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Törésvonalak Európában 

 

• Antik hagyomány vs. barbárok 

• Római vs. bizánci keresztény (1054) 

• Római katolikus vs. protestáns (1517)  



Samuel Huntington 

(1927–2008) 



Huntington tézisei 1. 
• A modernizáció és a civilizációk összefüggései 

• Modernizáció a 18. századtól = iparosodás, 

urbanizáció, növekvő írni-olvasni tudás, 

növekvő anyagi gazdagság, társadalmi 

mobilitás, tudományos-műszaki ismeretek 

bővülése, 

• DE: a modern társadalmak a közös 

hasonlóságok ellenére homogenizálódnak-e? 

 a Nyugat mint civilizáció már akkor Nyugat volt, 

amikor a modernség még messze nem tűnt fel. 



1. A klasszikus örökség 

 Rengeteget örököl az 

antik hagyományból 

(görög filozófia, 

racionalizmus, római 

jog, latin nyelv) vs. 

ortodoxia, iszlám  

Huntington tézisei 2. 

 A Nyugat egyértelmű sajátosságai 

Arisztotelész, latin kézirat 



A Római Birodalom Kr. u. 117-ben 

http://franka-egom.ofm.hu/franka_diak_konyvtar/roma_farkas_peter/roma.htm 



Huntington tézisei 2. 

 A Nyugat egyértelmű sajátosságai 

2. Katolicizmus, protestantizmus: amit ma 

Nyugatnak mondunk, az ezer évig 

nyugati kereszténység volt => ez a 

nyugati összetartozás tudatának alapja 

vs. törökök, mórok, bizánciak.  



Felekezetek Európában 



Huntington tézisei 2. 

 A Nyugat egyértelmű sajátosságai 

3. Európai nyelvek: más civilizációk egy 

központi nyelv köré szerveződnek (orosz, 

arab, kínai, hindi, japán), míg itt – a latin és 

germán alap ellenére – már a 16. századra 

elnyerték mai formájukat a nemzeti nyelvek. 

4. Állam és egyház (császár vs. Isten) csak itt 

vált ketté egyértelműen: ez a hagyomány a 

nyugati szabadságeszme egyik alapja (a 

konfliktusokkal együtt). 



Huntington tézisei 2. 

 A Nyugat egyértelmű sajátosságai 

5. Jogrend: a római örökségre vezethető vissza, 

hogy a civilizált lét központi eleme a jog => a 

jog uralma hagyománya az alkotmányosság 

és az emberi jogok alapja vs. önkény. 

6. Társadalmi pluralizmus: a rendi viszonyok 

között sem volt abszolút hatalom, erős civil 

társadalom, osztálypluralizmus vs. 

vérrokonságon és házasságon alapuló 

csoportok + központosított birodalmak. 



Huntington tézisei 2. 

 A Nyugat egyértelmű sajátosságai 

7. Képviseleti testületek: rendek az 

érdekképviseletre => egyedül Nyugaton van 

ezeréves múltja a képviseleti testületeknek 

=> ezek talaján fejlődik ki aztán a 

demokrácia, önkormányzatiság.  

8. Individualizmus: 1. az egyén szabad 

választásának elfogadása a 14–15. 

században alakult ki; 2. a minden egyén 

számára egyenlő jogok elgondolása.  



Huntington tézisei 3. 

Hol húzódik a Nyugat keleti határa? 
• E kérdésre „a 

legimpozánsabb, egyben 

legátütőbb erejű választ akkor 

kapjuk, ha végigtekintünk 

azon a vonalon, mely 

századok óta elválasztja a 

nyugati keresztényeket a 

muzulmán és ortodox 

népektől.” 

 (Huntington 2006: 257) 



A nyugati kereszténység határa és a 40% feletti 

analfabetizmus területei az 1930-as években  

In: Közép-Európa Atlasz (Rónai András szerk.) Szent István Társulat – Püski, 

Bp. 1993. 191.o. 



Az analfabéták aránya 10% alatt vs. 80% felett az 

1930-as években 

In: Közép-Európa Atlasz (Rónai András szerk.) Szent István Társulat – Püski, 

Bp. 1993. 185.o. 



Nyugati keresztény vs. ortodox 

vallásosság (Tomka Miklós) 
Nyugati keresztény vallásosság  

1. Kialakult a vallásilag elvárt 

életmód részletesen 

kidolgozott hivatalos 

rendszere, amely norma 

önállóvá lett a személyes 

tapasztalattal szemben => az 

egyháziasan és a maguk 

módján vallásosok 

elkülönülése.  

Ortodox vallásosság 

1. Az egyház kontrolláló 

szerepe gyengébb, 

szervezeti és 

intellektuális erősség 

helyett a liturgián a 

hangsúly => mágikus 

elemek mai napig 

jelenlevők a néphitben. 



Nyugati keresztény vs. ortodox 

vallásosság (Tomka Miklós) 

Nyugati keresztény vallásosság  

2. Központi elem a hit: „bizonyos 

dolgok, állítások és 

koncepciók értelmi 

elfogadása” => kulcsfogalom: 

a rendszerezés, racionalitás. 

