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1. A dolgozat témája és célkitűzései 
 

 
A dolgozat az újgörög nemzeti identitás kialakulását és fejlődésének 
legfőbb állomásait mutatja be a felvilágosodás korától az újgörög 
nemzetállam megalapításán át, egészen a hivatalos államideológia 
megszilárdulásáig a 19. század utolsó harmadában. Az újgörög 
nemzet születését az európai modernizáció délkelet-európai 
jelenlétének kontextusában vizsgálja, ennek során a nacionalista 
mozgalmak megjelenésének társadalmi és politikai hátterét is 
igyekszik feltárni, továbbá választ keres arra a kérdésre, hogy a 
görög területeken a nacionalizmus hozza-e létre a nemzetet, vagy 
fordítva: a nemzet a nacionalizmust. 
 
A kérdés vizsgálatát Görögország esetében az teszi különösen 
összetetté és sokrétűvé, hogy a görögség története jóval régebbi 
időkig nyúlik vissza, mint más európai népeké. A görögség délkelet-
európai jelenléte az ókortól napjainkig folyamatosan kimutatható, és 
ez alatt a hosszú idő alatt egyaránt találkozhatunk a politikai 
függetlenség és az idegen uralom periódusaival is, valamint egy 
ennél még nagyobb horderejű változással: a vallásváltással, vagyis a 
politeista ókori hitvilágról a kereszténységre való áttéréssel. 
Mindezen változások ellenére a görögség nem asszimilálódott, és 
nem vesztette el saját nyelvét; a görög nyelv kontinuitása az ókortól 
napjainkig nyelvészetileg bizonyított tény.  
 
A görögség fennmaradását tehát nem befolyásolták sem a politikai, 
sem a vallási-kulturális változások, azonosságtudatuk fejlődésére 
azonban ezek a tényezők meghatározó befolyást gyakoroltak. Renan1 
fogalmazta meg azt a nézetet, amely szerint az ókorban még nem 
léteztek nemzetek, Anthony Smith 2  ezért bevezette az etnikai 
közösség fogalmát a nemzetek előtti, közös eredettel és kulturális 
hagyománnyal rendelkező népcsoportok megnevezésére. Mivel ezek 
alapján az ókorban, sőt még a középkorban sem beszélhetünk görög 
nemzetről, csak a görög etnikai közösségről, így azonosságtudatukat 

                                                 
1 RENAN 1995:171-172. 
2 SMITH 2004:208-209. 
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ezekben a történelmi korokban még nem nevezhetjük nemzeti 
identitásnak.  
 
A görög azonosságtudat ókori és középkori fejlődésének bemutatása 
túlmutatna dolgozatunk keretein, így ezek ismertetése helyett csupán 
a témában megjelent legfrissebb szakirodalomra utalunk. 3 
Dolgozatunk a felvilágosodás korával kezdi a téma tárgyalását, 
hiszen az újgörög nemzeti identitás kialakulása ebben a korban veszi 
kezdetét. Ez a folyamat azonban még a mai napig sem zárult le, így 
kutatásaink időbeli határaként a 19. század utolsó harmadát jelöltük 
meg. Ebben a korban vált ugyanis a görög nemzetállamnak a nemzeti 
identitást legnagyobb mértékben meghatározó ideológiája, a Nagy 
Eszme elfogadottá a görög társadalomban. 
 
Dolgozatunk közvetlen célja tehát annak bemutatása, hogy az 
említett korszak határai között hogyan alakult ki az újgörög nemzeti 
identitás a középkori eredetű, az ortodoxia és az egyetemesség 
eszméjén nyugvó vallási jellegű azonosságtudat, valamint a 
felvilágosodás által újjáélesztett ókori-hellén azonosságtudat 
szintéziseként. Emellett azonban bemutatjuk az újgörög nemzet, 
illetve a nacionalista mozgalmak létrejöttének társadalmi, gazdasági 
és kulturális hátterét is. 
 
