődött. Ez idő tájt 

indult meg a Társaság kereskedőinek kiszorulása mind a legális távol-keleti 

kereskedelemből, mind pedig a csempészetből. Van der Oudermeulen adatai szerint a 

VOC jövedelme 1612-54 között 9 700 000 Ft, ami 441 000 Ft-os évi átlagot jelentett, 

1654-74 között ez 11 300 000 Ft-ra, évenkénti bontásban 538 000 Ft-ra növekedett, 

ami tovább folytatódott 1674-96 között, az utóbbi időszak teljes jövedelme 14 000 

000 Ft volt, ami évenként 826 000 Ft-ot jelentett. 1696-tól kezdődött el a bevételek 

radikális csökkenése, 1724-ben pedig a Társaság már semmilyen profitot nem tudott 

felmutatni. Az 1730-as évektől kezdődően megindult a VOC gyors eladósodása, 1788-

ra a helyzet katasztrofálissá vált, a Társaság 15 000 000 Ft értékű rövid lejáratú 

váltóját már nem tudta kiegyenlíteni. 

A VOC leépülése alapvetően két okra vezethető vissza. Meghatározó szerepe volt a 

holland Kelet-Indiai Társaság hanyatlásában a francia, a dán, a svéd és legfőképpen az 

angol konkurenciának. Ráadásul a holland kereskedelmi szervezet mintájára 

létrehozott angol Kelet-Indiai Társaság megalapításában és működtetésében komoly 

szerepet játszottak a VOC-ból kiszorult, s azzal ellenséges viszonyban álló holland 
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kereskedők is. A hanyatlás másik oka a VOC túlnövekedése, dezorganizálódása és 

demoralizálódása volt. A hódítás első fázisában, nagyjából 1650 tájáig a hollandok 

példátlan mértékletességet és egységet tanúsítottak. Voltak természetesen 

ellenpéldák is, így Pieter Neys, Fort Zeelandia könnyen megvesztegethető 

kormányzója, aki 1640-ben kijelentette, hogy nem azért jött Ázsiába, hogy füvet 

egyen. Ám a luxus és a korrupció nagyobb mértékben csak a 17. század második 

felében hódított teret a Társaságon belül. Az intézményi "életpályák" logikája szerint 

az összeomlás előestéjére a VOC tipikusan túlnövekedett szervezetté vált. A 17. 

századi virágkor 80 000 alkalmazottjával szemben, 1788-ban már több mint 150 000-

en dolgoztak a Társaság adminisztrációjában. 

A holland terjeszkedés határai: az Újvilág 

A távol-keleti kereskedelembe való behatolással egyidőben az Egyesült Tartományok 

kereskedői kísérletet tettek az amerikai kereskedelem rendszerébe való belépésre is. 

Az európai gyarmatosítás hagyományait követve a "kapcsolatfelvétel" fosztogatással 

és kalózkodással kezdődött. Előbb 1595-ben egy kisebb holland flotta 

végigfosztogatta az Amerikával kereskedelmi kapcsolatban álló afrikai partvidéket, 

majd 1604-ben ugyancsak holland hajók felprédálták a brazíliai Bahia (Salvador, 

Brazília) kikötőjét. Az igazi háború azonban csak a spanyol koronával kötött 

tizenkétéves fegyverszünet (1609-1621) lejártát követően kezdődött el, a harc 

irányítója pedig az 1621. június 9-én megalapított holland Nyugat-Indiai Társaság 

volt. Amerikában a kereskedelmi behatolás szempontjából a portugál területek voltak 

a legsebezhetőbbek, ezt felmérve a holland támadás főerői Brazíliát vették célba. 

1624-ben a Társaság hajói el is foglalták Salvadort (a korábbi Bahía), Brazília 

fővárosát, ám a következő évben egy 70 hajóból álló spanyol flotta rajtaütött a 

városon és elűzte a hollandokat. Az 1630-as évek elején a Társaság a 

"cukorövezetben", Recife környékén próbálkozott újra, ám a hódítások a tengerpart 

vidékére korlátozódtak, s a kontinentális területek továbbra is a brazíliai portugál 

kolóniák irányítása alatt maradtak. A portugálok számára ez az állapot azért volt 

nehezen elviselhető, mert ily módon a brazíliai cukorkereskedelem teljesen holland 

kézbe került. A tengerparti holland telepek viszont állandó ostromállapotban éltek, 

mind a tenger, mind a szárazföld irányából fenyegette őket a portugál vagy a spanyol 

támadás veszélye. 

Látványos fordulat történt a harcok menetében, amikor 1637. január 23-án 

megérkezett Recifebe Nassaui Móric, aki hamarosan felvette a "Brazília kormányzója" 

címet. A holland támadás egyszerre jelentkezett az afrikai-amerikai kereskedelmi 

rendszer mindkét pólusán. A Nyugat-Indiai Társaság hajói megtámadták Sao Paulo de 

Loandat (Luanda) Angolában, Sao Jorge da Minat és Sao Tomé szigetét a Guineai-

öbölben, amelyek az Amerikába irányuló rabszolga-kereskedelem irányító központjai 

voltak. A harcokat az 1641-ben kötött tízéves fegyverszünet zárta le az Egyesült 

Tartományok és Portugália között. 
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51. ábra: Holland telepek Észak- és Dél-Amerikában a kora újkor idején (N. Canny: Europeans on the 
Move, Studies on European Migration, 1500-1800, Oxford 1994, 174. p. nyomán) 

A fegyverszünetet a Távol-Keleten soha nem tartották be, Amerikában viszont igen, 

mivel a Nyugat-Indiai Társaság túl költségesnek ítélte a háborúskodást. Nassaui Móric 

a fegyverszünet révén felszabadult katonai erőket a spanyolok ellen fordította. Öt 

hajóval megkerülte a Horn-fokot és végigfosztogatta Chile és Peru partvidékét. A 

háborút 1657-ben a portugálok kezdték el újra, s hamarosan visszaszerezték mind 

Sao Tomét, mind pedig Sao Paulo de Loandat (Luanda, Angola). Az elhúzódó és 

változó sikerrel folytatott háborút az 1661-ben, II. Károly angol uralkodó 

közvetítésével megszületett béke zárta le. 

Hollandiában az eredménytelenségért a Nyugat-Indiai Társaság vezetését okolták. A 

balszerencsés társaságot az állam 1667-ben még pénzügyileg talpra állította, ám a 

szervezet soha nem tudott túllépni a másodvonalbeli közvetítő kereskedelem 

szintjén. A holland Nyugat-Indiai Társaság két legfontosabb amerikai bázisa Curacao 

és Suriname voltak. Curacaot még 1634-ben hódították meg a hollandok, Suriname-ot 

pedig az angoloktól kapták a brédai béke alapján (1667) Nieuw-Amsterdam (New 

York) sovány kárpótlásaként. Curacao a rabszolga-kereskedelem helyi jelentőségű 

központja volt, míg Suriname esetében a cukornád ültetvények voltak igen 

jövedelmezőek. Az amerikai holland sikertelenség meghatározó oka az volt, hogy 

Amerika - Ázsiától eltérő módon - nem volt sűrűn lakott világ, így itt a Távol-Keleten 

sikerrel alkalmazott kereskedelmi-kolonizációs technikák hatástalannak bizonyultak. 
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Amerikában elsősorban az "állam installációk" váltak be, s az olyan "parazita" 

berendezkedés, mint a holland, légüres térbe került. Ráadásul az angolok igen 

taktikusan támogatták a portugál és a spanyol ellenállást a konkurens hollandokkal 

szemben. Az Egyesült Tartományok pedig nem voltak elég erősek ahhoz, hogy az 

Indiai-óceántól, az afrikai partvidéken keresztül a brazíliai erdőszegélyig minden 

kereskedelmi szálat a kezükben tartsanak. 

A HOLLAND KERESKEDELMI KAPITALIZMUS EURÓPAI HELYZETE 

A holland kereskedelmi kapitalizmus sajátosságai 

Amszterdamban minden együtt volt, ami az európai gazdaság-világ irányításához 

szükséges: hatalmas kereskedelmi flotta, tőzsde, bankok, boltok és óriási, jól feltöltött 

raktárak. A kereskedelmi rendszer mozgatásának az egyik legfontosabb színtere az 

Amszterdami Tőzsde volt, ahol rendszeresen összegyűltek a kereskedők, alkalmi 

társaságokat hoztak létre, hajókat vásároltak, szereltek fel és indítottak útnak. A 

boltokban és a raktárakban pedig hihetetlen mennyiségű árut halmoztak fel. Mint 

folyamatosan működő "egyetemes piac", Amszterdam Velence és Antwerpen örököse 

volt. Ugyanakkor a holland pénzügyi rendszer a genovai pénz- és bankrendszer 

továbbfejlesztett változataként teljesedett ki. Amszterdam kereskedelmi pozíciói a 

hatalmas hitellehetőségekre, valamint az elképesztő mennyiségű és folyamatosan 

mozgásban levő nemesfémkészletre alapozódtak. Ezt a kereskedelmi és pénzvilágot 

igen tudatosan mozgatta a holland kereskedőkből és politikusokból álló elit. 

A holland kereskedelmi kapitalizmus fontos eleme volt a bizományi kereskedelem, 

ami önmagában egy régóta ismert kereskedelmi technika, ám rendszeres és tömeges 

alkalmazására korábban nem volt példa. A holland kereskedők az Európa különböző 

vidékein vásárolt termékekért nem fizettek azonnal, hanem többnyire csak három 

hónappal a szállítást követően. Így bonyolították a hollandok például Szilézia 

vászonkereskedelmét, rövidtávon a kereskedelem költségeit a lengyelországi 

iparosokra hárítva. A bizományi kereskedelem egyfajta hitelgyűjtő funkcióval 

gazdagította az Egyesült Tartományokat. 

