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Kik tartoznak ide? 
• A társadalom számszerű többsége tartozott ide: 4–4,5 

millió ember. De nem a maradékelv alapján kell 

eljárni, azaz ez nem egyenlő mindazokkal, akik lent 

helyezkednek el a társadalomban. Helyette próbáljuk 

meghatározni:  

• Az alsó osztálybeliek „többnyire fizikai munkát 

végző bérmunkások”. 

• Mindez kettéválik mezőgazdasági és nem 

mezőgazdasági munkásokra/keresőkre (városiak). 

• Az agrárproletárok és a városiak között további 

nagy különbség, hogy bérüket milyen formában 

kapták kézhez.  



A napszámoslét a 19. század középső 

harmadáig nem egyenlő a 

nyomorléttel.  

Frédéric Le Play:  

egy hatvani 

jobbágycsalád 

leírása (1846) 

Deák Ferenc (1833): 

„Nem az a boldog 

ország, hol legtöbb 

gazdag ember, 

hanem az, hol 

legkevesebb szegény 

ember vagyon, amint 

ezt Angliának e 

részben szomorú 

példája bizonyítja.”  



Eötvös József az 1863-as alföldi 

éhínség kapcsán a napszámosokról:  
• „Más években több jólétet élveznek, mint 

ezen osztály bárhol a világon”→ 

kiszolgáltatottságuk oka, hogy nem bért, 

hanem részt kapnak, s rossz termésnél a 

rész igen csekély. 

• „S innen magyarázható, hogy az alföldi 

napszámos, ki néhány heti munkával 

hónapokra való szükségét megkeresi, 

sok esetben egy pár lovat szerezve 

keresetéből, feles földeket bérelhet, s 

később néhány holdnyi földbirtokra vagy 

legalább egy kis szőlőre tehet szert, 

sokkal inkább, mint az más országokban 

történik.”  



Nagy romlás az alsó agárrétegek helyzetében a 

19. sz. utolsó harmadában megy végbe. => 

• Elfogynak a feltörhető földek. 

• Osztályos örökösödés. 

• 1873 után leáll a konjunktúra. 

• Az iparfejlődés elégtelensége. 

• A századfordulóra elkészülnek a 

folyamszabályozások, vasútépítések. 

• Az első világháború után az Egyesült 

Államok bevándorlási politikájának 

megváltozása.  



A társadalomkutatás Trianon után figyel csak fel a hazai 

– főleg alföldi – agrárszegénységre → Kaán Károly, 

Gesztelyi Nagy László, népi írók. 

A szegénység 

ütközik ki 

leginkább: 

alapélmény az 

éhezés, 

magas 

halandóság. 

Dunántúli major, háttérben cselédház 



Agrárproletár egzisztenciák  
• 1930-ban kb. 3 millió lakos: azaz a népesség harmada.  

• A szegénység legjobban az egy keresős családokat sújtotta → 

ez az agrárproletárok kb. 40-50%-a volt. 

• Létminimum alatt vagy annak közelében éltek. 

Fő rétegző tényezők 

• Elvben a földbirtok léte (hasonlóan a birtokos parasztsághoz), 

de mégsem:  

• az 1-2 holddal bíró törpebirtokosok általában rosszabbul 

éltek a csak bérmunkából élőknél (uradalmi cselédek). 

• Jogi/alkalmazotti helyzetük jóval fontosabb: az agrárproletárok 

két legnagyobb csoportja: 

gazdasági cselédek  mezőgazdasági munkások 

(napszámosok)  



Cselédek  
• A kis és nagygazdaságok állandó alkalmazottai → általában 

egy teljes évre szegődtek el (nevük ezért néha: 

szegődményes),  

• nagybirtokokon azonban generációkon át is helyben 

maradnak 

• Munkaadójához nemcsak a formális munkaszerződés, hanem 

hatalmi viszony is fűzi. 

• A cseléd patriarchális viszonyban áll munkáltatójával, azaz 

személyi függésben áll vele, 

• a gazda háznépének része (a nagybirtokon a gazdatiszti 

személyzet a gazda képviselője) → testi fenyítés. 

• A pusztai hierarchiában az uradalmi iparosok felette álltak 

a cselédeknek, de a szociális kötelékek erősek voltak 

irányukban; 

• azaz az anyagiakon túl kölcsönös jogok és kötelességek. 



Cselédek 
Hátrányok 

• A gazda/gazdatiszt 

megszabta a cseléd 

munkakörét (ilyen 

értelemben az egyéb 

uradalmi kisegítő 

személyzet is cseléd, mert 

a gazdatiszt parancsol 

neki). 

• Személyi autonómiáját 

korlátozhatja: testi fenyítés 

joga.  

