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Európa saját sikereit folyamatos megújulási 
képességének köszönheti, annak a tulajdon-
ságnak, amely a középkor óta egymást kö-
vetõ modernizációs hullámok formájában 
folyamatosan elõre lendítette (Szûcs, 1983). 
A kontinens fejlõdõ (elsõsorban nyugat- és 
közép-európai) régióiban a modernizáció 
erõi hol a szellemi életben (a tudományban 
és az oktatásban), hol magában a termelés-
ben bukkantak fel, azonban elõbb-utóbb 
egymással szoros kapcsolatba kerültek, ami 
igen figyelemreméltó vonása e kontinens 
kultúrájának (Luhman, 1984). Ugyanis 
Európában a társadalom különbözõ szférái 
(a feudalizmusban csakúgy, mint a kapitaliz-
musban) általában véve sem elszigetelten 
mûködtek egymás mellett, hanem bonyolult 
hálózatok, civilizációs rendszerek: királyi és 
fõúri udvarok s azok latifundiumai, a nemes-
ség egyéb intézményei (Brunner, 1942), 
szerzetesrendek és más egyházi fórumok, 
az értelmiség fórumai – egyetemek, akadé-
miák (Hajnal, 1993) – kapcsolták össze a társa-
dalom különbözõ szintjeit. A modernizációk 
erre a több száz év alatt kialakult rendszerre 
támaszkodtak, miután esetükben is szükség 
volt az alkotóelemek közötti összefüggést 
megteremtõ kapcsolati hálóra, hiszen ha a 
tudást és a társadalmi igényt (termelést) egy-
bekapcsolta, robbanásszerû fejlõdési hullá-
mok alakultak ki. A civilizációs rendszerek 
modernizációban betöltött szerepét könnyû 
megérteni, ha Ázsia, a Közel-Kelet vagy a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balkán stagnáló régióira gondolunk, ahol 
többnyire nem is a változások egyes alkotó-
elemei hiányoztak, hiszen számos tudomá-
nyos felismerés például az arab világból 
került Európába, hanem az említett civilizációs 
kapcsolati háló. Ez utóbbi hiányában ott a vál-
tozásokat rendszerint nem belsõ erõk, hanem 
külsõ tényezõk iniciálták, ami viszont nagyon 
is kétséges, többnyire rövid életû eredmé-
nyekkel járt.

Az európai modernizációs modell maga 
is szerves rendszer, s lényegét ugyancsak 
kapcsolati hálók1  képezik, amelyek nélkül 
a különféle tudományos felismerések és a 
társadalom igényei elszigetelt zárványként 
léteznének egymás mellett. A modernizációs 
kapcsolati hálók sorsa Európában történeti 
tagoltságot mutat, jellegében a XV–XVI. szá-
zad során, a kora kapitalizmus idõszakában 
következett be döntõ fordulat, amikor a feu-
dális partikularizmusok helyébe nemzetközi 
rendszerek (nemzetközi piacok) léptek, így 
maguk a feudalizmusok is továbbfejlõdtek 
(Makkai, 1976). A céhes termelés és a feudá-
lis elõjogok megszüntetésével a termelés és 
a fogyasztás között közvetlen kapcsolat jött 
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1 Az elemek közötti kapcsolati hálók jelentõségére 
korábban is felhívták a figyelmet (Kosik, Karel, 1967), 
újabban, 2003-ban Barabási Albert-László foglalkozott 
a hálóelmélet különbözõ tudományterületeken való 
alkalmazhatóságával, akinek magának a pályája (tudo-
mányos kapcsolatai) figyelemreméltó módon egy sajátos 
civilizációs „hálóból”, Erdélybõl indult el, s ez különösen 
felkelthette a figyelmét az említett jelenség iránt. 
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létre, amely minden korábbinál nagyobb 
haszonnal járó tömegtermelést és tömegfo-
gyasztást eredményezett (Jánossy, 1979). 