A váltó volt a holland kereskedelem legfontosabb értékpapírja. A váltónak 

köszönhetően a kereskedelmi ügyletekben a reális készpénzforgalom értékének 4-15-

szöröse mozgott, ám a válságos időszakokban újra visszaszorult a váltó, s előtérbe 

került a készpénzhasználat. Amszterdam világkereskedelmi szerepének kulcsa a 

szabad hitelek tömege volt. A jól működő holland bankrendszer hatalmas előnyt 

jelentett a kora újkori Európa más országaival szemben, amelyek kereskedelmét az 

inaktív tőke megbénította. További előnyt jelentett, hogy az amszterdami 

hitelkamatok igen alacsonyak voltak, ritkán haladták meg az évi 2-3 %-ot. Amikor a 

18. század idején az Egyesült Tartományok pozíciói a világkereskedelemben 



74  |  3. Az utolsó irányító város: Amszterdam    

 

alapvetően megrendültek, a szabad tőke az ipari beruházások irányába fordult, ám 

nem lévén a kontinensen elegendő ipari hitelezési lehetőség, a holland kereskedelem 

által felhalmozott tőke jelentős része az angol ipari termelésbe áramlott. Az 

Amszterdam Bank azonban nem csupán a kereskedelembe és az ipari termelésbe 

fektetett be, de régi kliensei voltak az európai uralkodóházak is. A felvett nagyösszegű 

hitelek ellenében azonban biztosítékot kellett adni a banknak, ily módon vándorolt 

Amszterdamba 1764-ben a szász választófejedelem drágakő gyűjteménye, majd 

1769-ben II. Katalin gyémánt koronája. A francia kormány utolsó nagy összegű hitelét 

1788. augusztus 26-án vette fel, aminek következtében a forradalom kitörése nem 

csupán politikai természetű aggodalmakat váltott ki Amszterdamban. A holland 

kereskedelmi kapitalizmus "életpályáját", annak belső logikáján túl, három európai 

régió befolyásolta meghatározó módon: a Baltikum, Franciaország és Anglia. 

A Baltikum fejlődése a kora újkor idején: a svéd territoriális állam 

kiépülése 

A Baltikum vidéke igen változatos földrajzi táj. Belső területei ritkán lakott hegyes-

erdős, tavakban bővelkedő vidékek. Svédország középső és északi területein még a 

középkor utolsó évszázadában is mindössze 60-70 000 ember élt, számottevő ipar és 

kereskedelem pedig csak Stockholmban működött. A tengerparti területek felől 

kezdték megszervezni és összekapcsolni a belső területek félig vagy egészen 

önellátásra berendezkedett gazdaságait. A balti térség legfontosabb térszervezői a 

dán, a svéd, a moszkvai, a lengyel és a brandenburgi állam voltak. A formálódóban 

levő nemzeti gazdaságok számára létkérdés volt a balti kommunikáció, amelynek 

legfontosabb színtere a tenger volt. 

A Baltikum kora újkori politikai és gazdasági életének legfontosabb szereplője a svéd 

állam, amelynek a "kristályosodási pontja" a 11. századtól kezdődően Uppsala, illetve 

a Mälaren-tó környéke volt. A 13. századtól kezdődően az új svéd királyi 

székvárosban, Stockholmban működő lübecki kereskedők irányították a Balti-tenger 

kereskedelmét. A svéd territorális állam gazdasága azonban csak igen nehézkesen 

szerveződött meg, ám ennek a lassúságnak Svédország esetében nyilvánvaló okai 

voltak. A hatalmas méretű, mintegy 400 000 km2-es svéd törzsterületeket a hódító 

háborúk tovább tágították (Finnország, Livónia, Pomeránia, Mecklenburg, Bréma és 

Verden püspökségei). A 17. század utolsó évtizedére a svéd birodalom területe már 

elérte a 900 000 km2-t, később ugyan az impérium nagyságát apasztották a 18. 

század vesztes háborúi nyomán kötött békeszerződések (1720 - stockholmi béke 

Dánia ellenében, és 1721 - a nystadi /Uusikaupunki, Finnország/ béke Oroszországgal 

szemben), de a svéd korona birtokai így is hatalmas méretűek maradtak. Svédország 

másik gyengesége népességének alacsony száma volt. Ráadásul a hozzávetőlegesen 

1,2 millió svéd, 500 000 finn és 1 millió egyéb nemzetiségű svéd alattvaló 

nagyobbrészt a tengerparton és a balti folyók partján élt. A 20 milliós 

Franciaországgal azonos nagyságú teret ez a 2,7 milliós népesség képtelen volt 

ellenőrzése alatt tartani. 
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A balti-tengeri svéd hajózás a kora újkor idején igen fejletlen volt. Hátráltatta a svéd 

flotta fejlődését, hogy a 16. század derekáig jórészt a Hanza hajói bonyolították a balti 

kereskedelmet, akiket az 1540-es évektől kezdődően fokozatosan Holland és Zéland 

kereskedői váltottak fel. Komoly előrelépés csak a 17. század második felében történt, 

amikor Karlskrona megalapítását követően a svéd flotta nagyjából egyensúlyba került 

a másik balti nagyhatalom, a dán flotta nagyságával. Ez idő tájt indult meg a holland 

hajósok kiszorítása a balti kereskedelemből, s a 18. század már az angol dominancia 

jegyében telt el. 

A kora újkori svéd territoriális gazdaság megszervezésében holland kereskedők 

játszották a legfontosabb szerepet. Amszterdam az 1560-as évektől kezdődően 

szigorúan ellenőrzése alatt tartotta a stratégiai jelentőségű észak-svédországi 

fakitermelést ugyanúgy, mint a bregslagi ércbányászatot. Különösen fontos szerepet 

játszott a 17. századi svéd katonai sikerekben a közép-svédországi, bregslagi 

bányavidék, ahol a jégkorszakok platógleccser eróziójának köszönhetően 

gyakorlatilag a felszínen, egymás közelében megtalálható volt arany, ezüst, ólom, 

cink, réz és vasérc. A bányászatot előbb Lübeck, majd Amszterdam ellenőrizte, ám a 

fém nagyobb részének feldolgozására már a "királyi műhelyekben" került sor, 

amelyekben Liege-ből érkezett német és vallon munkások dolgoztak. 

 

52. ábra: A svéd és az orosz vas Angliába irányuló exportjának alakulása 1720 és 1799 között (P. Léon: 
Inerties et révolutions, 1730-1840, Paris 1978, 114. p. nyomán) 

A svéd kereskedelem a 18. század elején kezdett függetlenedni a holland és az angol 

közvetítőktől. A nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódás legfontosabb 

támaszpontjává az 1618-ban a Kattegat tengerszorosnál alapított Göteborg kikötője 

vált. 1731-ben kapták meg a svéd kereskedők a királyi engedélyt az Indiai-Társaság 

megalapításához, amely a svéd semlegességből származó előnyöket a nyugati 

kereskedelmi háborúk idején alkalmanként 40-100 %-os éves kereskedelmi haszonra 

váltotta. A svéd kormány a merkantilista gazdaságpolitika szellemében támogatta a 

bányászatot és a hajóépítést, a kereskedelem fejlesztése céljából pedig 1657-ben 

megalapították a Riksbankot. 
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Svédország fontos domíniuma volt ez idő tájt Finnország, amely a fa- és legfőképpen a 

kátránykereskedelem révén kapcsolódott be a balti kereskedelem rendszerébe. 

Különösen fontos árucikk volt a hajók szigeteléséhez használt kátrány, amelynek 

elkészítéséhez évente 1-1,5 millió fát vágtak ki. A kátránykereskedelemnek Viborg 

volt a legfontosabb központja, ahol egy német kereskedőkből alakult társaság 

szervezte meg a kátrány felvásárlását és forgalmazását.  

Az Egyesült Tartományok vetélytársai: Franciaország és Anglia 

Kereskedelmi szempontból a 17. század során az Egyesült Tartományok teljesen 

ellenőrzése alatt tartotta a hozzá képest "masztodon" méretű Franciaországot. A 

tengerparti kereskedelmet 7-8 fős személyzetű, 150-200 tonnás holland hajók 

bonyolították Bayonne-tól Flandriáig. A francia kereskedők megkíséreltek ugyan 

beépülni a bort, gabonát és különféle szöveteket forgalmazó kereskedelembe, ám 

holland vetélytársaik tudatosan és szisztematikusan kiszorították őket. Hollandia a 

kereskedelemben és a hiteléletben megszerzett pozíciói révén képes volt befolyásolni 

a francia politikai életet is. A gazdasági függőség szempontjából a 17. századi 

Franciaország helyzete kevéssé különbözött Svédországétól, s ezen sem XIV. Lajos, 

sem Colbert nem tudott érdemben változtatni. Colbert javaslatai alapján ugyan 

létrehozták a francia Északi Társaságot, ám amint Pottier de la Hestroy 1700-ban írta: 

"a francia kereskedők csupán a hollandok közvetítő ügynökei". 1720 táján kezdtek 

kikerülni a francia kereskedők a hanyatlóban levő holland kereskedelmi kapitalizmus 

ellenőrzése alól, s ezt követően már közvetítők nélkül léphettek be a nemzetközi 

kereskedelembe. Ám ez az elszakadás egyáltalán nem volt mindent elsöprő erejű, 

hiszen az egyik legfontosabb francia kikötő, Bordeaux kereskedelmi forgalmának 

1/3-át még a 18. század idején is holland kereskedők bonyolították. 