 
 

2. A kutatás előzményei 
 
 

Az újgörög nemzeti identitás kialakulásának kutatását több 
tudományág is feladatának tekinti: a történettudomány, a szociológia, 
a kultúrtörténet valamint a filológia.  
 
A történettudomány kezdetben az általánosabb jellegű, 
eseménytörténet-központú monográfiák keretében tárgyalta ezt a 
kérdést is, a történelmi változások kísérő jelenségeként. Ezt követően 

                                                 
3 Pl. DROIT 1992, KALDELLIS 2009. 
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azonban a nemzeti identitás kérdése önálló kutatási témaként is 
helyet kapott a modern történettudományban4. 
 
A szociológiai kutatások kezdettől fogva önálló témaként kezelik a 
nemzeti identitás kérdését, és annak társadalmi gyökereit vizsgálják.5 
 
A filológián belül az irodalomtudomány azt próbálja kimutatni, hogy 
a nemzeti identitás fejlődése milyen módon tükröződik az irodalmi 
szövegekben6, míg a nyelvtudomány a nyelvi kérdés és a nemzeti 
identitás közötti összefüggéseket igyekszik feltárni7.  
 
A téma rendkívül szerteágazó kutatásának vannak azonban 
problematikus pontjai is. Ezek közé tartozik a nemzeti identitás 
kérdésének erős ideológiai meghatározottsága, amely, különösen a 19. 
század végén és a 20. század elején erősen rányomta bélyegét az 
ezzel kapcsolatos tudományos kutatásra, illetve az ebben az 
időszakban kiadott szakirodalom nagy részére is, és kisebb 
mértékben ugyan, de napjainkig jelen van az e témájú, elsősorban 
görög nyelvű publikációk egy részében. Problémát jelent továbbá az 
is, hogy a nemzeti identitás kutatása ritkán ölel fel egy eszmetörténeti 
kornál nagyobb időszakot, ezért ritka a kérdés nagyobb áttekintést 
nyújtó, korszakhatárokon átívelő bemutatása 8 , továbbá ritka a 
tudományágak határain átívelő interdiszciplináris megközelítés is. 
 
Az újgörög nemzeti identitás kérdéskörét érintő magyar nyelvű 
szakirodalommal még adós a tudomány. Dolgozatom ezért arra 
törekszik, hogy ezt a hiányt enyhítve beemelje a magyar nyelvű 
tudományos kutatás, illetve tudományos vita témakörei közé ezt a 
több tudományág számára is fontos kérdést.  
 
                                                 
4 Pl. SVORONOS 2004, VOGLI 2007, BEATON—RICKS 2009. 
5  Pl. TSAOUSIS 1983, CARABOTT 1997, KOURVETARIS —
DOBRATZ 1987, valamint Konstantinos Tsoukalas publikációi.  
6 Pl. MYLONAKI 1995. 
7 Pl. MACKRIDGE 2009. 
8  Ritka kivételnek számít ZACHARIA 2008, amely ugyan nem 
monográfia, hanem gyűjteményes tanulmánykötet, de mindenképpen 
hiánypótló szerepet tölt be. 
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3. A dolgozat felépítése és a követett módszertan 
 
 

A dolgozat két nagy egységre osztható: egy elméleti, valamint egy 
gyakorlati jellegű részre. Az elméleti rész az első három fejezetet 
foglalja magában, és legfőbb célja az, hogy a kutatás gyakorlati 
részének elméleti hátteréül szolgáljon. Mivel a nemzet létrejötte, a 
nacionalizmus megjelenése, valamint ezek egymáshoz való viszonya 
a dolgozat központi kérdései közé tartoznak, az első fejezetben ennek 
a komplex kérdéskörnek az alapvető elméleti hátterét mutatjuk be. 
Módszertani szempontból egyaránt éltünk az elsődleges irodalom, 
vagyis a források, illetve az erre reflektáló másodlagos irodalom, 
vagyis a szakirodalom felhasználásával. 
 