Az európai átalakulási modellben a társa-
dalom modernizációs képessége térben és 
idõben változik, és sajátos regionális elren
dezõdés jellemzi. A kontinens modernizációs 
centrumainak bázisaként bizonyára szóba 
jöhet a jól mûködõ igazgatás, amely az írásbe-
liség és a közigazgatás összekapcsolódásával 
a Nagy Károly-i birodalomban formálódik 
meg elõször. Ezt a korszerû államtípust a 
köznyelvtõl mind távolabb kerülõ klasszikus 
latin nyelv és a hosszú idõn keresztül haté-
konyan mûködõ, az egyetemi immunitások 
keretei között képzett értelmiség kapcsolta 
össze és mûködtette (Hajnal, 1993). Részben 
a középkori állam ellenében, részben annak 
segítségével (a világi és az egyházi közpon-
tok védelmében és vonzásában) sajátos vá-
rosi immunitások hosszú sora önálló fejlõdési 
régiókat teremtett Észak- és Közép-Itáliában, 
az északnémet és a francia atlanti partvidéken, 
amelyek aztán alapját képezték olyan XX. (XXI.) 
századi gazdasági körzeteknek, mint például a 
Rajna völgyétõl a Ruhr-vidéken és Frankfurton 
át Stuttgartig húzódó konurbanizáció (Bene-
volo, 1994), s ez már államhatárokat átívelõ 
modern fejlõdési zóna, amelyhez az 1830-as 
évekkel kezdõdõen Kelet-Közép-Európa 
(benne Északnyugat-Dunántúl) egyes régiói 
is kapcsolódtak.
     

*

A Kárpátmedence az újkori modernizációs 
zónák sorába illeszkedik, és önálló ökológiai, 
illetve civilizációs rendszert képez. Európa 
egyik legrégebbi és legkitûnõbb összadott-
ságokkal rendelkezõ modernizációs régiója. 
Hegy- és vízrajzi, illetve gazdaságföldrajzi 
tekintetben a 320 ezer négyzetkilométernyi 
medencét északon és keleten a Kárpátok 
karéja, délen a Dinári-hegység övezi, belül 
pedig két nagy folyó, a Duna és a Tisza 
(illetve azok mellékfolyói), nagyobb tavak, 

szigethegységek és hegyláncok (Bihari-hegy-
ség, a Dunántúli- és az Északi-Középhegy-
ség) tagolják. Vizeinek jelentõs része a Kár-
pátokban ered, de a Dunának is kb. a fele itt 
folyik (Bulla – Mendöl, 1947; Pinczés, 1998). 

A X–XIII. században az egész Kárpát-me-
dencét átfogó, egységes igazgatást az Árpád-
dinasztia hozott létre (Györffy, 1977), amely a 
feudális rendszer – állami és egyházi igazgatás, 
településhálózat, feudális birtokviszonyok 
(Szabó, 1966) – segítségével felépítette a 
medence középkori civilizációját, s ezt a 
következõ dinasztiák a XIV–XV. században 
kiegészítették, térben is kiterjesztették észa-
ki és déli irányban (Györffy, 1963–1998). 
A Kárpát-medencét tagoló elsõ régiók a 
magyar királyi hatalom központjához 
viszonyítottan formálódtak meg és kaptak 
elnevezést, arculatuk megformálásában a 
feudális igazgatás komoly szerepet játszott: 
hercegségek, egyéb feudális igazgatási for-
mák, például Biharban és Nyitrában vagy 
a Temesközben (Temesi bánság), máshol 
katonai szerepkörök (Õrség, Székelyföld); 
szélesebb összefüggésben (kisebb-na-
gyobb „tájegységek” esetében), korábban 
Erdélyben, a Felföldön (Felvidéken) vagy 
a Csallóközben, késõbb a Dunántúlon és a 
Tiszántúlon, ami a helynevekben (Kiss,1988) 
csakúgy megragadható, mint a szélesebb 
kulturális mezõben (Kósa – Filep,1975).