Az Egyesült Tartományok kereskedelmi fölényére az angolok igen erőteljesen 

reagáltak. Cromwell 1651-ben kibocsátott hajózási törvénye csak a kereskedelmi 

árucikket előállító ország hajójának engedélyezte az áru angol kikötőbe szállítását, 

ami egyértelműen a nagyobb részt közvetítő kereskedelmet folytató hollandok ellen 

irányult. A hajózási törvény azon kevés dekrétumok közé tartozott, amelyet a Stuart 

restaurációt követően II. Károly is megerősített. Anglia négy alkalommal viselt 

háborút az Egyesült Tartományok ellen (1652-54, 1665-67, 1672-74, 1782-83), s meg 

is nyerte mind a négyet. Az állami protekcionizmus védelmében fejlődő angol 

gazdaság kiegyensúlyozottabb volt, s a franciánál kevésbé sebezhetőnek bizonyult. 

Ráadásul az Atlanti-óceánon navigáló holland hajók a viharok elől gyakran 

kényszerültek angol kikötőkbe menekülni. 

Az adminisztratív korlátozások ugyanakkor nem mentesítették Angliát teljes 

mértékben a holland kereskedelmi befolyás alól. Az Egyesült Tartományok 

kereskedői igyekeztek alkalmazkodni a hajózási törvény által támasztott 

feltételekhez, a nagy holland kereskedőházak, így a Van Neck, a Van Notten, a 

Neufville, a Clifford és a Van Lennep londoni leányvállalatokat hoztak létre. Sokat 

javított a holland kereskedők helyzetén, hogy 1667-ben, a brédai békében az angolok 

jelentős mértékben enyhítették a kereskedelmi szankciókat, aminek köszönhetően a 
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hollandok már minden korlátozás nélkül forgalmazhatták a szigetországban a német 

területek, mindenekelőtt a Rajna-vidék kereskedelmi termékeit. 

 

53. ábra: Amszterdam és London kereskedelmi kapcsolatai Európában 1700 táján. Amszterdam ez idő 
tájt még az angolokénál jóval kiterjedtebb kapcsolatrendszert működtetett a kontinensen, különösen a 
német és a balti területeken volt igen nagy a hollandok kereskedelmi fölénye (C.M. Cipolla: The Fontana 

Economic History of Europe. Vol. 2, The Sixteenth and Seventeenth Centuries. London 1974, 550. p. 
nyomán). 

Anglia számára a holland kereskedelmi kapcsolat az 1700-1730-as évek tájáig a 

nemzetközi kereskedelembe való bekapcsolódás lehetőségét jelentette. A 17. század 

nagyobb részében holland közvetítéssel jutottak el az angol kikötőkbe a stratégiai 

jelentőségű balti hajóépítési nyersanyagok, a fa és a kátrány. Hosszú időn keresztül az 

angol Kelet-Indiai Társaság működése arra szorítkozott, hogy megvásárolta a kurrens 

távol-keleti termékeket a holland társszervezettől. Egy 1684-ben kiadott angol 

gúnyirat szerint: "minden kereskedőnk gyakorlatilag holland alkalmazott". 

Az 1730-as évekre azonban az európai holland kereskedelem már erőteljesen leépült, 

így Anglia különösebb ellenállás nélkül megszabadulhatott a külföldi gyámságtól. Az 

Egyesült Tartományok kereskedelmének leépülését követően a holland tőke a 

hitelezés felé fordult, s profitábilis kontinentális befektetési lehetőségek híján a 

köztársaság tőkefölöslege Anglia felé áramlott. Londonban ez idő tájt igen népes 

holland kolónia élt, akik saját templomot is építettek maguknak. A holland pénzügyi 

háttérnek köszönhetően a 18. századi Anglia kereskedelmi és ipari fejlődéséhez 

mindig rendelkezésre állt a szükséges mennyiségű hitel, ami hallatlan előnynek 

bizonyult. 

Amszterdam hanyatlása és a "batáviai forradalom" 

Az 1760-as évektől kezdődően számos súlyos válság rázta meg a holland gazdaságot. 

Az általános krízisek bekövetkeztében meghatározó szerepet játszottak a 

hitelválságok, a "mesterséges pénzzel" folytatott kereskedelemben időről-időre 
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kiderült, hogy bizonyos tranzakcióknak nincs valós fedezete. A pénzügyi egyensúly 

csaknem pontosan tízévenként borult fel: 1763-ban, 1772-73-ban és 1780-83-ban. Az 

első és a harmadik válság kirobbanásában szerepet játszott a háborús helyzet is, míg 

az 1772-73-as általános gazdasági válságot katasztrofális mezőgazdasági termések 

készítették elő. A válság visszatérő hullámai csődök sorozatát indították el, 1763 

augusztusában összeomlott a Neufville, 1772 decemberében a Clifford, 1780 

októberében pedig a Van Faerebink kereskedőház. Az egymást követő válságok egyre 

kijjebb tolták Amszterdamot az európai gazdaság-világ középpontjából. A 

hosszantartó krízisek átrendezték a gazdaság-világ erővonalait, s az új gazdasági 

erőtérnek már London volt a középpontja. 

 

54. ábra: Az éves bankcsődök száma Amszterdamban, Leidenben, Haarlemben és Groningenben 1635 és 
1800 között (Ch. Wilson-G. Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History 

(1500-1800), London 1977, 102. p. nyomán) 

Az angolok ellen vívott negyedik háború (1782-83) elvesztését követően, 1784-ben 

"hazafias" felkelés tört ki az Egyesült Tartományokban az "orániaiak" ellen. A felkelés 

szervezői a republikánus kispolgárság soraiból kerültek ki, akiknek tevékenysége 

kísértetiesen emlékeztet a "harmadik rend" Fanciaországban játszott szerepére. A 

"batáviai forradalom" a kontinens első polgári forradalma volt, s ilyen módon joggal 

tekinthető a francia forradalom közvetlen előzményének. A forradalmárok a nemzeti 

piac és a föld védelmét hirdették, ami a holland gazdasági hanyatlás 

félreismerhetetlen jele volt. 1785-ben úgy tűnt, hogy a forradalom diadalmaskodik, 

Fontainebleau-ban szövetségi szerződést írt alá a holland köztársasági kormány 

Franciaországgal. Ám a konszolidáció átmenetinek bizonyult, s 1787-re angol és 

porosz katonai segítséggel az Orániai-ház restaurálta a stathouderat intézményét. A 

"batáviai forradalom" leverését követően vetette papírra a hollandiai orosz követ, 

Oldecop a következő, prófétikusnak bizonyult sorokat: "Európa már elég régóta 

szórakozik a hollandok őrültségeivel, itt az ideje, hogy Franciaország felé forduljon". 
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4. A NEMZETI PIACOK 

A középkori territoriális államok által létrehozott területi-politikai egységek nem 

voltak gazdasági értelemben koherensek. Fejezetünk alapkérdése: a politikai-katonai 

eszközökkel létrehozott tér miként tett szert Európában gazdasági koherenciára, s az 

immár politikai-gazdasági egységként funkcionáló territoriális államok miként 

szorították le a színről az európai gazdaság-világot korábban uraló államvárosokat? A 

kora újkor idején a territoriális államok politikai keretei között létező regionális 

piacok egybeépülése nem volt spontán folyamat. A nemzeti piacok létrejötte mögött 

mindig ott állt a politikai akarat, amely esetenként a gazdasági racionalitásnak is 

fölébe kerekedett. A gazdasági integráció új minőségét képviselő nemzeti piacok 

kifejlődésének pedig az európai gazdaság-világ centrumának közelében volt a 

legnagyobb az esélye. 

A TÉR MEGSZERVEZÉSE 

Térbeli hierarchiák 

A tér történeti értelemben legkisebb egysége a demográfiai izoláció révén 

körülhatárolható terület. 

 

55. ábra: A házasságkötések térbeli rendje öt Champagne vidéki faluban 1681 és 1790 között. A kutatás a 
gazdag szőlővidék öt faluját, Blécourt, Donjeux-t, Gudmont, Musseyt és Rouvroyt érintette. A vizsgált 1505 
házasságkötés 56,3 %-a az egyes falvakon belül történt, 12,4 %-át az öt falu lakosai kötötték egymással, a 
házasságoknak 31,3 %-a pedig "idegenekkel" köttetett. Ez utóbbiak térbeni eloszlását ábrázolja a térkép 

(F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979. 239. p. nyomán). 
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Térszervező ereje volt a városoknak is, amelyek környékükön elosztották a gazdasági 

szerepeket és irányították a kommunikáció különböző csatornáit. A "városkörnyéki 

régió" kiterjedése nagymértékben függött a közlekedési viszonyoktól, a népesség 

sűrűségétől és a vidék termékenységétől. Wilhelm Abel számításai szerint a 

tradicionális Európa egy 3 000 fős városának 85 km2-es szántóterületre volt 

szüksége megélhetésének biztosításához, változatosabb territóriummal számolva 

(erdő, legelő) pedig nagyjából 170 km2 birtoklása volt a "létminimum". 

