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A 19. századi nagy átalakulás –  

ideáltipikus ellentétpárokban 

• Feudális 

• Iparosodás előtti 

• Rendi partikularitások 

• Premodern, archaikus 

• Közösségi alapú 

• Harmóniaelv 

• Kapitalista 

• Iparosodás utáni 

• Modern 

tömegtársadalom 

• Modern 

• Individualista 

• Teljesítményelv 



A szociológia klasszikusainak 

dichotómiái 
• Comte: teológiai vs. pozitív stádium 

• Spencer: katonai vs. ipari társadalom 

• Tönnies: közösség vs. társadalom 

• Durkheim: mechanikus vs. organikus szolidaritás 

• Weber: racionalizálódás => 1. a világ varázstalanítása; 2. a 

mindennapi életben: a célhoz a legmegfelelőbb eszközt 

(ipari termelés, bürokrácia) 

Auguste Comte         Herbert Spencer     Ferdinand Tönnies   Émile Durkheime    Max Weber 

 

 

 

 



1. A népesség legnagyobbrészt 

a mezőgazdaságban 

foglalkoztatott, a jövedelmek 

főként a mezőgazdaságból 

származnak. 

2. A mezőgazdasági hozamok 

csekélyek, kevés felesleg: 

nincs meg az ipari 

termeléshez szükséges 

kereslet és kínálat (az ipar 

még alig szakosodik). 

1. Az ipar és a tercier 

szektor a fő foglalkoztató. 

 

 

2. Megnő a mezőgazdasági 

hozamok nagysága, a 

mezőgazdaságon kívüli, 

ipari méretű termelés 

elhagyja a 

mezőgazdaságot. 

A rurális társadalom 

hat ismertetőjegye 
Az ipari társadalom hat 

ismertetőjegye 



3. A társadalom közösségi 

alapon szerveződik, erős 

az önellátás, a piac és 

városok szerepe csekély. 

 
 

 

4. Feudális társadalmi rend: a 

politikai hatalom alapja a 

személyi függőség és a 

földbirtok. 

 

3. Közösségi kapcsolatok 

helyett formális/hivatalos 

kapcsolatok, melyek főként 

szerződésen alapulnak. 

Megnő a városok 

jelentősége, az önellátás 

helyét a piac veszi át.  

4. Az állam a népfelség elvén 

és a törvényeken nyugszik: 

törvény előtti egyenlőség 

és jogállam. 

A rurális társadalom 

hat ismertetőjegye 

Az ipari társadalom 

hat ismertetőjegye 



5. Az uralom jellege 

tradicionális (Weber): a 

mindennapos 

gyakorlat/megszokás 

legitimálja. 
 

6. Alapvetően szóbeliségben 

élő társadalom. 

 

5. Az uralom jellege: 

racionális, melyet a 

bürokrácia közvetít.  

 

 

6. Általános az írni-olvasni 

tudás. 

A rurális társadalom 

hat ismertetőjegye 
Az ipari társadalom 

hat ismertetőjegye 

(Diedericks 1995: 17-20.)  



Lényeges társadalomtörténeti 

megkülönböztetés 
• Rendi társadalom 

1. A népesség jogilag tagolt (vö. 

Werbőczy jelentősége) → 

 a rendi társadalom leírásának 

nyelve a jog.  

 
 

2. A társadalomba való 

betagozódás alapja a 

tulajdonhoz, s ezen belül is a 

földhöz való viszony (a föld 

jogállása és az egyén 

jogállása szorosan összefügg).  

3. Letelepült és keresztény (vs. 

zsidók).  

• Polgári társadalom 

1. A népesség gazdasági helyzete 

alapján tagolódik = 

osztálytagozódás (vö. Marx: 

tulajdonosok és tulajdon 

nélküliek) → a polgári 

társadalom leírásának nyelve: 

közgazdaságtan, szociológia. 

2. A társadalmi helyzet alapja a 

munkamegosztásban elfoglalt 

hely, melynek alapja a tőke, a 

tudás és kapcsolatok feletti 

rendelkezés. 

3. Emancipál.  



A korszakolás problémái 
• Nincs éles határ, hogy hol kezdődik az egyik, s ér 

véget a másik vs. a statisztika éles cezúrái. 

• A 19. vagy 20. század embereinek élete átível a 

korszakhatárokon. → Különféle kategóriákban 

gondolkodunk róluk, eközben ők maradtak azok, akik. 