 A medence civilizációs rendszerén Mohács 
után, fõként a török hódítás következtében 
komoly hiátusok keletkeztek, de a meg-
maradó királyi (Pozsony és Bécs), illetve a 
vele vazallusi függõ viszonyban lévõ erdélyi 
fejedelmi udvar (Gyulafehérvár, Kolozsvár), 
továbbá a jelentõs számú egyházi és világi 
reprezentációk – az esztergomi érsek, Páz-
mány Péter új székhelye (Nagyszombat) 
csakúgy, mint például a Nádasdyak dunán-
túli (Sárvár), a Zrínyiek délvidéki (Csáktor-
nya), a Thökölyek felvidéki (Késmárk, Árva), 
a Báthoriak két ágának tiszántúli (Nagyecsed, 
Szilágysomlyó), a Rákócziak felvidéki, tiszántúli 
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és erdélyi (Sárospatak, Munkács) birtokai 
– civilizációs központként mûködtek. Szá-
mos XVII–XVIII. századi nagyhatalmú fõúr, 
miközben birtokain külön-külön mûködve 
modernizálni igyekezett gazdaságát, isko-
lákat, sõt egyetemet, nyomdákat hozott lét-
re, Biblia-fordítást támogatott, megértette a 
nyelv civilizációs funkcióját (Szabó A., 2006), 
együttesen pedig a koraújkor magas politikai
szellemi elitjeként integráló szerepet töltött 
be, s ennek az elitnek a színvonalát olyanok 
reprezentálták, mint Nádasdy Tamás nádor; a 
magyar nyelvû Biblia megalkotását mecénáló 
ecsedi Báthori István (Hangay, 1987); a vallás-
szabadságért küzdõ tiszántúli fõúr, majd erdélyi 
fejedelem, Bocskai István; az író és hitszónok 
fõpap, Pázmány Péter; a költõ és hadvezér 
Zrínyi Miklós vagy a kiváló szépírói tehetségû 
és a korszerû államfilozófiák felé tekintõ ma-
gyar fejedelem, II. Rákóczi Ferenc (Rákóczi, 
1978). Mértékadó tényezõinek kapcsolatá-
ról (az akadályokról és a lehetõségekrõl) 
hihetõ beszámolók tájékoztatnak (Kemény, 
1959).2  Az „édes haza” érdekében történõ 
együttmûködés nemritkán kibékíthetetlen-
nek tûnõ ellentéteket is átívelt, miként azt az 
ellenreformáció fõpapjának, Pázmánynak és 
a protestáns erdélyi fejedelmeknek, Bethlen 
Gábornak és I. Rákóczi Györgynek egymás 
lépéseit rokonszenvvel figyelõ jó szándéka 
is mutatta (Pázmány, 1910-1911.).    

A Kárpát-medencét a török uralom alól a 

Habsburg-dinasztia vezette koalíció szabadí-
totta fel, s ez megnövelte annak a korábban 
is meglévõ alternatívának a súlyát, amely 
a megközelítõleg hasonló kiterjedésû, de 
valamivel fejlettebb örökös tartományokkal 
együtt Magyarországot közös birodalomba 
igyekezett kovácsolni. Azonban a Habsburg-
dinasztia nem tudta egyedül megszerezni a 
Kárpát-medence felett az uralmat, így a sok 
évtizedes fegyveres szabadságküzdelmeket 
lezáró szatmári békében osztozni kényszerült 
a felette gyakorolt hatalomban a magyar 
rendekkel. Ennek szellemében részlegesen 
helyreállították a medencét korábban integ-
ráló Magyarország függetlenségét, s megin-
dult a másfél évszázados török pusztítás utáni 
újjáépítés (Kosáry, 1990). A XVII. század 
végétõl, I. Lipót uralkodásával kezdõdõen 
érvényesülõ merkantilista gazdaságpolitika 
egységesítõ hatása hamar megmutatkozott, 
különösen a II. József-i felvilágosult abszo-
lutizmus idején (Marx, 1965), ám a hatalmas, 
600 ezer négyzetkilométernyi birodalom 
egészét nem tudta átfogni és átformálni. Az 
Alsó-Ausztria, Csehország és Szilézia fejlõdési 
régió Északnyugat-Dunántúlt képes volt 
magával ragadni, ám Magyarország és így a 
Kárpát-medence többségét kitevõ hatalmas 
térség (sõt az örökös tartományok egy része, 
Karintia, Tirol, Krajna is) kimaradt ebbõl a 
fejlõdési zónából. 