A második fejezet a hagyomány és a modernizáció viszonyát 
vizsgálja Délkelet-Európában a 18. század végén és a 19. század 
elején, illetve Immanuel Wallerstein 9  elmélete alapján igyekszik 
elhelyezni a Délkelet-Európában végbemenő folyamatokat az európai 
modernizáció kontextusában. Ennek bemutatására azért van szükség, 
mert a kutatás a modernizációt tekinti a nemzetek, valamint a 
nacionalizmus kialakulása előfeltételének10. 
 
A nemzeti identitás kialakulásának két alappillére a nemzet térbeli és 
időbeli elhelyezése, illetve definiálása. A harmadik fejezet az időbeli 
struktúra fejlődését követi nyomon, és azt mutatja be, hogyan alakult 
ki a szakadatlan kontinuitással rendelkező, egységes nemzeti idő, 
illetve milyen szerepet játszik mindez az államideológia, illetve a 
nemzeti identitás megfogalmazásában. A kérdést forrásmunka és 
szakirodalom-feldolgozás alapján ismertetjük. A nemzeti identitás 
térbeli meghatározásának bemutatására a dolgozat gyakorlati jellegű 
részében került sor. 
 
A dolgozat második részének központjában két kérdéskör vizsgálata 
áll: a nemzeti identitás kialakulásának folyamata, valamint az 
újgörög nemzetállam megalapítása és a hivatalos államideológia 
identitásformáló szerepe. Ebben a részben a téma interdiszciplináris 
                                                 
9 WALLERSTEIN 1974, WALLERSTEIN 1980. 
10 L. pl. ZELEPOS 2002:24. 
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megközelítésére törekedtem, és a szociológia mellett a 
történettudomány, valamint filológia módszereit és kutatási 
eredményeit is felhasználtam. Ebben a gyakorlati jellegű részben a 
korábbiaknál nagyobb szerephez jut a forrásfeldolgozás, emellett 
azonban továbbra is éltem a szakirodalom-felhasználás módszerével. 
 
Forrásként a dolgozat időbeli keretei között kiadott szépirodalmi, 
történetírói, illetve politikai műveket, valamint a korabeli sajtó egyes 
szemelvényeit használtam fel. Mivel ezeknek a műveknek, illetve 
dokumentumoknak a többsége még Görögországban is csak nehezen 
hozzáférhető, Magyarországon pedig lényegében hozzáférhetetlenek, 
célomnak tekintettem azt is, hogy azokat a magyar kutatás számára 
magyar nyelven is hozzáférhetővé tegyem. Ennek érdekében a 
tudományos gyakorlattól némileg eltérően nem csak a 
hivatkozásokban utalok a felhasznált forrásokra, hanem a legtöbb 
esetben idézem is azokat. 
 
A negyedik és az ötödik fejezet a felvilágosodás korszakát tárgyalja. 
Egy általános jellegű áttekintés után a felvilágosodás görög 
területeken való megjelenésének társadalmi-politikai feltételeit 
elemezzük, majd az újgörög nemzeti identitás kialakulásának kezdeti 
időszakát mutatjuk be. 
 
A hatodik és a hetedik fejezet témája az újgörög nemzetállam 
megalapítása, valamint az államideológia kezdeti útkeresései. Az 
államideológia legfontosabb kérdéseit két különálló fejezetben 
tárgyaljuk: a nyolcadik fejezet a Nagy Eszme létrejöttének 
társadalmi-politikai gyökereit, valamint annak a nemzeti identitás 
fejlődésére gyakorolt hatását vizsgálja, míg dolgozatunk utolsó, 
tízedik fejezete azt mutatja be, hogyan jött létre és szilárdult meg az 
újgörög nemzeti identitás a Nagy Eszme, valamint a történetírás által 
megfogalmazott három fázis-modell szintéziseként. A kilencedik 
fejezet, a nemzeti idő kontinuitását elméletben tárgyaló harmadik 
fejezet kiegészítéseként azt szemlélteti, hogyan fogadta be a hivatalos 
állam-, illetve nemzetideológia a felvilágosodás kora óta erősen 
elutasított bizánci kort, és hogyan vált ezáltal teljessé a nemzeti idő.  
 