• Kortárs tapasztalatok sokasága: a régi struktúrák 

1848, de 1867 után is részben tovább élnek (pl. 

viselkedésbeli, társadalmi érintkezésbeli, 

mentalitásbeli íratlan szabályok). 

• A rendelkezésünkre álló társadalmi kategóriák 

általában nem fedik le az élet hallatlan tarkaságát (pl. 

zsellér szőlővel; nemes, de állami alkalmazott). 



A magyar társadalomtörténet-írás központi problémája 

a 20. században:  

miként alakult rendiből polgárivá a 18–20. században 

a magyar társadalom?  

• Az átmenet fogalmai: modernizáció, 

kapitalizálódás, speciálisan magyar fogalom: 

polgárosodás 

• Mit jelent a polgárosodás? (Benda Gyula) 

• Polgárosodás = citoyen + burzsoá => a 

polgárfogalom mindkét jelentését hordozza 

(mint a Verbürgerlichung). 



A polgárosodás fogalma (Benda) 

• Pozitív, értékteremtő tartalmú szó (bár 

jelenthet értékvesztést, a hagyományos 

világ felbomlását is). 

• Társadalmi mozgást is kifejez. 

• Politikai jelszó egy kívánatos jövőről. 

• Erősen jellemző normatív használata: 

egy ideáltipikus polgár, ill. polgári 

fogalomhoz mérten minősítik a magyar 

állapotokat „torznak” vagy 

„korlátozottnak”. 



A polgárosodás fogalma (Benda) 
• „A gazdasági mentalitás terén lezajló átalakulások, 

a vállalkozói magatartás kifejlődése”: a klasszikus 

vállalkozó mellett Magyarországon ez a 

„racionálisan döntő kistermelő, a hagyományos 

parasztgazdából farmerré váló földműves”. 

• „Individualizáció és az ehhez kapcsolódó 

mentalitásbeli változások”.  

• Az állampolgárrá válás folyamata: a földesúri, 

megyei alattvalóból a nemzet tagjává válik az 

egyén. 

• „Az életmód és mentalitás polgári formái, értékei”, 

azaz a civilizálódás, városiasodás (Benda 2006: 

344.). 



A polgárosodás problémája  

Erdei Ferencnél 
• „A parasztság fölbontja rendi szerkezetiségét és a polgári 

társadalomba illeszkedik bele” [...] „Sommásan: a paraszt 

mezőgazda polgárrá és kispolgárrá vagy mezőgazdasági munkássá 

válik.” 

• E folyamatot a gazdasági/társadalmi változások kikényszerítik. 

• paradoxon: mivel maga a társadalom sem teljesen polgári, ezért, 

ha élesen fogalmazunk, akkor ez nem is polgárosodás, hanem 

„parasztiatlanodás, a paraszti formákból való kiszabadulás” 

• ti. csak ennyi a biztos, az nem, hogy mi lesz belőle => 3 

lehetőség: 

• „beleasszimilálódik a magyar társadalomba”, 

• „polgáriasabb szerkezetté válik”, 

• „maga hoz létre egy másfajta szerkezetiséget” (Erdei 

é.n.: 81–82). 



• „A paraszti polgárosulás társadalmi és kulturális folyamat, melynek 

során a parasztság megszabadul feudális jogi és életmódbeli 

kötöttségeitől és jellemzőitől; a tőkés társadalomnak önálló, 

munkaerejével és termelőeszközeivel rendelkező, vállalkozóképes 

és vállalkozó szellemű tagja lesz.” (Kósa 1998: 43. ) 

• A paraszti polgárosodás katalizátorai, hatóerői: 

• társadalmi átrétegződés, 

• a városiasodás hatása, 

• a műveltségi szint emelkedése (iskola, írni-olvasni tudás), 

• fogékonyság új termelési eljárások és fajták iránt, 

• kötelező sorkatonaság: a külvilág tömeges megismerése, 

• mérsékelt lehetőség a politikai részvételre, 

• laicizálódás, új vallási igények.  

A polgárosodás értelmezése  

Kósa Lászlónál 



Erdei koncepciója (A magyar társadalom  

a két háború között kézirat, 1943)  
Egyszerre intézményszerkezet és presztízshierarchia-

ábrázolás 

1. Az eredeti kapitalizmus jellemzői (Nyugat-Európa) 

• Középkori alapok, 

• a gazdaság és a társadalom kölcsönösen termékei 

egymásnak, 

• az átalakulás átfogta az egész társadalmat, 

• melynek következménye, hogy a rendi társadalmat a 

saját, belső fejlődésen alapuló polgári társadalom 

váltotta fel.  