A polgári funkciót betöltõ reformkori 
magyar politikai vezetõréteg a XIX. század 
elsõ felében részben ebbõl a ténybõl (az or-
szág nagyobb része elmaradott és szegény!), 
részben közjogi megfontolásokból helyezte 
arra a hangsúlyt, hogy Magyarországnak le-
hetnek a birodalom egészétõl eltérõ érdekei. 
Azonban az elmaradottsággal kapcsolatos 
magyar aggályokat sem az uralkodó, sem 
a gazdasági korszerûsítés gondolatával az 
1840-es évek elejétõl mind többet foglalkozó 
magas birodalmi hivatalnokok (Metternich 
fõkancellár és Kübeck kamarai elnök) nem 
tudták és nem is akarták eloszlatni, mivel sem 

2 Kemény János beszámol arról, hogy miként véleke-
dett Pázmány a magyarság helyzetérõl, benne Erdély 
jelentõségérõl: „tekéntetünk van mostan az mi kegyel-
mes keresztény császárunk elõtt, de csak addig az az 
német nemzet elõtt, míglen Erdélyben magyar fejede-
lem hallatik floreálni, azontul mindjárt contempusban 
jutván, gallérink alá pökik az német”. Kemény János 
sorba veszi a többieket is, „Esterházy Miklós is igen eszes, 
módos, authoritativus jó magyar vala… mind Bethlen 
Gábor, s mind Rákóczi György fejedelmek idején igen 
szomjúhozzák vala a magyar nemzetnek szabadságát 
és magyar nembõl állatandó királyságot, hogy resti-
tuálhatnák az régi mohácsmezei magyarok végzések 
szerint…, de az religio dolga nem juttathatta soha az 
megegyezhetésnek perfectiójára õket.” (150.)
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kellõ szándék, sem befektethetõ tõke nem 
állt ahhoz rendelkezésre, hogy a hatalmas 
birodalom s benne fõként Magyarország 
egészét arányosan fejlesszék (Andics, 1973).3  
Így a Habsburg Birodalom egyik legerõsebb 
modernizációs elitjében, a magyarban mind 
erõsebbé vált azoknak a csoportja (a Kossuth 
vezette liberálisok), akik a Kárpát-medencét 
önálló gazdasági térségként, erre méretezett 
infrastruktúrával (Kossuth terve a vukovár-
fiumei vasútról) képzelték el. Mindennek 
biztosítékaként a gazdaság fejlesztését 
összekapcsolták az állam alkotmányos 
átalakításával, mivel ebben látták a hala-
dás kellõ biztosítékát (Szabad, 1986). S bár 
bennük is sok kétely fogalmazódott meg 
(elsõsorban a magyar modernizáció nagy 
kezdeményezõjében, Széchenyi Istvánban) 
Magyarország és a birodalom jövõjét illetõen, 
1848-ban a Batthyány-kormány vezetésével 
létrejött és nagyon hamar stabilizálódott a 
Pest-központú magyar polgári adminiszt
ráció, amely igen kedvezõ feltételeket 
teremtett az egész medence modernizációs 
egységként történõ megõrzéséhez és fejlõ-
déséhez. Polgári alkotmányos modernizá-
ciós folyamat bontakozott ki, amelynek 
alapjait sokéves elõzmény után 1847-48-ban 
Pozsonyban az utolsó rendi országgyûlés 
rakta le (a pesti márciusi forradalom pedig 
ösztönözte!) azzal, hogy törvényeivel vallásra 
és nemzetiségre való tekintet nélkül megnyi-
totta a polgár elõtt a szabadság útját (jobbágy-
felszabadítás, polgári tulajdon, törvény elõtti 
egyenlõség), illetve bevezette a feudális ter-
mészetû abszolutizmust leváltó polgári állam 
legfontosabb intézményeit (felelõs kormány, 
választott képviselõház). A márciusi–áprilisi 
változások ezt az alkotmányos fordulatot 
olyan módon terjesztették ki az egész 
Kárpát-medencére, hogy Pozsonyban és 
Kolozsvárott kimondták a királyság és Erdély 

polgári unióját (az egyesüléssel nem csupán 
közjogi, hanem társadalmi-gazdasági fordu-
latot teremtve, mivel párhuzamosan mindkét 
hazában bevezették a térség legkorszerûbb 
jobbágyfelszabadítását!).         