3. Van tere a vallási 

individualizmusnak => „a 

vallásosság az egyén 

önállóságának egyik forrása”.   

Ortodox vallásosság 

2. Meggyőződés és 
liturgia egysége => a 
személyes részvétel 
fontos. 

 

 

3. Nincs tere a vallási 
individualizmusnak => 
inkább: „részvétel egy 
közös társadalmi és 
szimbolikus légkörben.  

 



Nyugati keresztény vs. ortodox 

vallásosság (Tomka Miklós) 
Nyugati keresztény vallásosság  

4. Tudatos és racionális jelleg 
együtt jár az individuum 
autonómiájának ideáljával => a 
világiak jogot formálnak az 
egyház életében való 
részvételre. 

 

 

 

5. Állam és egyház, profán és 
szent szétválnak  

Ortodox vallásosság 

4. Az ortodoxiának nincs 
társadalometikája, a papság 
külön kaszt a társadalom 
felett, a világiak számára 
nincs lehetőség az egyház 
dolgaiba történő 
beleszólásra (az oltárt fal 
választja el => az egyszerű 
embernek nincs közvetlen 
bejárás Istenhez)  

5. Szent és profán egysége => 
nincs mód „válogató 
vallásosságra”  Tomka 2005: 51–53.  



Gloria Man az ortodoxia 

sajátosságairól 
Róma 

a) Soha nem volt keleti 
szintű despotizmus. 

b) Többféle hit 
együttélése, 
konfliktusokkal is.  

c) Latin nyelv. 

d) Az igazság 
megismerése az 
előtérben => nyitott a 
reformokra.  

e) Az egyéni felelősségre 
épít.  

Bizánc 
a) Despotikus uralmi rendszer, 

erős adminisztrációs 
támasszal.  

b) Keresztény ortodox 
államvallás.  

c) Görög közvetítő nyelv és 
kultúra.  

d) A dogma szent, függetlenül a 
valóságtól => minden 
változtatástól elzárkózó.  

e) Paternalista: „ha a császár 
Isten vetülete, s Isten az Atya, 
akkor a császár is Atya” – aki 
gondoskodik, redisztributív 
módon. 



Felekezetek 
• Protestáns térnyerés jogilag kicsikart dokumentumai: 

• 1608 (az országgyűlés elfogadja a bécsi békét) után: a 
katolikus és protestáns rendek => paradoxon: két különböző 
közjogi felfogással élő nagycsoport => 

 - immár nem eretnekkérdésről van szó, mint a középkorban, 

 - a köznép felekezetisége => akié a föld azé a vallás elv 
alapján, 

 - regionális mintázatok => a hódoltsági „laikus katolicizmus” 
és a „tridenti vonal” (1545–1563) hipotézisével ábrázolta 
Bálint Sándor: a török hódoltsági terület és a királyi 
Magyarország között (délen a zsinatok határozatai nem 
gyökeresedtek meg, ill. a középkori vallási elemek tovább 
éltek) 

 => „a 19. században kialakuló, polgári nemzetet tagoló 
felekezeti etnicitás sajátos, plebejus műveltségi változata 
a néprajzi csoportok felekezetileg is elkülönülő mozaikja.” 
(Tóth Zoltán). 



Protestáns vallásgyakorlat 
• Alapja az 1681. évi 25-26. tc. 

• 11 nyugat- és észak-magyarországi megyében csak 
megyénként 2-2 artikuláris helyen gyakorolható 
nyilvános istentisztelet. 

• Erdély: továbbra is él a 4 bevett felekezet joga (római 
katolikus, református, evangélikus, unitárius) => vö. 
tordai országgyűlés (1568). 

• Türelmi rendelet (1781): 

• ahol legalább 100 – később 50 – protestáns család él, 
templomot-paplakot-iskolát építhetnek, 

• protestánsok is betölthetnek bármilyen állami hivatalt. 

• 1790–91. 26.tc.  

• bevett felekezetté lettek, de vegyes házasság csak 
katolikus pap előtt köthető (az 1843–44-es 3. tc-ig: 
innentől protestáns lelkész előtt is). 

 



 „…határvonalat lehetne húzni a 

Balaton, légvonalban folytatólag 

a palóc tájig terjedő nyugati rész, 

Kisalföld, Csallóköz tridentínus, 

osztrákos, illetve a dél-keleti 

dunántúli rész: Somogy, 

Baranya, Tolna archaikusabb, 

»mediterrán« jámborsága között. 

Ez utóbbiakhoz tartoznak a 

sokacok és bunyevácok is.” A 

protestánsokat illetőleg: „A 

tradíció szívós erejét mutatja, 

hogy a középkori liturgiának, 

liturgikus gyökérzetű 

szokásrendnek számos eleme 

éppenséggel a protestáns 

kegyességben őrződött meg.”  

Bálint Sándor 

„a legszögedibb szögedi”  

(1904–1980) 

Bálint 1974: 90. 