Miután a nemzeti identitás térbeli struktúrája a Nagy Eszme 
megfogalmazása által, időbeli struktúrája pedig a nemzeti idő 
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kontinuumának létrehozása által elnyerte végleges formáját, egy 
olyan stabil ideológiai alakzat jött létre, amely napjainkig 
meghatározó szerepet játszik a görögség azonosságtudatában. 
 
 

4. A dolgozat eredményei 
 
 

A dolgozat első részében rámutatunk a felvilágosodás 
megjelenésének, valamint a nemzetek létrejöttének alapjául szolgáló 
modernizáció sajátos délkelet-európai vonásaira, illetve 
szembeállítjuk azokat a közép- illetve a nyugat-európai párhuzamos 
jelenségekkel. 
 
Elsőként megállapíthatjuk, hogy a modernizáció hiánya Délkelet-
Európában hasonló társadalmi jelenségek létrehozója lehet, mint 
Európa többi részén a korai modernizáció. Az Oszmán Birodalom 
területén nem az iparosodás megjelenése, illetve a technikai fejlődés 
hozta létre azt a társadalmi réteget, amely a felvilágosodás és a 
nacionalizmus eszméinek hordozójává vált, hanem a Birodalom 
viszonylag nagy területén lehetséges vámmentes kereskedelem, 
illetve a közép- és nyugat-európai országokkal történő kereskedelem 
kedvező feltételei. Ez a 18. század végén létrejövő új társadalmi réteg, 
habár más okból és más módon jött létre, mint a hasonló nyugat-
európai polgári rétegek, mégis képes volt ugyanazt a szerepet 
betölteni a modernizáció megjelenése előtti Délkelet-Európában, 
mint a helyi polgárság az iparosodott nyugati területeken.  
 
Ez a kereskedő polgárság a széthullás jeleit mutató Oszmán 
Birodalomban csakhamar vezető szerephez jut, mind a gazdasági, 
mind a kulturális élet területén. Míg a görögajkú oszmán alattvalók 
hagyományos vezető rétege, a fanarióták korlátlan lojalitással 
fordultak az államhatalom felé, a feltörekvő új elit egyre 
elégedetlenebb volt az abszolutista idegen uralommal, és ezért 
szembefordult vele. Nyugati kereskedelmi tevékenységük révén 
hamarosan kapcsolatba kerültek a felvilágosodás eszméivel, 
amelyeket görög nyelven közvetítettek Délkelet-Európa felé.  
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A felvilágosodás Nyugat-Európához képest néhány évtizedes 
fáziskéséssel jelent meg Délkelet-Európában, és fordulópontot 
jelentett a görögség azonosságtudatának fejlődésében. 
 
A felvilágosodás eszméinek beáramlásáig az Oszmán Birodalom 
területén élő görögség vallási alapon meghatározott, egyetemes 
érvényű, ezért etnikai elemeket nem tartalmazó azonosságtudattal 
rendelkezett. Ez a balkáni-ortodox kollektív azonosságtudat a bizánci 
korban alakult ki, és Bizánc bukása után is változatlan maradt. Az 
Oszmán Birodalom görögajkú alattvalói továbbra is „rómainak” 
nevezték magukat, Bizánc bukását és a Konstantinápoly feletti 
oszmán uralmat pedig isteni büntetésnek, ezáltal viszont csak 
átmeneti állapotnak tekintették. Ciklikus időszemléletük alapján az 
isteni büntetés leteltével lehetséges lett volna a korábbi állapotokhoz, 
így a Bizánci Birodalom virágkorához való visszatérés. 
 