A magyar alkotmányos állam létrejötte 
magában hordozta a Kárpát-medence mo-
dern integrációjának lehetõségét, azonban 
az udvari abszolutizmus a Szent István-i Magyar-
országon együtt élõ nemzetek egy részével 
szövetkezve ezt az alternatívát megbuktatta. A 
kisebb nemzetek reményei most mégsem 
teljesültek, mivel másfél évtized után, 1867-ben, 
az udvarral való kiegyezés után Ausztria és 
Magyarország hozott létre új államot, a dualis-
ta monarchiát. S ez a politikai konszolidáció, 
ami részben visszakapcsolta a folyamatokat 
az 1848-as polgári fordulathoz, és korlátozott 
mértékben helyreállította Magyarország füg-
getlenségét, rendezte a politikai kérdéseket. 
A politikai konfliktusok rendezése után, az 
egységes piaccá váló Kárpát-medencében a 
gazdasági modernizáció feltûnõ mértékben 
felgyorsult.

Fél évszázados alapozó szakasz után az 
ipari forradalom az 1880-as évek végén 
hozott átütõ sikert. A változások érthetõ mó-
don az agrárszektorban indultak el, s a nagy 
ipari feldolgozóközpontok a század végén 
jöttek létre. A termelésben keletkezõ folya-
matokkal szoros összefüggésben átalakult a 
társadalom szerkezete is, ami azt jelentette, 
hogy a XX. század elejére a mind gyorsab-
ban növekedõ népességen belül (1910-re 
Magyarország lakossága Horvátországgal együtt 
számolva jóval meghaladta a 20 milliót) az ag-
rárszektorban foglalkoztatottak aránya 70 %-ra 
csökkent, míg a városi népesség kb. 25 %-ra 
emelkedett (Gunst, 1999).

Középkori civilizációs központokkal 
a háttérben kialakult (átalakult) a Kárpát-
medence városhálózata. A XIX–XX. század 
fordulóján 250 település látott el városi funk
ciót, ám a piacközpontokként is mûködõ 
városok fejlettsége és regionális eloszlása 

3 Metternich fõkancellár és József nádor levélváltása 
1842–43-ban a birodalom modernizációjának elveirõl 
és lehetõségeirõl: Andics, 1973, fõként 398–401.
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jelentõs eltéréseket mutatott (Bácskai – Nagy, 
1984). Egy részük már a középkorban is 
igazgatási központként mûködött (Budapest, 
Gyõr, Sopron, Pozsony, Kolozsvár, Kassa), s 
erre külsejük, gótikus, illetve barokk város-
centrumaik is utaltak, de jócskán akadtak 
olyanok is, amelyek a XVIII. század végén 
vagy a XIX. elején zárkóztak fel, ahol így az 
irányadó városépítészeti stílus már a copf és 
a klasszicizmus lett (Szombathely, Debrecen). 
Az ipari forradalom aztán a XIX. század végén 
a városoknak egy újabb, roppant erõs cso-
portját emelte fel (Nagyvárad, Szatmárnémeti, 
Temesvár, Arad, Szabadka, Marosvásárhely), 
ahol viszont a városképet az eklektika és 
a szecesszió formálta. Emellett azonban a 
városi funkciójú települések többsége a félig 
városias, félig falusias mezõvárosok csoport-
jába sorolható (a nagyobb lélekszámúak 
közül Nagykõrös, Hódmezõvásárhely, a 
kisebbek közül pedig Berettyóújfalu hoz-
ható fel példaként). Magas városiasodottsági 
értékeket tapasztalunk a Kárpát-medence 
centrumában, illetve északnyugati részén, 
továbbá az Alföldön, míg a medence keleti 
és déli peremén, illetve Erdélyben az urbani-
záció mértéke alacsonyabb volt (Bulla – Men-
döl, 1947).