A regionális hierarchia harmadik szintjét a kantonok és a megyék képviselték, 

amelyek átlagos nagysága 2-3 000 km2 körül alakult. A kantonokat és a megyéket 

gyakran nevezték a középkori és a kora újkori Európában "országoknak", amelyek 

még a nemzetállami egységesítés korában is megőrizték kulturális identitásukat a 

viseletben, a folklórban és a népi építészetben. 

A középkori társadalom életének legnagyobb, valóban működő kerete nem a 

királyság vagy a földesúri birtok volt, hanem a tartomány. Itáliában és a német 

területeken egészen a 19. századig a tartomány maradt a politikai tevékenység és az 

állam működésének térbeli kerete. 

 

56. ábra: Egy tartomány és "országai": Savoya a 18. században (F. Braudel: Le temps du monde, Paris 
1979. p. nyomán) 

A tartományok gazdasági életét egy, esetleg két központi város irányította, 

Burgundiának Dijon, Portugáliának Lisszabon, Toszkánának Firenze, Bajorországnak 

Regensburg és München, Kasztíliának pedig Valladolid és Madrid voltak az irányító 

központjai. Ezek a tartományi piacok a kora újkor idején szembekerültek a 

nemzetközi kereskedelem kihívásaival és a territoriális állam vezetőinek egységesítő 

akaratával. Az exportálható termékeket előállító tartományok termékeik révén, a 

szegény elmaradott vidékek pedig népességük munkaerejének exportálásával 

kapcsolódtak be a javak nemzetközi áramlásába. Az állami egységesítésnek, a nemzeti 

piac kialakításának legfontosabb eszközei a protekcionizmus különböző formái 

voltak, amelyek révén az állam a nemzeti piac szuperstruktúrájába "csomagolta be" a 

tartományi egységeket. 
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A territoriális állam és a nemzeti piac 

Európa territoriális államainak előzményei a 10-11. századig vezethetők vissza, 

kialakulásuk pedig egy-egy jól körülhatárolható magterületről indult el. A francia 

territoriális államnak Ile-de-France, a Capetingek birtoka volt a kiindulópontja. 

Angliában a Londoni-medence, Skóciában a Lowlands vidéke, Spanyolországban 

pedig Kasztília volt a territoriális integráció bázisa. Az orosz állam "magterülete" a 

Moszkva környéki hatalmas erdei tisztás volt, Svédországban pedig a Mälaren-tó 

vidéke. 

 

57. ábra: A középkori európai államok megszerveződésének magterületei (N.J.G. Pounds: An Historical 
Geography of Europe, Cambridge 1990. 120. p. nyomán) 

A territoriális államok a 15. század második felében kezdtek kilábalni a 14. század 

többrétegű válságából. Ám a politikai és gazdasági integrációs törekvések 

szembetalálták magukat a városok és a tartományok partikuláris érdekeivel. Az itáliai 

városok elutasították Machiavelli egyesítési javaslatait, a Német-Római birodalom 

államai nem támogatták Habsburg Miksa reformtörekvéseit, s Németalföld sem akart 

integrálódni II. Fülöp államához. A hatalom térszerkezetét építő nemzetállamok 

szembekerültek a gazdagság térbeli-geometriai rendszereit működtető 

államvárosokkal. A 17. században Amszterdam, a városi világ utolsó túlélője még 

hátráltatni tudta Franciaország és Anglia felemelkedését, de a 18. század már a 

nemzetállamok gazdasági dominanciájának kora volt. 

Előmozdította a territoriális államok gazdasági integrációját, hogy a kora újkor idején 

a vámállomásokat az országok belső területeiről fokozatosan áthelyezték a 

határvidékekre, amelyeket folyamatosan fegyverben tartott hadseregekkel őriztek. 

Ám ez a külső vám- és határvédelmi rendszer csak a 18. század idején vált 

általánossá. A sort Spanyolország kezdte 1717-ben, ám a baszk tartományokban 

továbbra sem volt hatékony az ellenőrzés. A Habsburg-birodalom 1775-ben, 

Franciaország pedig 1790-ben intézményesítette vám- és határvédelmi rendszerét.  

Önmagában azonban a vámok eltörlése nem indított el gazdasági konjunktúrát. 

Amikor 1664-ben Colbert létrehozta az ország középső és északi területeire kiterjedő 

vámuniót (Les cinque grosses fermes), amely Angliával közel azonos nagyságú 
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területet képviselt, ez nem eredményezte a gazdasági folyamatok felgyorsulását. Nem 

szabad tehát a vámok jelentőségét sem eltúlozni. Charles Carriere számításai szerint, 

aki feldolgozta a Rhône-folyó vámhelyeinek 18. századi nyilvántartásait, a 100 millió 

livre-es éves forgalomból csupán 350 000 livre vámbevétel származott, ami a 

forgalom értékének nem több mint 0,35 %-a. A Loire vidékén pedig ez az arány 

csupán 0,187 % volt. Egy komoly gazdasági konjunktúra idején ez nem volt több mint 

madárijesztő. 

 

58. ábra: Vámhelyek a Saône és a Rhône folyón a 16. század közepén (F. Braudel: Les jeux de l'échenge, 
Paris 1979, 314. p. nyomán) 

 

59. ábra: A Colbert által életre hívott tartomány vámuniójának területe Franciaországban (F. Braudel: Le 
temps du monde, Paris 1979, 247. p. nyomán) 

A territoriális gazdaság és a városgazdaság 

A territoriális gazdaság és a városgazdaság közötti különbség megközelíthető a 

kiterjedt birodalom és a pontszerű város térbeli szembeállításával. Gyengíti azonban 
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ennek az absztrakt geometriai megközelítésnek a meggyőző erejét, hogy az európai 

gazdaság-világ államvárosai is kiterjedt felszíneket kapcsoltak magukhoz. Velence 

ugyanolyan gyarmatosító hatalom volt a Levantikumban, mint Hollandia 

Indonéziában vagy Anglia Indiában. 

A gazdaság szerkezetét vizsgálva már egyértelműbb különbségeket találunk. Az 

államvárosoknak az első és a harmadik szektor, az ipar és a szolgáltatás volt az 

erősségük. Velence, Genova vagy Amszterdam élelmiszert és mezőgazdasági 

nyersanyagokat importált, amit ipari termékekkel ellentételezett. Amennyiben az 

államváros kiterjedt, mezőgazdálkodásra alkalmas territóriummal rendelkezett, 

miként Firenze Toszkánával, akkor sem fordult az alapélelmiszerek termelése felé, a 

territóriumban csak a legprofitábilisabb mezőgazdasági kultúrák kaphattak helyet. 

Így Firenze Toszkána meghódítása után is Szicíliából importálta a gabonát, 

territóriumát pedig teleültette szőlővel és olajfákkal. Ennek következtében viszont az 

államvárosok territóriumában mind a városi, mind a vidéki népesség az 

alapélelmiszereket a piacról szerezte be, a helyi mezőgazdaság pedig a 

tőkebefektetések és a kapitalizálódás színterévé vált. 

 

60. ábra: A mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem részvétele a monetáris gazdaság működésében. Az 
1780-as évek dán gazdasága jól példázza a tradicionális európai territoriális gazdaság szerkezetét és 

monetáris viszonyait. A territoriális gazdaság meghatározó ágazata a mezőgazdaság, ám az itt 
előállított termékeknek csupán 10-15 %-a kerül kereskedelmi forgalomba (F. Braudel: Le temps du 

monde, Paris 1979, 253. p. nyomán). 

A territoriális állam gazdasági életét hosszú időn keresztül a korlátozott növekedési 

és profittermelő képességű mezőgazdaság uralta. A hódító háborúk és dinasztikus 

házasságok sorozatával létrehozott királyságok adminisztrációjának fenntartásához 

adóbevételekre volt szükség. Az adóbevételek növelésének két útja volt: az újabb 

területek meghódítása, ami azonban új feladatok tömegét is eredményezte, s 

mindenekelőtt a mezőgazdasági termékek kereskedelmének ösztönzése. A piac és a 

pénzgazdálkodás terjesztése elemi érdeke volt minden territoriális állam elitjének. Az 

európai gazdaság-világ első irányítói Velencétől Amszterdamig a nagyvárosok voltak. 
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London, amely történetesen nemzeti főváros is volt, logikusan illeszkedett ebbe a 

sorba, fölényét pedig nagymértékben arra alapozta, hogy az angol nemzeti piac 

keretei között a 17-18. század fordulójára kialakult egyfajta egyensúly a 

mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem, a kereslet és a kínálat között. 

A nemzeti piac működésének mutatói 

A nemzeti piac működését három statisztikai mutatóval szokás jellemezni: a nemzeti 

vagyonnal, a nemzeti jövedelem nagyságával, s a nemzeti jövedelem egy főre vetített 

értékével. A nemzeti vagyon a nemzetgazdaság hosszú távú akkumulációs 

folyamatainak eredménye. A nemzetgazdaság fejlődése szempontjából igen fontos 

volt az akkumuláció iránya, s ebből következően a nemzeti vagyon mozgósíthatósága. 

A nemzeti jövedelem általánosan használt, ám tartalmát illetően erősen vitatott 

közgazdasági fogalom. Simon Kuznets meghatározása szerint a nemzeti jövedelem "a 

tiszta érték, amit egy nemzet gazdasága egy év alatt előállít". A gazdaságtörténeti 

elemzésekben ugyancsak használatos az Y. Bernard-J.C. Colli szerzőpáros valamivel 

árnyaltabb meghatározása is, amely szerint a nemzeti jövedelem "a nemzeti 

erőforrások, javak és szolgáltatások áramlását jelző aggregátum, amelynek 

vonatkoztatási ideje egy év". 