Előnyök 

• Egzisztenciális védettség 

személyes szabadsága 

egy részének lemondása 

fejében: 

• fix. évi cselédbér, 

• 45 napon belüli 

gyógykezelés költsége, 

• lakhatás és étkezés 

biztosítása.  



Cselédek 
• Egy társadalmilag izolált életforma. 

• A tanyákon és uradalmakon, távol a falvak 

paraszti közösségétől → emiatt immobil 

társaság, az uradalmiak gyakorlatilag nem 

költöztek soha. 

• Az elszegődés időpontja változó, de 

szeptember 29. és április 24. közé esett (Szent 

Mihálytól Szent Györgyig), a munkába állás 

általában január elsején történt. 

• 1935-től március 31. lett a törvényileg kötelező 

szerződéskötési időpont.  



Cselédek 
Bérezésük 

• A szerződésben (konvenció v. kommenció) 

részletesen rögzítették a cselédbért: a bér az előírt 

munkák elvégzése után járt. Ennek összetétele a 

dualizmus korához képest alig változott. 

• A bér kb. 95%-át a cseléd természetben kapta meg, 

nagysága követte a cselédhierarchiában elfoglalt 

helyet: 

• rendes béres, aki az állatokkal dolgozott, 

• gyalog béres a napszámosmunkákra, 

• kisbéres (gyerekmunka, az előbbiek kb. fele). 

• A konvenció főbb tételei: csekély készpénz, 

természetbeni javak és kis illetményföld. 



Cselédek 
Bérezésük a két világháború között 

1. pénz: max. 40 pengő, 

2. naturáliák 

• gabona: 15-20 mázsa, vegyesen búza, rozs, árpa, 

• ha tarthatott jószágot: akkor általában 1 fejőstehén + 

borja; 1 anyadisznó + szaporulata és korlátlan 

mennyiségű aprójószág: ezeket a piacon 

értékesíthette; 

3. föld 

• általában 1 kataszteri hold föld, az uradalom által 

felszántva és bevetve kukoricával vagy krumplival,  

• plusz 200–400 négyszögöl kert;  

4. szolgálati lakás (hosszú sorházak, 1 családnak 1 szoba, 

2-4 családnak közös konyha).  



Cselédek 
• A cseléd nem tipikus bérmunkás → Kovács Imre 

„szükségletfedezeti üzemnek” nevezi. 

• Összevetés a városi munkásokkal: nehéz, mert azok 

szükségleteiket a piacról szerezték be, míg a cseléd önellátó 

és a konvenció keretei között árut termel. 

• Heller András a székesfehérvári járásban úgy számolja, 

hogy 1935-ben 1130 pengőt tett ki a pénzben kifejezett 

bevétel (konvenció + piac), ennek 57%-a piaci 

forgalomból. 

• Ált. azonban kb. 350 és 600 p között (havi 28-50 pengő) 

alakult a konvenció pénzben kifejezett értéke. A 

gyerekek számának növelésével több munkaerő, így 

több bevétel is volt, így itt érdek a sok utód: a 

napszámosoknál egy házas nőre 1920-ban 3,9 gyerek, a 

cselédeknél 4,5 gyerek jutott.  



Cselédek 
Összefoglalóan: 

• Függése ellenére a 

többiekhez képest 

nagyfokú szociális 

biztonság; 

• bevételei kb. a 7 

holdas 

kisbirtokosénak 

feleltek meg.  Uradalmi cselédek kukoricát 

morzsolnak a dualizmus korában 



Gazdacselédek 
Kormegoszlás 

• 1930-ban a gazdasági cselédek 2/5-e nőtlen vagy hajadon 

(87ezer fő). 

• Köztük vannak azok, akik a parasztgazdaságokban 

dolgoztak, ők a „gazdacselédek”.  

• Nagyobb részük fiatal férfi, a parasztgazdaságok őket 

részesítették előnyben. 

• Ők családalapításukig, de max. 30 éves korukig 

cselédkedtek, majd napszámosként vagy tanyásként 

folytatták életüket. 

• Konvenciójukban különbség a nagybirtokhoz képest:  

• hagyományosabb, azaz a ruházatra vonatkozó tételek itt 

végig megmaradtak, nem volt viszont állattartás és 

illetményföld (ezért kevesebbet is kerestek, mint az 

uradalmiak). 



Mobilitási utak a gazdacselédség után  

A) Tanyás 

• Tanyásfokozatok: vö. a mezővárosi fejlődés 

sajátosságai:  

• bérestanyás: a tulajdonos teljes mértékben 

igényt tart munkájára, volt viszont 

illetményföld és tehéntartás – ez az 

uradalmihoz teljesen hasonló, 

• feles tanyás, ingyenestanyás: teljesen a 

bérlőnek ledolgozott napszámból él (ez volt a 

többség), 

• tanyabérlet, erősen feudális szolgálatokkal. 