A felvilágosodás gyökeresen átalakította ezt a szemléletet. A ciklikus 
időfelfogást felváltotta a lineáris, és ennek eredményeként a 
hagyományos azonosságtudatuk által passzív szerepre kényszerített 
görögség egyre aktívabb szerepet kezdett játszani a szabadságért 
folytatott küzdelemben. Ennél is fontosabb volt azonban egy új 
azonosulási pont megjelenése: a felvilágosodás által nagyra értékelt 
ókor újra megjelenik a görögség azonosságtudatában, és vallási 
tartalmától megfosztva, immár pozitív értékítélettel párosulva egyre 
nagyobb teret nyer a felvilágosodás által negatív konnotációval 
felruházott bizánci-ortodox azonosságtudat mellett. 
 
A dolgozat legfőbb eredménye annak a folyamatnak a forrásművek 
felhasználásával történő részletes bemutatása, amelynek során a 
„római” identitás mellett polgárjogot nyert a felvilágosodás által 
újjáélesztett „hellén” identitás, anélkül azonban, hogy egyik a 
másikat végérvényesen háttérbe tudta volna szorítani. A görög 
felvilágosodás legjelentősebb képviselőinek művein keresztül 
szemléltetjük a folyamat kezdetét, és végig is kísérjük azt az 
államalapítást követő harminc éven keresztül, egészen addig, amíg 
forrásaink egyértelműen annak lezárulását nem jelzik. Mindezen 
túlmenően bemutatunk számos, a hivatalos ideológiától eltérő, abba 
beleilleszkedni nem tudó véleményt is, hogy az említett folyamat 
ellentmondásosságát szemléltetni tudjuk. 
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A görögség azonosságtudatának diakrón vizsgálata alapján levonható 
egyik legfontosabb következtetés mindenképpen az, hogy a görög 
etnikai közösség, később pedig a görög nemzet identitástudatának a 
kulcsa és legfőbb kifejezőeszköze a mindenkori önmegnevezés, 
amely a történelem folyamán többször is változott. A dolgozatunk 
által vizsgált időszakban válik általánossá a „római” mellett a 
„hellén” önmegnevezés, a kettőt pedig a felvilágosodás képviselői 
élesen szembeállították egymással. A „római” név számukra egy 
idegen uralomnak való szolgai alávetettséget, illetve az azzal történő 
teljes azonosulást jelentette, a „hellén” név viszont az ókori Hellasz 
függetlenségét és szabadságát jelképezte.  
 
Az isteni büntetésnek értelmezett idegen uralommal szemben 
tanúsított passzivitás a 18. század végén lassanként átadja a helyét a 
felvilágosodás által felértékelt szabadság iránti vágynak, és ez, 
valamint az abszolutista állammal szembeni elégedetlenség a nemzeti 
mozgalmak létrejöttéhez vezetnek. Ezek legjellemzőbb megjelenési 
formái a szabadkőműves mintára szerveződő titkos társaságok, 
amelyek a szabadságharc előkészítésében is nagy szerepet vállaltak.   
 
A sikeres szabadságharc nyomán létrejött újgörög nemzetállam 
azonban nem tudta magában egyesíteni a görögök lakta területek 
összességét, csupán azoknak mintegy harmadrészét, ezért létkérdés 
volt számára – saját legitimációja megteremtésének érdekében – a 
nemzeti egység létrehozása. Az a tény, hogy a görögség kétharmada 
a nemzetállam területén kívül rekedt, hátráltatta a nemzetté válás 
folyamatát is, így megállapíthatjuk, hogy Görögország esetében a 
nemzetállam létrejötte megelőzte a nemzet kialakulását. 
 
Az állam elsődleges célja tehát a nemzeti egység létrehozása volt, 
ennek elméleti megalapozását szolgálta a vizsgált időszakban 
megfogalmazott mindkét államideológia: az 1830-as évek 
államideológiája, valamint az 1840-es években megfogalmazott 
Nagy Eszme is.  
 
Az állam megalapítása után megfogalmazott első államideológia 
homlokterébe a felvilágosodás óta pozitív konnotációval felruházott 
ógörög múlt, illetve az ókorral való kontinuitás hangsúlyozása került. 
Ez a hivatkozási alap azonban problémásnak bizonyult a nemzeti 
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identitás kialakulásának folyamata szempontjából, mivel annak 
tartalma csak az iskolázott, az ógörög nyelvet és történelmet ismerő 
polgárok számára volt hozzáférhető. Mindezek hiányában pedig 
kérdésessé vált az ógörög múlttal való azonosulás lehetősége is.  
 