Az egy főre számított nemzeti jövedelem a termelés alakulásának és a népességszám 

változásának viszonyát mutatja. Amennyiben a termelés gyorsabban nő, mint a 

lélekszám, akkor az egy főre számított nemzeti jövedelem növekszik, ellenkező 

esetben csökken. Az egy főre eső nemzeti jövedelem ugrásszerű növekedése nem 

jelent feltétlenül érdemi fejlődést. A 18. század első felében Portugália egy főre 

számított nemzeti jövedelme a legmagasabb volt Európában anélkül, hogy az 

országban bármilyen komoly gazdasági fejlődés végbement volna. A portugál 

gazdagság forrása Brazília volt, amelynek módszeres kirablása a portugál királyt 

Európa egyik leggazdagabb uralkodójává tette. 

Bizonyos támpontként használható a nemzeti piac fejlettségének meghatározásához a 

városi és a vidéki népesség aránya is. A 18. század elején 50 %-os értékkel 

Hollandiában volt a legmagasabb a városi népesség aránya. Az Egyesült 

Tartományokat Anglia követte 30 %-kal, a harmadik pedig Franciaország volt 15-17 

%-os városi népességgel. 

A nemzetgazdaság működésének belső viszonyait tükrözi a nemzeti jövedelem 

szektoriális megoszlása. 1688-ban az angol nemzeti jövedelemből a mezőgazdaság 20 

millió, az ipar 10 millió, a kereskedelem pedig valamivel kevesebb, mint 5 millió 

fonttal részesedett. XV. Lajos Franciaországában a mezőgazdaság 5 milliárd livre-es 

nemzeti jövedelem hozzájárulásával szemben a francia ipar 2 milliárd livre-es 

teljesítménye állt, amely pontosan mutatja Franciaország Angliánál erősebb 

agrárkarakterét. 

A nemzeti adósságállomány a kora újkor idején minden különösebb veszély nélkül 

meghaladhatta a nemzeti jövedelem dupláját, amit jól bizonyított az angol 
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költségvetés stabilitása a 18. század idején. Az adósságállománnyal járó nehézségek 

nagymértékben függtek a pénzügyi irányítástól, a gazdaság teljesítményétől, s az 

ezekből következő külső és belső bizalomtól. Franciaország adósságai 1789-et 

megelőzően soha nem haladták meg a nemzeti jövedelem másfélszeresét, ám mivel az 

ország pénzügypolitikája átgondolatlan volt, ez az adósságszint is elegendőnek 

bizonyult akut pénzügyi válság kialakulásához. 

A kora újkori Európa kormányainak gazdasági játékterét döntően meghatározta az 

adóbevételek nagysága. A velencei városi tanács adói a 16. század végén a nemzeti 

jövedelem 5-10 %-át áramoltatták vissza a központi költségvetésbe. 

Franciaországban 1715 és 1800 között az adóbevételek a nemzeti jövedelem 10 %-a 

körül mozogtak. Angliában a 18. század nagyobb részében a nemzeti jövedelem 20 %-

a körül mozgott az adóztatás szintje, amely a napóleoni háborúk idején elérte a 24 %-

ot, s csak az 1850-es évekre süllyedt a 10 %-os szint közelébe (a 20. századi államok 

pedig már a nemzeti jövedelem 30-40 %-át képesek az adók révén a központi 

költségvetésbe áramoltatni). 

Amennyiben globális optikával közelítünk az európai nemzetgazdaságok kora újkori 

történetéhez, akkor két meghatározó folyamatot figyelhetünk meg. Az első, a nemzeti 

jövedelmek folyamatos, bár időben egyenetlen növekedése. A másik, az állam 

gazdasági előnyomulása, amelyhez a növekvő központi költségvetés révén 

teremtődtek meg az eszközök. A kontinens történetében a territoriális állam Róma 

bukásával az 5. században összeomlott, majd a 11-13. század általános konjunktúrája 

idején újjászerveződött, a 14. század többrétegű válsága megingatta és 

dezorganizálta, amiből a 15. század második felében kezdett talpra állni. A kora újkori 

fejlődés eredményeképpen azonban a 18. századra végleg a territoriális államok 

váltak az európai gazdaság-világ irányító hatalmaivá. 

FRANCIAORSZÁG: A NAGYSÁG ÁLDOZATA 

A francia territoriális állam kiépülése 

A francia monarchia intézményei már Fülöp Ágost (1180-1223) uralkodása idejére 

kiépültek, s IX. (Szent) Lajos korára (1226-1270) Franciaország Európa egyik 

legcsillogóbb államává vált. A gótika az Ile-de-France-ról elindulva hódította meg 

Európát, s a kereszténység presztízs hierarchiájában elfoglalt előkelő helyét mutatja, 

hogy a francia uralkodó keresztes hadjáratot is vezetett. A francia állam közvetlen 

közelében levő, de hozzá nem tartozó Champagne és Brie virágzása idején 

Franciaország lehetőséget kapott a nemzetközi kereskedelem irányító pozícióinak 

megszerzésére is, ám a "hódítás orientált" territoriális állam ennek a feladatnak a 

megoldására még nem volt felkészülve. A 14. század elején a dinasztikus viszályok 

logikáját követve csúszott bele a francia királyság az angol-francia tér tartományainak 

újraelosztásáért folyó százéves háborúba. A francia monarchia 15. századi 

restaurációját VII. Károly (1422-1461) és XI. Lajos (1461-1483) vitte véghez. A 16. 
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században Franciaország újra Európa első territoriális állama, területe több mint 300 

000 km2, nemzeti jövedelme pedig évi 1600 tonna aranynak megfelelő értékű. A 16. 

század háborúiban a Valois-k egyenrangú ellenfelei voltak a Habsburgoknak. 

Komoly hátrányt jelentett viszont Franciaország számára, hogy a késő középkori és a 

kora újkori európai gazdaság-világ irányító központjainak egyike sem az ország 

területén helyezkedett el. Ám Franciaország megújuló kísérleteket tett ezeknek a 

központoknak a meghódítására. A 15. század utolsó évtizedében a franciák Észak-

Itáliát próbálták ellenőrzésük alá vonni, sikertelenül. Vállalkozásukat eleve 

reménytelenné tette az, hogy ekkorra Itália már elveszítette elsődleges gazdasági 

irányító szerepét. Másfél évszázad múltán Franciaország Hollandia elfoglalásával 

kísérletezett, s volt is bizonyos valószínűsége annak, ha 1672-ben a franciáknak 

sikerül annektálniuk az Egyesült Tartományokat, akkor az európai gazdaság-világ 

súlypontja Párizs felé mozdulhatott volna el. Amikor viszont a francia hadsereg végül 

elfoglalta Hollandiát 1795-ben, már London tartotta a kezében az európai gazdaság-

világ irányításának szálait. 

A francia territoriális állam a 18. századra teljesedett ki. Franciaország területe 

Hollandiáénak 13-szorosa, Angliának 4-szerese, népessége Hollandiáénak 10-szerese, 

az angol lélekszámnak pedig több mint 3-szorosa volt. 1770-ben 20 millió lakosával 

Franciaország elérte az európai tradicionális territoriális állam növekedésének felső 

határát. Amint azt Galiani abbé írta 1770-ben: "Franciaország saját gigantizmusának 

vált az áldozatává". A kor technikai színvonala mellett egy ekkora birodalom nem volt 

hatékonyan irányítható. 
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61. ábra: Franciaország népsűrűségének alakulása a 18. század idején (N.J.G. Pounds: An Historical 
Geography of Europe, Cambridge 1990, 263. p. nyomán) 

62. ábra: Franciaország népességszámának növekedése tartományok szerinti tagolásban a 18. század 
idején (Ch. Wilson-G. Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History (1500-

1800), London 1977, 156. p. nyomán) 

Tartomány 1690 1780 1787 változás 

1690 és 

1787 között 

%-ban 

Aix-en-Province 639.895 754.000 756.508 +18 

Alencon 585.817 528.500 494.237 -16 
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Amiens 520.175 533.000 534.128 +3 

Auch 241.094 813.000 887.371 +50 

Besancon 340.720 678.000 717.484 +100 

Bordeaux 1.482.304 1.439.000 1.281.409 -13 

Bourges 291.232 512.000 550.407 +80 

Caen 600.000 644.000 625.941 +2 

Chalons 693.214 812.800 785.528 +15 

Dijon 600.000 1.098.821 1.080.000 +80 

Grenoble 543.585 664.000 690.227 +30 

Languedoc 1.566.088 1.699.000 1.799.520 +15 

La Rochelle 360.000 479.000 459.869 +30 

Lille 500.000 734.600 765.636 +50 

Limoges 585.000 646.500 668.961 +15 

Lyon 363.000 633.600 635.813 +75 

Metz 156.599 349.300 396.349 +150 

Montauban 789.200 530.200 542.439 +50 

Moulins 500.000 633.600 635.813 +30 

Nancy 300.000 834.600 923.639 +200 

Orléans 607.165 709.400 724.565 +20 

Párizs városa 720.00  660.000  

Párizs 

tartománya 

856.948 1.781.700 1.142.090 +12 

Perpignan 58.041 188.900 116.243 +100 

Poitiers 616.621 690.500 686.075 +12 
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Rennes 1.900.000 2.276.000 2.297.205 +20 

Riom 557.068 681.500 701.421 +27 

Rouen 656.980 740.000 732.419 +11 

Soissons 306.500 437.200 447.779 +36 

Strasbourg 235.000 626.000 654.881 +180 

Tours 1.066.496 1.253.050 1.309.374 +22 

Valenciennes 115.000 265.200 289.342 +150 

Összesen 19.352.000 24.696.000 25.065.000 +28 

Párizs vagy Lyon 

A hatalmas francia tér irányításáért a 15. századtól két város versengett: Lyon és 

Párizs. A 15-16. század idején vitathatatlanul Lyon volt Franciaország legfontosabb 

gazdasági központja. A város felemelkedésében fontos szerepe volt XI. Lajos 

támogatásának, ám a lyoni vásárokat eredendően itáliai kereskedők működtették, 

számukra a város a belső kontinentális területek felé vezető váltóállomás volt. Lyon 

gazdasági ereje ennélfogva erősen kötődött a Mediterránum gazdasági sikereihez. A 

Földközi-tenger vidékének hanyatlása az 1570-es években érintette meg a várost, a 

gazdasági összeomlás pedig 1585 és 1595 között következett be. Lyon ezt követően 

másodlagos jelentőségű európai kereskedelmi központtá süllyedt, jobbára elhagyták 

az itáliai kereskedők, s a 17. századra egyre inkább "franciává" vált. Lyon minden 

életereje és megújulási kísérletei ellenére az átalakuló kora újkori európai gazdaság-

világban rossz "térfélre" került, ráadásul szemben találta magát a francia birodalmi 

politika által favorizált Párizzsal. A két város között folyó harcot előrelátható módon 

Párizs nyerte meg. 