 

Erdei koncepciója 

 2. A kelet-európai társadalmak jellemzői  

• A középkori alapok hiányoztak, vagy részlegesek. 

• Nem volt, vagy megkésett a technikai és társadalmi/politikai 

forradalom, 

• így a rendi formák fennmaradtak. 

• Ekként a nyugati kapitalizmus kívülről kapitalizálta e 

társadalmakat, 

• a gazdaság átalakulását nem követte a társadalomszerkezet 

átalakulása. 

• A polgári társadalomrészek „új alakulatok”, s nem a történeti 

polgári társadalom továbbfejlődései: 

• az új társadalom szigetszerűen elszigetelt a „bennszülött 

mellett” és jórészt idegenekből áll (németek, zsidók).  

 



 

Erdei koncepciója 

 3. Eredmény: „felemás társadalomszerkezet”: 

• a gazdaság kapitalista módon működik, de 

• a társadalom rendies képződmény és gyarmatias alakulás: – a 

termelés és a társadalomszerkezet nem fedi egymást 

(„fáziskülönbség”) – „nincs egyértelmű osztályhelyzet” 

• a polgárosodás Magyarországon még nem zárult le. E folyamat 

lényege, hogy a társadalomszerkezet lassan igazodik a 

gazdasági szerkezethez. 

• „A magyar társadalom többszörösen összetett szerkezet”: 

  rendi és polgári él egymás mellett: 

• „modernizálódott történeti nemzeti” 

• modern polgári 

• alsó népi 

társadalom 



E hármasság következménye:nincsenek 

tiszta típusok, hanem sok átmeneti 

forma  

A) Alsó népi társadalom = a parasztság 

• Alig modernizálódott, 

• rendkívül tagolt, 

• elnyomott helyzetű, 

• polgárosodása alig indult meg. 



B) Történeti nemzeti társadalom 
• Nem ment végbe valódi polgári forradalom: a polgári 

átalakulást a köznemesség vezette. 

• Az átalakulást nehezítette, hogy a nemesség a néptől 
elszakadt. 

• Felsőséges képződmény: puszta léte igazolja 
anakronisztikusságát (pl. a nagybirtok konzerválódása). 

• Saját, elkülönülő kulturális élete van, az állam 
befolyásának növekedésével az ő befolyása is nő (pl. 
sajtó, oktatás, tudomány, irodalom) – de kiemelkedő 
teljesítményt nem produkál. 

• 1867 után: társadalomképében konzerválódott, míg 
gazdaságilag kapitalizálódott, „módszerei polgárosodtak”. 

• Ide tartozik mint intézményi keret: a nagybirtok; az állami 
és egyházi élet; továbbá ezek rétegei/osztályai: történelmi 
arisztokrácia, úri középosztály, nemzeti kispolgárság.  



C) Modern polgári társadalom  
• Nem volt saját polgári réteg, s a parasztok sem polgárosodtak. 

• Intézményi alapjai: kapitalista vállalkozás, kisipar-kiskereskedelem, 

szabad értelmiségi pályák. 

• Rétegei: polgári arisztokrácia, polgári középosztály, kispolgárság, 

munkásság. 

• A kapitalizmus maga építette ki a modern polgári társadalmat. 

• A meglevő polgári értékeket félresöpörte – új, ill. „gyarmati 

képződmény”: 

• Kész, külső példákból épült. 

• Csak az ipar, a hitel és forgalom területein jelent meg (tőkésekkel, 

munkásokkal és polgárokkal). 

• Ez képviseli a modern civilizáltságot (a munkásságot is ide véve), 

szemben a parasztsággal. 

• Kultúrája elvont magaskultúra, mely Nyugatról táplálkozik. 

• Vezérelve: a nyugati haladás, ebben is elszakad a magyar 

társadalomtól. 



Erdei kritikája 
• Vajon a zsidó–magyar/zsidó–keresztény 

„kölcsönös megkülönböztetés” (Romsics 

Ignác) egyben jelenti-e egy párhuzamos 

társadalom létrejöttét? =>  

• Szekfű Gyula és Weis István csak nem 

kellően integrált társadalomról beszél. 

• Erdei nem empirikus adatokon jut el 

modelljéig, hanem deduktív módon.  