Mobilitási utak a gazdacselédség után  
• B) Napszámos 

• Általában valamely alföldi mezővárosba költözve vállalt munkát 

– ha volt. 

• Ez a legszámosabb csoport: 

• 20-as évek: 1,5 millió fő; 30-as évek: 1,25 millió.  

• Bérük napi 1–3 pengő között, amit sok helyen természetben 

fizetnek (liszt, szalonna, tej stb.) Napszámbérük: a 20-as 

években évi 480–680 p között, a válság alatt 300 p, majd 

újra 400–450 p körül, ennek kb. a felét aratással keresték.  

• Mellette aki tud, részesföldet vállal feles, vagy harmados 

bérletbe. 

• Lányok-asszonyok summásnak mennek, vagy 

marokszedőnek állnak, gyerekek kisbéresek stb. → az évi 

betevőt így meg lehetett keresni. 

• Bérük a termés függvénye, rossz terméskor ezért 

éhínség. 



Mobilitási utak a gazdacselédség után  

B) Napszámos 

• A munkaerőpiacon megjelentek még a földjük mellé 

munkát kereső törpebirtokosok is.  

• „Emelkedettebb szakmunkáslét” (Erdei) csak a 

kubikusoknál és kertmunkásoknál. 

• Kubikusok (vö. köbméter): szerepük a nagy 

földmunkák után, ill. a 2. világháború között 

lecsökkent, számuk 1930-ban 9200 fő. 

• Vö. a Tisza völgyében 1872-re 1200 km gát, 129 km 

kanyarátmetszés + Rába, Szamos, Temes-Béga stb. 

szabályozások. 

• Kertészek: átmenet a cseléd és a paraszti lét között. 

 



Mobilitási utak a gazdacselédség után  
B) Napszámos: summások 

• A napszámosokon belüli külön nagy csoport. 

• Summás: általában házasság előtt álló fiatal férfi és nő. 

• Egyszerre idény- és vándormunkások. 

• Főleg Hevesből, Zalából és Borsodból csoportosan 

szegődtek a dunántúli nagybirtokokra max. fél évre vagy 

aratásra, répaszedésre stb. Külön vonattal szállították őket. 

• Fő központ: Mezőkövesd: 6000 summás élt itt; vezetőjük a 

summásgazda, aki leszerződtette a bandát. 

• A summáskonvenció a többivel összevetve a legcsekélyebb 

(kb. 220–230 p/év) a 30-as években nagy zuhanás! → havi 

18-20 pengő! vö. Szabó Zoltán: A tardi helyzet. 





Mobilitási utak a gazdacselédség után  
B) Napszámos: summások 
• Beágyazottságuk: ideiglenes ottlétük miatt a legalacsonyabban 

álltak az uradalmi hierarchiában → konvenciójuk is lemaradt az 

uradalmi cselédekétől. 

• Nagyfokú kiszolgáltatottság: szállásuk általában istállóban; 

betegség esetén 8 nap után hazaküldték. 

• Területi bérkülönbségek: legkevesebbet a Tiszántúlon, 

legtöbbet a Kisalföldön fizettek.  

Az agrárszegénység tarkasága jól mutatja, hogy e rétegek nem 

tehetők bele egyetlen osztálykategóriába (=proletariátus), már 

csak azért sem, mert érdekvédelmileg magukat – leszámítva a 

földmunkásokat – nem tudták megszervezni (se párt, se 

szakszervezet). 



A munkaerő hatékonysága 
• A munkaerő kihasználtsága igen alacsony fokú: 

• Az éves munkanapoknak csak felét harmadát 

tudták ledolgozni, télen különösen súlyos 

keresetnélküliség. 

• A századfordulón évi átlagban 220 napot 

dolgoztak: hétvégék nélkül kb. 73%-os 

munkaerő-kihasználtság; ez a válság alatt 130 

napra zsugorodott (43%). 

• A mezőgazdaság alacsony gépesítettsége 

része volt a szociálpolitikának → legyen 

munka a nincsteleneknek.  



Mobilitási esélyek 
1. Az iskolai út alig volt járható: míg a 7 év feletti 

népességben 1930-ban 10% volt analfabéta, addig a 

cselédeknél 22,2%. 

• A közszolgálatban és a szabadfoglalkozású 

értelmiségben 3% volt a szegényparaszti 

származásúak aránya. 

• Az 1930-as évek végétől tehetségmentő akciók 

(Sárospatak, Győrffy-szakkollégium) → a 

falukutató mozgalom hatása. 