A Kárpát-medence polgári modernizá-
ciójából a különbözõ etnikai és vallási cso-
portok részt vállaltak, s ilyen minõségükben 
is jelentõségre tettek szert, ám a különféle 
polgári szerepkörök betöltése mégis inkább 
társadalmi kontextusfüggõnek tekinthetõ. A 
modernizációhoz fûzõdõ kedvezõ viszony 
kialakulásában a (többnyire konzervatív) 
többségtõl való mûveltségbeli, nyelvi, val-
lási eltérésnek van jelentõsége: elegendõ itt 
csupán a zsidó és mór kereskedõk európai 
mûködésére vagy a hugenotta iparosok 
Berlin felvirágoztatásában vitt szerepére 
utalni (Heckscher, 1955), így a polgári 
szerepek korántsem köthetõk egyetlen 
csoporthoz, hiszen folyamatos átalakulás-
ban voltak. A Kárpát-medencében sincs 

ez másként, például az agrárszektor mo-
dernizálásában a XIX. század elsõ felétõl 
a magyar nagybirtokos arisztokrácia egy-
egy csoportja érthetõen jelentõségre tett 
szert: emlékeztetni lehet az Eszterházyak 
tatai-gesztesi, József nádor alcsúti vagy a 
Hunyadyak és a Batthyányak dél-dunán-
túli birtokain bekövetkezõ változásokra, s 
egy-egy egyházi birtokon is komoly tõkés 
átalakulás figyelhetõ meg (Mérei, 1948; Sza-
bad, 1957), utóbb viszont a folyamatba pol-
gári származású tõkés bérlõk mindinkább 
számottevõ csoportja is bekapcsolódott. 
A kereskedõ társadalomban ugyancsak 
jelentõs funkcióeltolódások alakultak ki: a 
XVIII. század végén a dunai közvetítõ keres-
kedelem meghatározó tényezõi a rác és a 
görög kereskedõk voltak, õk azonban ké-
sõbb visszavonultak, s az agrárszektor hitelfi-
nanszírozásában meghatározó szerepre a 
XIX. század közepétõl a zsidó gabonakeres-
kedõk tettek szert. De a területi-regionális el-
térésekben természetesen feltûnnek etnikai 
sajátosságok, ilyennek tekinthetõ például 
az erdélyi Barcaságban (Királyföld) és a fel-
vidéki Szepességben a szászok mûködése, 
illetve a tõkés vállalkozások világában 
eléggé szokatlan sajátosság, ahogyan pél-
dául Brassóban, Nagyszebenben a román 
kereskedõk etnikai alapú kompániákba 
szervezõdnek, s ilyen alapon hoznak létre 
pénzintézeteket (Egyed, 1993). Ez utóbbi 
jelenségnek már korábban feltûnnek a po-
litikai elõzményei, például az erdélyi román 
értelmiség 1848-as identitáskampányában, 
amellyel a román anyanyelvû jobbágyság 
nemzeti hovatartozását igyekezett megfor-
málni (Varga, 1995).4  

A XIX–XX. század fordulóján a csaknem 
20 ezer kilométert kitevõ, Budapest köz-
pontból sugaras irányban haladó vasútháló