(Gyáni 2001) 

 



A rendi norma és a „keresztyén 

polgárisodás” (Tóth Zoltán)  
• „A hagyományokat közösségek hordozzák. Arra teszek 

kísérletet, hogy […] az egyént azon keresztül közelítsem meg, 

ahogy az őt magába foglaló, személyi jogait kölcsönző, 

egymást átfedő rendi, majd a polgári kor rendies közösségi 

határainak metszéspontjában áll.” (Tóth 1991: 78.) 

• Ezen közösségalkotó és státuskijelölő dimenziók alapvetően: 

• a felekezetek 

• rendi státus  

• régiótudat 

• nemzetiség 

• A rendiség így „nem maga a múlt” (azaz egy korszak), hanem 

egyfajta történeti örökség, „társadalomszerkezeti műveltségünk 

egyik, a többitől jól elkülöníthető rétege”. (Tóth Z. 1991: 78.)  



 => Vö.:  
„Minden kultúrfejlődésnek […] 

olyan az osztálytársadalma, 

amilyen volt a rendisége. Az 

üzem nagy átalakulással bár, 

de folytatódik. Az ember 

feltétlen szabadnak érzi 

szellemét és elhatározásait, s 

mégis a történelmi múlt 

dolgozik benne.”  

 (Hajnal 1991 [1942]: 165.)  

Hajnal István 

(1892–1956) 



A rendi norma és a „keresztyén 

polgárisodás” (Tóth Zoltán) 

• A rendi elemek tehát befolyásolják az egyén 

státusát a polgári korban. 

• A rendi alkotmányban meghatározott szabadságok 

képezik az alapját a polgári szabadságoknak. 

 
„A rendi struktúra alapdimenzióiról van 

itt szó. Ezek valójában nem is 

polgárosíthatók, csak rájuk lehet 

építkezni, mint egy régi ház 

elbonthatatlan alapfalaira.” (Tóth Z. 

é.n.: 78.) 



A rendi norma és a „keresztyén 

polgárisodás” (Tóth Zoltán) 

• Miért vannak egyenlőtlenségek? 

• Eredendően ugyanis mindenki szabadnak született és 

egyenlő volt: vö. isteni eredetű természetjog. 

• Fontos: a kor nyelve nem egyenlőtlenségekről, hanem 

különböző szabadságokról beszél.  

• Honnan ered az egyenlőtlenség? → jogvesztés. A nemesítés 

feltétele az érdem (meritas), elvesztése bűnök által 

(vértagadás, álnév, hűtlenség) – utóbbi miatt a protestáns 

nemesség csak másodrangú. 

• Werbőczy: urak vs. szolgák; nemesek vs. nem nemesek, 

parasztok. 

• „A jogvesztés következtében a nemesség örökölte azt a 

jogot, hogy a nép elnevezés illesse.” (Tóth Z. é.n.: 81.) 



A rendi norma és a „keresztyén 

polgárisodás” (Tóth Zoltán) 

• Miként lehetséges a mobilitás egy ilyen merev 
rendszerben?: 

• A rendi struktúrában kiemelkedni 
vágyók/kiemelkedők új helyzetüket igyekeznek 
kiváltságos állapottá alakítani. 

• Ez a rendi átminősítéssel valósul meg: pl. 
nemtelenből nemes, polgárjoggal nem bíróból városi 
polgár, jövevényből szabad paraszt (pl. jászok, 
kunok 18. században).  

• Az átminősítésen nyugvó mobilitás addig 
működőképes, amíg biztosítja a kiváltságos rendek 
utánpótlását.  

 



Rendi kontinuitás Tóth Zoltán:  

A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás” 

c. tanulmánya alapján  
• Néhány, a polgári korban tovább élő, de rendi eredetű alá- és 

fölérendeltség, feszültség: 

• rendeken belül vs. kívül (vö. a zsidóság és a cigányság 

integrációja ), 

• nemesek, s egyéb kiváltságosok vs. parasztok, 

• leszármazás: az apai leszármazás az érvényes, 

• a király mint legfőbb kegyúr helyére lép az államfő 

intézménye, 

• kegyúri felelősség: a nemesi patrónus helyett nagyobb cégek 

szociális gondoskodása, 

• a mobilitás rítusai: a rendiségben átminősüléssel (pl. 

koronázás, nemesség adományozása), modern világ: 

hivatásrendi eskük, avatási ceremóniák, beiktatások. 