Felekezeti megoszlás 
A 18. sz. végén: kb. 8,2 millió lakos, felekezeti 

összetételük: 

• 49% római katolikus 

• 21% ortodox  

• 14% református 

• 9% evangélikus 

• 6% görög katolikus  

• 1% zsidó 



Nemzetiségek 
• Magyarország a 15. sz. végén 75-80%-

ban magyar etnikumú, ami a 18. századra 

45, a 19. század elejére 40%-ra 

csökken=> ez az arány asszimilációs 

politikával már nem volt megfordítható, 

sőt a nyelvi nacionalizmusok 

megjelenésével előrevetítette a történelmi 

Magyarország felbomlását is. => E 

problémát részletesen lásd a 6. hét 

anyagában (Felekezetiség és etnicitás) 

 



Anyanyelvi-felekezeti csoportok 

Magyarországon (1900, 1910) 

Tóth Z. 1989: 62. 



Magyarország etnikai térképe (1880) 

http://hungary-maps.myhunet.com/images_content/mop1880.jpg  



Délkelet-Európa etnikai térképe  

a 20. sz. második felében 

Forrás: Magyarország atlasza, Cartographia, Bp. é.n. 66. 



Tevékenységszerkezet  
• Az alap: egy széles talapzatú agrártársadalom. 

• 18. sz. közepétől erősödő urbanizáció. 

• Ipari átalakulás => Nyugaton a 18. századtól 

ipari forradalom, nálunk 100 évvel később indul 

=> munkáskérdés. 

• A Gründerzeit (alapítások kora, az 1873-as nagy 

válságot megelőző konjunktúra éveit nevezik 

így) beruházásainak irányát meghatározta, hogy 

Magyarország agrárország: az 1890-es évekig a 

tőkeképződés fő forrása a mezőgazdaság.  



Tevékenységszerkezet 

1869 

őstermelő: 76% (kb. 5 millió fő) 

ipar/bányászat: 10% (kb. 660 ezer 

fő) 

kereskedelem: 2% (125 ezer fő) 

1910 

őstermelő 60% (4,66 millió fő) 

bánya/ipar: 18% (1,4 millió fő) 

kereskedelem: 6% (470 ezer 

fő) 

A mezőgazdaság jelentősége mindenütt nagy 

→ átlag feletti Erdély, Kelet-Felvidék, Horvátország: 

80% körül 



Tevékenységszerkezet 
Ipari körzetek:  

• Középfelvidék (Gömör, 

Nógrád, KisHont, Zólyom + 

Borsod), Szepesség: az 

iparforgalmi népesség 25-

50% között 

• Budapest körül a dorogi és 

tatabányai bányavidék 

• Pozsony, Győr, Sopron, 

Szombathely régió 

(könnyű- és élelmiszeripar) 

• Krassó-Szörény: Resica, 

Petrozsény (vas, acél, 

gépgyártás)  

Petrozsény, Nyugati bánya 



Tevékenységszerkezet 
A jobbágyfelszabadítás és a földtulajdon dilemmái: 

• A felszabadult jobbágyok max. 20%-a volt fél telek 
felett (ami a megélhetéshez kellett volna). 

• Az agárszegénység óriási arányú a társadalomban.  

• Az ipar/város/nagybirtok nem tudta munkával e 
tömeget lekötni. 

• A szegényebb részeken ki-ki önellátásra törekedett, 
ami a modernizáció gátja volt: sok helyütt fennmaradt 
a 20. sz. közepéig az elmaradott falusi épületállomány. 

• Következmény: nagy belső migráció, majd kivándorlás. 

• Piacosodás: Kisalföld, Budapest környéke, tanyás 
városok, Bácska/Bánát, Vas vármegye, a korábban 
elmaradottabbak viszont innentől lemaradtak. 



Tevékenységszerkezet 
Magyarország mint relatív elmaradott mezőgazdasági 

terület a századfordulóra fejlett élelmiszeriparú, 

magas kiviteli hányadú agrárország lett. 

• Mezőgazdaságból élők aránya: 

• 1850 körül kb. 75–80% 

• 1910-re 60% 

• 1930: kb. 50%.  

   

 Abszolút számokban azonban az agrárkeresők 

száma mindvégig nő, egészen az 1940-es évekig! 



Tevékenységszerkezet 

Az iparosodás a kiindulóponthoz képest nagyon jelentős 

a dualizmus időszakában: 

• 1805: csak kb. 80ezer iparos országosan 

(Schwartner) 

• 1870–90: 31%-kal nőtt az ipari keresők száma; 

1890–1910: 65%-kal. 

Jellemzők: 

• Az ipar ritkán fejlődött a meglevő bázison (kézműves 

hagyományok). 

• Nemzetközi szinten egyedül Budapest: 20 fő feletti 

üzemekben 1900-ban 68ezer fő; 2. hely Pozsony: 

5800 fő. 



Összegzés 
• A Kárpát-medencében a 18. század 

közepére létrejöttek azok az alapvetően 
felekezeti és etnikai jellegű strukturális 
alapok, amelyek a 19. században 
meginduló modernizációs folyamatban 
a későbbiekben is meghatározónak 
bizonyultak.  

• Az urbanizációt és iparosodást nagyban 
befolyásolta a megörökölt 
tevékenységszerkezet és rendi 
tagozódás is. 