4 Varga János idéz egy levélváltást 1848 áprilisából 
Alexandru Batrîneanu és Simion Barnut között: „Meg-
beszélésünk szerint én a Mezõséget vállalom, és úgy 
tudom, hogy többiek is tartják a szavukat.” (3.) 
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zat viszont igen hatékonyan kapcsolta össze 
az egész medencét, s ez jelentõs mértékben 
megszilárdította és átalakította a Kárpát-
medence piachálózatát, benne a korábbi 
piacközpontok funkcióját. Magyarország 
közel 10 ezer elembõl álló településhálóza-
tában magas hierarchiaszintû városszer
kezet született, amelynek középpontjában a 
birodalmi fõvárossal, Béccsel vetekedõ, 900 
ezres népességû Budapest helyezkedett el. 
Önálló csoportot képeztek azok a városok, 
amelyek a múltban is fontos igazgatási szere-
pet töltöttek be, mint korábbi reprezentációs 
központok (Pozsony, Kassa, Kolozsvár). 
Kiformálódott a Kárpátmedence korszerû 
regionális tagolódása, s ez ugyancsak új 
centrumokat hozott létre (vagy régieket 
erõsített meg). 

A városiasodás a Kárpát-medence civili-
zációs hálóját megerõsítette, amelyet mesz-
szemenõen alátámasztott, hogy a folyamat 
mögött a magas és a mély kultúrákban év-
századok alatt összeszövõdött tradicionális 
(néprajzi-történeti) kapcsolati háló húzódott 
meg (Gunda, 1996). A polgárosodás felerõ-
sítette az egységesülés folyamatát, s ez két-
ségtelenül érintette az etnikai viszonyokat is. 
A nyitottabb (polgárosultabb) társadalmak 
inkább az integráció felé haladtak, így az 
asszimiláció révén a magyar, a zsidó, kisebb 
részben a német és a szlovák népesség köze-
ledett egymáshoz, a kevéssé városiasodott 
csoportok (román, kárpát-ukrán) aránya 
viszont alig változott (Szabó, 1941). Az okta-
tásban a nemzeti csoportok között különös 
harc bontakozott ki: az elemi oktatás inkább 
az elkülönülés, a középfokú (gimnáziu-
mok, kollégiumok) és az egyetemi képzés 
(Budapest, Kolozsvár, Debrecen, Pozsony) 
viszont inkább az integráció irányában hatott. 
Több ezer egyesület, civil szervezet alakult 
meg, ami ugyancsak az újszerû integrációt 
segítette, ám ennek egy része szintén hordo-
zott polgári jelleget csakúgy, mint nemzeti 
törekvéseket.    

A modern kori regionális különbségek 
kialakulásában hagyományos és újszerû 
elemek egyaránt szerepet játszottak. A jobbágy-
felszabadításnak köszönhetõen kiszínesedett a 
paraszti kultúra, s néhol egy régiónak (például 
Sárköz, Matyóföld) ez kölcsönzött sajátos 
jelleget (Vörös, 1966). Azonban a tájat az ipari 
forradalomnak köszönhetõen mindinkább 
a tõkés termelés formálta. Kialakultak a Kár-
pát-medence centrumában a nagy ipari fel-
dolgozóközpontok (Budapest és környéke). 
Az Alföld és a hegyvidék (Komárom, Gyõr, 
Miskolc, Szabadka, Zombor, Temesvár), 
illetve Erdély és a központi medence hatá
rán az eltérõ adottságokkal rendelkezõ tájak 
jelentõs erõforrásaira épülve szintén erõs 
régiók alakultak ki. Olyan, a polgári kultúra 
megteremtésében és a tõkekoncentrációban 
egyaránt hatékony „városkettõsök” születtek, 
mint Nagyvárad és Debrecen, illetve Temes-
vár és Arad. A mezõgazdaság tõkés átalaku-
lása ugyancsak a korszerû régiók kialakulá-
sának irányába vitte a folyamatot, amelyet a 
nagy folyók (elsõsorban a Duna és a Tisza) 
szabályozása is alátámasztott. A hagyomá-
nyos kultúrtájak többsége megerõsödött, pél-
dául az olyan nagy gabonatermõ régiók, mint 
a Bácska vagy a Csallóköz. Az állattartásban 
az Alföld és a Bihari-hegység között viszont 
tovább élt a hagyományos transzhumáló 
állattartás (Szabadfalvi, 1970), ám máshol 
(így Tolnában, Baranyában) már feltûntek 
az állattartás intenzívebb formái. Sok helyen 
a több évszázadra visszatekintõ szõlõ- és 
borkultúra (Érmellék, Tokaj, Gyöngyös, Sop-
ron, a Balaton-felvidék, Szerémség), illetve 
a gyümölcskultúra (a Duna-Tisza közén, 
illetve Erdélyszerte), egyébként viszont új 
növényfajták tömegtermelése (bolgárker-
tészségek a nagyvárosok agglomerációjában, 
a Nyírségben a burgonya és a dohány) 
formálta a tájat.