A hivatalos államideológia a nyugat-európai műveltség keletre való 
„átültetésében” vélte megtalálni a nemzeti egységhez vezető út első 
nagy célját, vagyis kulturális vezető szerepre törekedett a délkelet-
mediterrán térségben. Ezzel az ideológiával elsősorban a művelt, 
értelmiségi rétegek tudtak azonosulni; a társadalom többi rétege 
számára továbbra is a bizánci-ortodox identitás maradt a 
meghatározó. Ennek megfelelően egymás mellett élt a görög 
társadalomban két, egymással sok szempontból ellentétben álló 
azonosságtudat, amelyek eltérő orientációs pontokkal is rendelkeztek: 
a hagyományos „római” identitás továbbra is Konstantinápolyt 
tekintette központjának, lojalitása tehát nem a nemzetállamra irányult, 
a „hellén” identitás pedig Athén-központú volt.  
 
Az állam, hogy elnyerje a „római” identitással rendelkező 
polgárainak a hűségét is, az 1830-as évek második felében egyre 
nagyobb teret engedett a kezdetben visszaszorítani próbált népi 
vallásosságnak, és ezzel párhuzamosan megkezdődött Bizáncnak a 
nemzeti idő kontinuumába való beépülési folyamata. 
 
Ez az első államideológia azonban nem tudott működőképes 
nemzetideológiává válni, hiszen az áhított nemzeti egység 
megteremtésére nem volt képes. Nem volt képes megfogalmazni és 
kellően alátámasztani az új nemzetállam területi igényeit, valamint 
nem tudta megszólítani az államhatárokon kívül rekedt görögséget, 
az állam területén élő, de a nyugati kultúra közvetítéséből kiábrándult 
értelmiséget, valamint az ortodox egyházat. 
 
Az újgörög nemzetállam első sikeres állam- és egyúttal 
nemzetideológiája az 1844-ben megfogalmazott Nagy Eszme, amely 
képes volt integrálni a hosszabb ideje párhuzamosan egymás mellett 
élő „római” és „hellén” identitást, illetve az azokhoz kapcsolódó, 
egymásnak sokszor erősen ellentmondó vallási-kulturális 
hagyományokat, továbbá a nemzeti egység megteremtésének céljából 
kellően meg tudta alapozni az állam expanziós törekvéseit.  
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A területi igények megfogalmazásának elengedhetetlen feltétele volt 
a szakadatlan görög jelenlét bizonyítása a visszacsatolni kívánt 
területeken, ehhez pedig arra volt szükség, hogy Bizánc immár 
véglegesen is a görög nemzeti idő részévé váljék. Dolgozatom 
rámutat arra, hogy ez a folyamat az újgörög nemzeti identitás 
kialakulásának legfőbb feltétele. 
 
Az újgörög nemzeti identitás térbeli és időbeli struktúrájának 
egysége a Nagy Eszme megfogalmazásával válik véglegessé. Bizánc 
rehabilitálásával teljessé válik az ókor óta szakadatlan nemzeti idő, és 
ugyancsak Bizánc rehabilitálása a kulcsa az egységes nemzeti tér 
létrejöttének. Dolgozatom a korabeli források alapján bemutatja 
ennek a folyamatnak valamennyi fázisát, végül pedig bemutatja azt is, 
hogyan nyer kifejezést ez a sikeres állam- és nemzetideológia a 
korabeli történetírásban. Az egységes nemzeti tér és idő Konstantinos 
Paparrigopoulos „három fázis-elméletében” nyeri el végső formáját, 
és válik a görög nemzeti identitás elidegeníthetetlen részévé. 
 
 

5. A hivatkozott irodalmak, valamint további, a dolgozatban 
felhasznált válogatott szakirodalom 
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