Párizs, a politikai főváros, az uralkodó székhelye nem volt képes magához ragadni a 

Lyon által elveszített gazdasági pozíciókat. A 16. század végén Párizs nem volt 

felkészülve a nemzetközi kereskedelem irányítására, nem volt a lyonival összevethető 

piaca, sem a tőke mozgatásához szükséges pénzügyi infrastruktúrája. Párizs továbbra 

is megmaradt a monarchia székvárosának, ahol a királyi jövedelmek begyűjtése, s 

gyakorta pazarló elköltése folyt. A kora újkorban általánosan elterjedt vélekedés volt 

a főváros hatalmi elitjéről, hogy "társadalmilag dúsgazdag, individuálisan pazarló, 

gazdaságilag pedig parazita". Turgot szerint: "Párizs egy örvény, amely elnyeli az 

ország gazdagságát". 
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63. ábra: Párizs élelmiszerellátásának rendszere a 17. század idején (N.J.G. Pounds: An Historical 
Geography of Europe, Cambridge 1990, 273. p. nyomán) 

Párizs egyedül a hitel és a pénzügyek területén szerzett nemzetközi jelentőségű 

pozíciókat. A francia pénzügyi élet irányító központjaivá az 1716-ban alapított 

Banque Royale és az 1724-től működő Bourse váltak. Ám a kereskedelemnek még a 

18. század második felében is Lyon volt a legfontosabb központja. Az 1781-es évet 

212 millió livre-es éves kereskedelmi forgalommal, és 74 millió livre-es aktívummal 

zárták a lyoni kereskedők. Párizs teljes kereskedelmi forgalma ez idő tájt 25 millió 

livre körül mozgott, s mivel a fővárosban inkább fogyasztottak, mint termeltek, a 

kereskedelmi mérleg rendszeresen negatív volt. 
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64. ábra: A 18. század elején a francia kereskedőtársaságokra kiszabott adó nagyságának területi 
megoszlása. A legmagasabb összeget, 150 000 livre-t a lyoni és a roueni kereskedők fizették be. 40 000 

livre adót fizetett Bordeaux, Toulouse és Montpellier, Marseille pedig 20 000 livre-rel gyarapította a 
központi költségvetést (F. Braudel: Le temps du monde, Paris 1979, 291. p. nyomán). 

A Lyon-Párizs szembenállás területi hátterét a Mediterrán- és az Atlanti-

Franciaország közötti regionális feszültségek jelentették. A déli francia területeket, 

középpontjukban Lyonnal, magával rántotta a leépülőben levő Mediterrán gazdasági 

rendszer a 16. század második felében. Ezzel ellentétben az atlanti kereskedelembe 

bekapcsolódó észak-nyugati régiók igen erőteljes gazdasági fejlődésen mentek át a 

kora újkor idején. A gazdasági növekedés központjai olyan kikötővárosok voltak, mint 

Dieppe, Rouen, Le Havre, Honfleur, Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Bordeaux és 

Bayonne. 

A BRIT-BIRODALOM SZÜLETÉSE 

Miként vált Anglia szigetországgá? 

Anglia szigetországgá válása részint a százéves háború elvesztésétől (1453), részint 

Calais, az utolsó kontinentális angol hídfőállás bevételétől (1558) datálható. A 

középkor korábbi évszázadaiban Anglia nem tekinthető a kontinenstől elkülönülő 

országnak, inkább tartományok egy csoportja a francia-angol tartományok 

konglomerátumában. A francia-angol tér ellenőrzésért vívott harcok idején Angliát is 

fenyegette, Franciaországhoz hasonlóan, a gigantizmus veszélye, ám a vesztes 

háborúk "megóvták" az országot a territoriális államok "hódítás orientált" 

fejlődésének csapdájától. 

A 16. század idején a kontinentális politikából kiszorított angolok belső problémáik 

megoldása felé fordultak. A kora újkor első évszázadában nagy lecsapolási 

munkálatok kezdődtek a szigetországban, kísérletek történtek a hegyvidéki területek 

művelésbe vonására, s ebben az évszázadban kezdődött el a közföldek bekerítése is. 

Folyamatos közeli politikai-katonai veszélyforrás volt Skócia, s a százéves háború 

idején átmenetileg a függetlenségét is visszaszerző Wales. 1529 és 1533 között VIII. 

Henrik és Róma viszonya végleg elmérgesedett, ami az ország további 

elszigetelődését eredményezte. Az uralkodó által pártfogolt reformáció igen 

közvetlen eszközökkel szolgálta az angol monarchia érdekeit, Angliában az 1530-as 

évektől a király vált az anglikán egyház fejévé, vagyis a "királyság pápájává". Az 

egyházi földek elkobzása és kiárusítása pedig új lendületet adott az angol gazdaság 

fejlődésének. 

Döntő jelentőségűnek bizonyult Anglia kora újkori fejlődése szempontjából, hogy a 

középkor idején a kontinentális horizont peremén elhelyezkedő királyság az atlanti 

felfedezések révén a 16. század elejére az európai gazdaság-világ legfontosabb 

kereskedelmi útvonalának a középpontjában találta magát. Az ellenséges európai 

környezet pedig igen erőteljesen az Újvilág(ok) irányába terelte az angolokat. A 16. 
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századi angol izoláció még nem a "fényes elszigeteltség" kora volt, Anglia inkább egy 

csaknem ostromlott erőd, amelynek kontinentális ellenszenvét pontosan tükrözi a 

francia követ IV. Henrikhez írt levele: "az angolok érezhetően utálnak minket, s ez az 

utálat erős és általános". A 16. század idején elterjedt volt Angliában az európai 

összeesküvéstől való félelem, amely nem volt teljesen alaptalan. Ez idő tájt a 

szigetország számára Franciaország és Spanyolország egyaránt politikai-katonai 

veszélyforrás volt. Az európai gazdaság-világ irányítása pedig előbb Antwerpen, aztán 

Genova, végül pedig Amszterdam kezébe került. Anglia a gazdasági kihívásokra is 

elzárkózással reagált. 1556-ban megfosztották a Hanzát a kiváltságaitól, 1595-ben 

pedig elvették a balti kereskedőktől hagyományos londoni központjukat, a Stahlhof 

épületét is. Antwerpen kereskedelmi szerepének ellensúlyozása érdekében 1566-68-

ban létrehozták a Greshamot, a Royal Exchange, a Tőzsde elődjét. Cromwell 1651-es 

hajózási törvénye pedig a holland közvetítő kereskedelem ellen irányult. A 16-17. 

század idején Anglia egy feszültségben élő, lehetőségeit kereső agresszív ország, 

amely számára nincs fontosabb, mint saját pozíciójának megerősítése. 1749-ben egy 

francia diplomata a következőképpen jellemezte a szigetország lakóit: "az angolok a 

szándékaikat törvényeknek tekintik, míg a szomszédaik törvényeit egyszerű 

jogbitorlásnak". 