A trianoni békerendszer Magyarország 
feldarabolásával együtt a Kárpát-medence 
több évszázados civilizációs hálóját is meg-
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szaggatta, ami ilyen módon a térség egész 
jövõjét is kétségtelenül kedvezõtlenül befo-
lyásolta (Beluszky, 1990). A Kárpát-medence 
civilizációs hálójának értelme és orientáló 
szerepe, amely gazdasági téren a modern 
szolgáltatási illetve munka és tõkekapcsola
tokban testesült meg, talán éppen ott érzé-
kelhetõ leginkább, ahol azt az új államha-
tárok átmetszették és felszámolták. Például 
az Alföldön, ahol az ipari forradalom által 
generált regionális fejlõdés a XIX–XX. század 
fordulóján feltûnõen kedvezõ folyamatokat 
indított el, s ahol a területelcsatolások ezeket a 
változásokat megállították. A gazdasági-társa-
dalmi veszteségek éppen az új államhatárok 
mentén (mindkét oldalon) láthatók jól, mivel 
fejlõdésképtelen régiódarabok egész sora 
húzódik mind a mai napig, Csanádtól, Csong-
rádtól és Dél-Békéstõl Biharon, Szatmáron, 
Beregen át a Bodrogközig. Ugyanakkor a 
viszonylag sértetlenül megmaradt régiókban 
a civilizációs háló kedvezõ hatása mutatkozik 
meg az „azonos minõségek” együttmûkö-
désében, amely például a Felvidék és 
Csehország viszonylatában zökkenõmentes 
gazdasági integrációt eredményezett, viszont 
más (balkáni) államstruktúrákban a hiánya 
ellenkezõ hatást kifejtve stagnáláshoz vagy 
fejlõdésképtelenséghez vezetett. Ugyancsak 
a civilizációs háló hasznára utal, ahogyan 

– minden nehézség ellenére – a Kárpát-me-
dence közepén maradt Magyarországon 

sikeres modernizáció valósult meg a két 
világháború között (Berend – Ránki, 1966). 
Az utóbbi években bekövetkezett ökológiai 
katasztrófák (az egymást követõ és meg-
szûnni nem akaró cián- és egyéb szennyezés 
Nagybányán, és más fenyegetések) ugyan-
csak az egységes civilizációs háló jelentõ-
ségére hívják fel a figyelmet. 

A Kárpát-medence regionális tagolódását 
külsõ politikai központokból nem lehet 
értelmezni, ezért kellõen a háromszázezer 
négyzetkilométernyi térség összadottságát 
(a komparatív elõnyöket és veszteségeket) 
sem lehet megítélni. Vagyis a részek, darabok 
(amelyeket egy-egy külsõ központ elvont) 
összessége nem teszi ki az egész adottságait. 
Így az a megállapítás aligha vonható kétségbe, 
hogy a térség XXI. századi modernizációja 
a nemzetállami megközelítések mellõzésé-
vel – hiszen egyik állam sem fogja át a 
térség egészét, a modernizációhoz fûzõdõ 
viszony tekintetében pedig kifejezetten ko-
moly különbségek mutatkoznak közöttük 

–, a Kárpát-medence természetes ökológiai 
(logisztikai) és történetileg sok évszázad alatt 
stabilizálódott központjából (központjaiból) 
kiinduló civilizációs (szolgáltatási, munka- és 
tõkekapcsolati) hálók helyreállításával, illet-
ve újrateremtésével valósítható meg. 

Kulcsszavak: hálóelmélet, magyar civilizáció; 
modernizáció; Kárpátmedence
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