A font sterling 

A font sterling pályafutása teljesen egyedi az európai pénzek újkori történetében, 

1561 és 1931 között folyamatosan képes volt megőrizni az értékét. A font sterling az 

1560-61-es nagy leértékelés (Great Debasement) eredményeként született meg, 

amelyet I. Erzsébet Thomas Gresham tanácsára hajtott végre, mivel a 16. század 

közepére a forgalomban levő pénzek, a shilling és a penny értéke katasztrofálisan 

lecsökkent. Az új pénz értékét 4 uncia tiszta ezüstben határozták meg (1 uncia=30 

gramm), ezt követően a font sterling az európai pénzek értékét jelző tablón egészen 

1931-ig egy egyenes vonal maradt. 
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65. ábra: Az európai pénzek értékének alakulása 1440 és 1760 között tiszta ezüst súlyában kifejezve 
(Rich, E.E.-Wilson, C.H. (eds.): The Cambridge Economic History of Europe, volume IV, The Economy of 

Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, London 1967, 458. p. nyomán) 

Egyetlen alkalommal került komoly veszélybe a font sterling értéke, amikor az 1690-

es évek második felének mezőgazdasági-ipari és politikai-bizalmi válsága megrázta az 

angol monarchia intézményeit. A helyzet konszolidálásához jelentős hitelekre volt 

szükség, amelyeket Orániai Vilmos amszterdami kapcsolatai révén képes volt 

biztosítani. Ily módon nem került sor a John Locke által is szorgalmazott 

leértékelésre, illetve pénzcserére. A font sterling szilárdságának a titka az újkori angol 

gazdaság törésmentes teljesítménye volt. Ám a monetáris stabilitás is jótékony 

hatással volt a gazdaság növekedésére, hiszen pénzügyi stabilitás nélkül nincs könnyű 

hitelhez jutási lehetőség. Hitel nélkül pedig nincs sem pénzügyi nagyság, sem 

gazdasági növekedés. Az angol bankrendszer sarkkövévé az 1694-ben megalapított 

Bank of England vált, amely, mivel a font sterling megőrizte az értékét, különösebb 

garanciák nélkül juthatott hitelhez, s helyezhetett ki pénzt a királyság határain belül. 
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London és az angol nemzeti piac 

London fontosabb szerepet játszott az újkori Angliában, mint a kor bármely más 

európai országának nagyvárosa. A 17. század végén, amikor Anglia népességszáma 

még messze elmaradt Franciaország vagy Spanyolország népessége mögött, London 

550 000 körüli lakosával már Európa legnagyobb városa volt. Toynbee írta az angol 

fővárosról, hogy "egyetlen más nyugati országban sem borítja ennyire árnyékba 

egyetlen város a többit, mint Angliában London". A 17. század végén Londonban élt az 

angol népesség 10 %-a, s minden járvány és katasztrófa ellenére ez a növekedés 

monoton módon folytatódott. Ez idő tájt Franciaország még a Lyon-Párizs 

kötélhúzással volt elfoglalva, amikor Angliának már egyértelműen volt "feje", igaz 

hatalmas méretű. 

66. ábra: A Brit-szigetek népességszámának alakulása 1522 és 1801 között (millió főben) (Ch. Wilson-G. 
Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History (1500-1800), London 1977, 

116. p. nyomán) 

 Anglia és Wales Skócia Írország 

1522-25 2,5 - - 

1545 3,0 - - 

1603 4,1 - - 

1670 5,8 - - 

1701 5.8 1,0 2,5 

1731 5,9 - 3,0 

1751 6,1 1,25 3,1 

1761 6,6 - - 

1771 7,0 - 3,5 

1781 7,5 - 4,0 

1791 8,2 1,5 4,7 

1801 9,2 1,6 5,2 

67. ábra: London népességszámának alakulása 1550 és 1851 között (Schwarz, L.D.: London in the Age of 
Industrialisation, Cambridge 1992, 126. p. nyomán) 

 Wrigley adatai alapján Finlay-Shearer adatai 

alapján 
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1550 70.000 12.000 

1600 200.000 200.000 

1650 400.000 375.000 

1700 575.000 490.000 

1750 675.000 - 

1801 900.000 - 

1851 2.362.000 - 

London négy jól elkülöníthető város mozaikjából áll. A City a gazdasági főváros, a 

Westminster a király, a parlament és a főrangúak lakhelye. A Temze jobbpartján épült 

fel a kikötő és a népi negyed, a folyó bal partján volt található Southwork, ahol már 

1629-ben 17 színház működött (Cygne, Rose, Globe...), Párizsnak ez idő tájt még 

mindössze egyetlen színháza volt. 

 

68. ábra: London területének növekedése 1572 és 1769 között (Történelmi Világatlasz, Budapest 1991, 
62. p. nyomán) 

Az angol gazdaság minden szektora London irányítása alatt működött. A főváros 

gazdasági pozícióit tovább erősítette, hogy London egyszerre volt a politikai és a 

gazdasági centralizáció kedvezményezettje, ahol a javak redisztribúció és piac általi 

áramlása egymást támogatta. London gazdasági pozíciói mindenekelőtt kikötőjének 

működésére alapozódtak, amely az angol külkereskedelmi forgalom 4/5-ét 

bonyolította. A partmenti, a folyami és a csatornahajózásban hasonlóképpen, mint a 

szárazföldi kereskedelemben minden London felé áramlott. A 18. század elejétől 

kezdődően a Londonból mozgatott angol nemzeti piac életerős egységgé vált. 
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69. ábra: A legfontosabb angol kikötők hajóparkjának nagysága 1700 táján (tonnában) (Ch. Wilson-G. 
Parker (eds.): An Introduction to the Sources of European Economic History (1500-1800), London 1977, 

130. p. nyomán) 

London saját szabványai szerint uniformizálta Angliát. Ennek az egységesítésnek a 

leghatékonyabb eszköze a vidéki bankhálózat volt, amelyet a Bank of England kezdett 

kiépíteni 1695-től kezdődően. Így London irányítása mellett egy olyan központilag 

vezérelt, koherens angol nemzeti piac jött létre, amelyhez hasonló a kontinensen 

sehol nem tudott kialakulni. 

Angliától Nagy-Britanniáig 

A középkor és a kora újkor idején Angliát északon és nyugaton hegyvidéki, nehezen 

megközelíthető országok határolták, amelyeket jobbára pásztorkodó életmódot 

folytató kelta népesség lakott. A walesiek, a skótok és az írek ellenálltak az angol 

terjeszkedésnek, s kizárólag az erőszak révén aligha vonhatta volna ellenőrzése alá 

ezeket a területeket az angol uralkodó. Wales a 13. század óta az angol korona 

tartománya, a százéves háború zavarait kihasználva az Owe-Glendower felkelés 

idején ugyan átmenetileg függetlenedett, ám 1536-ban az angolok véglegesen 

pacifikálták, s ezt követően végleg a mindenkori trónörökös hercegi tartományává 

vált. A békés együttélés gazdasági alapja a kora újkor idején a London felé irányuló 

walesi marhaexport volt, amely érdekeltté tette a walesi nemességet is az angol 

uralkodó elfogadásában. 
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70. ábra: A transzhumáló állattartás és az állatexport terelési útvonalai Európában a 16. század idején. 
Az élőállat-export "forrásvidékei" a kontinens ritkán lakott, kevéssé fejlett területei, célpontjai pedig 
Európa fejlett gazdaságú, erősen urbanizált területei voltak. A tradicionális korban a kontinensen az 

alapélelmiszer nagy távolságra való szállításának egyetlen módja az élőállatok terelése volt (N.J.G. 
Pounds: An Historical Geography of Europe, Cambridge 1990, 233 p. nyomán). 

Walestől eltérő módon Skócia a kora újkor idején is megőrizte politikai autonómiáját, 

s egyfajta gazdasági marginalizációban élt. Anglia és Skócia történelme 1603-ban 

kapcsolódott össze, amikor VI. Jakab skót király megörökölte I. Erzsébet trónját, s I. 

Jakabként Anglia királya lett. A Stuart-ház uralkodása idején egy korona alatt egyesült 

a két királyság, ám a vámhatár továbbra is fennmaradt a két ország között, ami 

megakadályozta az angol gazdasági behatolást. 
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71. ábra: Ellátási válságok (szaggatott vonal) és éhínségek (folyamatos vonal) Kelet-Skóciában 1550 és 
1700 között. A "kis jégkorszak" (1300-1860) expanzív időszakai a 16-17. század fordulóján és a 17. 
század végén súlyosan érintették az európai mezőgazdaság marginális övezetébe tartozó Skóciát. A 

romló környezeti viszonyok és a mezőgazdaság csökkenő hozamai erős kivándorlási hullámot idéztek elő 
Skóciában. A kivándorlók számára az észak-írországi Ulster és később Amerika kínált kiterjedt lakatlan 
területeket. A skót férfiak számára a 17. század során folyamatos kivándorlási lehetőséget biztosított a 

háborúzó Oroszország, Svédország, Dánia, Franciaország és a kis német fejedelemségek 
katonaszükséglete. A kivándorlás méreteit jelzi, hogy az 1690-es években már több mint 100 000 skót 

telepes élt Ulsterben (H.H. Lamb: Climate, History and the Modern World, London 1982, 221. p. nyomán).  

A kora újkor idején Skócia szegény ország volt, gazdasága igen archaikus, gyakoriak 

voltak a súlyos éhínségek (1695, 1696, 1698 és 1699). Bizonyos kereskedelmi 

fejlődés ugyan végbement a 16-17. század idején a skót kikötővárosokban, Leithben, 

Edinburghben, Aberdeenben, Dundeeben és Glasgow-ban, ám a kereskedelmi 

forgalom messze elmaradt az angol kikötők teljesítménye mögött. A folyamatos 

tőkehiány megoldása érdekében 1694-ben megalakult a skót Afrika Társaság, amely 

azonban nem tudott bekapcsolódni a gyarmati kereskedelembe, s hamarosan csődbe 

ment.  
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Az ellátási válságok és a kereskedelmi életben elszenvedett kudarcok hatására az 

edinburghi skót parlament 1707-ben az angol és az amerikai piac megnyílásának 

reményében megszavazta az Angliával kötendő uniót. Az unió Skócia számára 

rengeteg előnyt eredményezett, s nem járt az ország érdekeinek érdemi 

károsodásával. Skócia csaknem angol tartománnyá vált, ám a viszonylagos 

kívülállásból az országnak jelentős kereskedelmi haszna származott. A 18. század a 

skót gazdasági expanzió időszaka volt, 1740 és 1790 között megháromszorozódott az 

Angliába irányuló marhakivitel, különösen nagy megrendelő volt az angol flotta. 

Hasonló arányban növekedett a gyapjúexport, majd az 1760-as évektől kezdődően, 

Angliához hasonlóan, nagyszámú pamut- és lenkészítő manufaktúrát alapítottak. A 

mezőgazdasági és ipari beruházásokhoz a 18. század idején Skóciában is kiépülő 

angol bankhálózat biztosította a szükséges tőkét. A 18. század során Edinburgh 

népessége duplájára növekedett, 1800 táján a város új negyedeiben már több mint 10 

000 külföldről bevándorolt munkás dolgozott. 

 

72. ábra: Skócia a kora újkor idején (N. Canny: Europeans on the Move. Studies on European Migration, 
1500-1800, Oxford 1994, 79. p. nyomán) 

Anglia Skóciát - Írországtól eltérő módon - soha nem kezelte ellenségesen. Az intenzív 

gazdasági kapcsolatoknak köszönhetően a Skót-alföld népessége erősen 

elangolosodott, Glasgow és Edinburgh környékén a 18. század idején már csaknem 

kizárólag angolul beszéltek. A kelta nyelvet már csupán a Skót-hegyvidék területén 

beszélték, ám a legészakibb területeken még egy norvég dialektus is megőrződött. Az 

unió eredményeképpen a 17. században a szegény Skóciát a gazdag Angliától 

elválasztó határ északra helyeződött át a skót "Lowland-Highland" választóvonalára. 
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Nagy-Britannia megteremtésének legnagyobb vesztesei az írek voltak. Az angolok 

Írországot gyarmatként, az ír lakosságot pedig az észak-amerikai indiánokhoz 

hasonlóan kezelték, egyszerre megvetették őket és féltek tőlük. Az ír gazdaság kora 

újkori "fejlődése" is az amerikai gyarmatokhoz hasonló pályát futott be. 1600 táján a 

szigetet még nagyobbrészt erdő borította, ez idő tájt az angol erdőségek 

megfogyatkozása miatt az angol vasiparnak létszükségletévé vált a faimport, aminek 

következtében Írország egyetlen évszázad alatt csaknem teljesen elveszítette az 

erdeit. 

A 17-18. század idején az ír mezőgazdaság az angol gazdaság igényeihez igazodva az 

élőállat, illetve a sózott hús exportjára szakosodott (hasonlóképpen, mint Skócia és 

Wales). Ennek a hatalmas húsexportnak a dél-írországi Cork volt a központja, innen 

látták el az angol flottát, a nyugat-indiai cukorszigeteket, s a kontinensen 

mindenekelőtt Franciaországot. A dél-írországi hús feldolgozó ipar kapacitását 

mutatja, hogy csupán 1783 utolsó három hónapjában 50 000 marhát vágtak le és 

dolgoztak fel Cork mészárszékeiben. Ennek ismeretében az európai közvélemény igen 

tanácstalanul fogadta a rendszeresen jelentkező ír éhínségek hírét. Az időről-időre 

felbukkanó ír éhínségek alapvető oka az volt, hogy az ír mezőgazdaság szerkezetének 

alig volt köze a helyi népesség fogyasztási szükségleteihez. A sziget mezőgazdaságát 

uraló angol-skót protestáns nagybirtokosok a specializáció irányát a nemzetközi piac, 

mindenekelőtt a Brit birodalom igényeihez igazították. A hatalmas húsexport ellenére 

a sziget népességének 3/4-e csaknem kizárólag burgonyát fogyasztott. 

 

73. ábra: Írország népességszámának alakulása 1687 és 1971 között. Az újkorban, az egyoldalú 
táplálkozás miatt, az ír népesség legnagyobb részének a túlélés kulcsa a burgonyatermés mennyisége volt. 

Ez a kiegyensúlyozatlan táplálkozási szerkezet szinte törvényszerűen eredményezett rendszeres 
éhínségeket, s vezetett el végül az 1846 és 1852 közötti évek apokalipsziséhez. 1845-ben "érkezett meg" 

Európába az Újvilágból a burgonya egyik Amerikában őshonos gombabetegsége, a Phytophtora infestans, 
s a rákövetkező évben a gombabetegség számára igen kedvező meleg és csapadékos időjárásnak 

köszönhetően csaknem az egész európai burgonyatermés elpusztult. A balti régióban is jelentkeztek 
ellátási zavarok, ám ezeken a területeken a jól sikerült rozstermés sokat enyhített az ellátási válságon. 

Írországban a hatás pusztító volt. Az Egyesült Államokból importált kukorica ellenére több mint egymillió 
ember pusztult éhen vagy vált a kitörő tífuszjárvány áldozatává a hatéves éhínség idején. Az ország 

emberveszteségét növelte a kivándorlási hullám. A sziget népessége az 1845-ös 8,5 millióról alig 
negyedére csökkent. Írország népességszáma csak a 20. század derekán érte el az 1845-ös szint felét (D. 

Grigg: Population Growth and Agrarian Change, Cambridge 1980, 116. p. nyomán). 
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74. ábra: Az ír kivándorlás hullámai 1841 és 1921 között (D. Grigg: Population Growth and Agrarian 
Change, Cambridge 1980, 116. p. nyomán) 

A hatalmas tömegű agrárexport következtében Írország éves kereskedelmi aktívuma 

egymillió font sterling körül alakult a 18. század idején. Ám ennek a profitnak a döntő 

része az ír gazdaságot uraló angol-skót birtokos osztályhoz vándorolt. A sziget 

kizsákmányolásának méreteit jól mutatja, hogy ez idő tájt az angol korona 4 millió 

font sterling éves adóbevételéből 800 000-et a rurális ír területekről fizettek be. Az 

amerikai függetlenségi háború és a napóleoni háborúk idején felvetődött ugyan a 

sziget kereskedelmének liberalizálása, s Írország egyenjogúsítása, ám a javaslatokat 

az angol kormányzat végül elvetette. Paul Vidal de la Blache szavai szerint "Írország 

túl közel volt Angliához, hogy elmeneküljön, túlságosan nagy volt ahhoz, hogy 

asszimilálódjon, s helyzetének hátrányos következményeitől szenvedett csaknem vég 

nélkül". 

Az angol nagyság és az államadósság 

Paradox módon az angol gazdaság "jó egészségének" legbiztosabb jele a 18. század 

idején - a font sterling stabilitása mellett - a hatalmas összegű, s egyre növekvő 

államadósság volt. Anglia a 17. század idején is vett fel kormányzati kölcsönöket, a 

kor szokásai szerint rövid lejáratra és magas kamattal. A hitel visszafizetése 

rendszertelen volt, emiatt a kormányzatnak gyakran újabb hiteleket kellett felvennie. 

Alkalmanként pedig, mint azt II. Károly tette 1672-ben, a korona bizonytalan időre 

felfüggesztette a hitelek visszafizetését. Így nagy kockázattal járó üzletet jelentett az 

államnak hitelezni. Orániai Vilmos trónra lépését követően újra napirendre került a 

hitelek kérdése. 1688 és 1692 között az új angol kormányzat kidolgozta hosszú távú 

hitelstratégiáját, amelynek keretében az állam garanciát vállalt a hitelek 

visszafizetésére. Ennek a pénzügyi programnak a keretében alapították meg 1694-

ben a Bank of Englandet, amely a kormányzat legfontosabb hitelezőjévé vált. 

Az angol közvélemény nagyon ellenségesen fogadta a pénzügyi konszolidációt, mivel 

a korábban felhalmozódott tartozások visszafizetése érdekében új adók kivetésére, s 

a már létezők növelésére volt szükség. Ám az angol adórendszer a 18. század idején 

Európa leghatékonyabb redisztribúciós szisztémájává vált. A Brit-szigeteken az adók 
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révén a nemzeti jövedelem hozzávetőleg 20 %-át áramoltatták vissza a központi 

költségvetésbe, ez idő tájt a francia adórendszer csak a nemzeti jövedelem 10 %-át 

volt képes mobilizálni. További előnyt jelentett, hogy az angol adórendszer - a 

kontinentális adóztatástól eltérő módon - elsősorban a közvetett adókra épült, az 

adórendszer súlypontjában a fogyasztási adók helyezkedtek el. Ez az adóztatási 

technika jobban rejthető, s a fogyasztás szempontjából nagyon nyitott angol 

társadalom könnyebben fogadta el, mint a közvetlen adókat. 

 

75. ábra: Az angol államadósság és az éves törlesztő részletek alakulása 1697 és 1802 között font 
sterlingben (Ch. Wilson-G. Parker: An Introduction to the Sources of European Economic History 1500-

1800, London 1977, 131. p. nyomán) 

A 18. század derekára az angol államadósság összege már megközelítette a 80 millió 

font sterlinget, ám a várakozások ellenére az angol pénzügyi rendszer nem omlott 

össze. Az 1820-as években már az európai államok teljes adósságállományának 3/4-e 

az angol kormány "birtokában" volt. A kortársak többségének vélekedésével 

ellentétben a 18. század idején felvett nagy összegű hiteleknek meghatározó szerepük 

volt az angol gazdasági növekedés finanszírozásában. Az erősödő brit gazdaság pedig 

hatékonyan használta fel a külső pénzügyi forrásokat, s képessé vált a hitelek 

visszafizetésére. A nemzetközi pénzvilág bizalmának kétségtelen jele volt, amikor 

1782-ben az amerikai gyarmatok ellen hadat viselő angol kormánynak néhány hónap 

alatt 3 millió font hitelre volt szüksége, akkor különböző bankházak összesen 5 millió 

fontot ajánlottak fel számára. 
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