2. Vagyonosodás földvásárlás útján (nem jellemző). 

3. Városba költözés és ipari vagy szolgamunka vállalása 

→ ez volt az egyetlen reális esély a falusi nyomorból 

való kikerülésre. 



Városi munkásság 
Az iparfejlődés sajátosságai 

• Az ország agráradottságai és osztrák vámpolitika miatt a magyar 

ipar fejletlen → a gazdaság egésze a nyerstermény-előállításra áll 

rá. 

• A városi polgárság csekély súlyú volt → ez egyben az ipar és 

kereskedelem súlyát is megszabta. 

• 1805: kimondottan iparral 88 ezer fő foglalkozott. 

• Vö. nálunk a városokat azért dicsérték, hogy milyen jó szőlőik 

vannak (Rézler). 

• A céhrendszer sokáig fennmaradt → iparszabadság csak 1859-től 

• kötött ár, kötött segédszám (másrészt ez védte őket is és a 

társadalmat is). 

• Nemesi birtokot eladni nem lehetett → nincs hitel. 

• Rossz közlekedés: a szállítás bizonytalan és az árut 20-30%-kal 

drágítja. 



 

• Főleg a mezőgazdasággal kapcsolatos 

ipar fejlődött → malom-, szesz-, 

cukoripar. 

• Másodsorban a bányászat és ezek 

feldolgozása → vasgyártás. 

• A textilipar fejletlen, ugyanakkor igen 

jelentős háziipar. 

Az ipar fő ágai 
 



Gründerzeit és munkásai  
• 1848: 528 gyárban 23 400 munkás → egy gyárra átlag 44 fő jutott 

(bányászat nélkül). 

• 1860–70: 394 gyár alakul. 

• A nagyipar kiépülésével egy időben jelennek meg mint új csoport. 

• Számuk 1848 és 1890 között 15-szörös lesz (23 400-ról kb. 350 

ezer). 

• Bázisuk: 

• gépekhez értő szakmunkások elsősorban külföldről: a 

hierarchia csúcsán szakértelmük, anyagi helyzetük és 

műveltségük miatt (főleg németek); 

• a betanított és segédmunkások hazaiak, a szakmunkások 

kevésbé: 

• céhlegények, kisiparosok, zsellérek, mezőgazdasági 

napszámosok (a lányok cselédnek álltak); 

• volt kubikusok. 



Gründerzeit és munkásai  
• Származás: az 1867 utáni gyári munkásság 40%-a 

külföldi. 

• A vasútépítésekkel jelennek meg, elsősorban morvák, 

csehek, osztrákok, németek. 

• A magyar állampolgárságúak között is kevés a 

magyar nemzetiségű. 

• Budapestet kivéve az ipar főleg nemzetiségi 

területeken fejlődött → vö. nyersanyaglelőhelyek. 

• A magyarok inkább a mezőgazdaság és az állam 

felé húznak. 

• 1875, Budapest: a magyarországi születésű 

munkások közül 31% szlovák, 60% magyar, kb. 

7% német. 



Szabó Zoltán a telepi és a falusi bányászok 

különbségéről (1938) 
Telepi Falusi 

munkaciklus egész évben dolgozó 

állandó munkás 

időszakos (téli) → 

télen több szén kell 

lakás társulati munkáslakás saját parasztház 

származás főleg német bevándorolt palóc 

mobilitás 2-3 generációs bányászok elsőgenerációs 

létforma a bányászat hivatás a bányászat kereset, 

amúgy paraszt 

gyerekszám ritka a sok gyerek magas születésszám 

életszínvonal relatív magas, de nem 

önálló 

relatív alacsony, de a 

maga ura 



Városi munkások összesen 
• 1910-ben kb. 2 millió fő (bányászokkal és 

szolgáltató szektorral együtt) → a 2. 

legnépesebb csoport. 

• Ebből kb. 1 millió ipari munkás, 

• 400 ezer házicseléd, 

• 200 ezer nem mezőgazdasági napszámos, 

• kb. 200 ezer kereskedősegéd, 

• kb. 200 ezer közlekedési segédszemélyzet. 



Szerkezeti változások a két világháború 

között 
• Trianon után a munkásság száma kb. felére csökkent, belső 

arányai viszont nem változtak, majd csak az 1930-as évek 

végén. 

• 1938-tól van nagy növekedés az ipari munkásság 

létszámában és arányában: 

• az 1930: 630 ezer fő → 1941: 830 ezer, 

• 56%-ról 64%-ra. 

• Az ipari munkásoknál jellemző a nagyüzemekben 

koncentrálódás, 

• 50%-uk 500 fő feletti üzemben dolgozott – s ebből 

következően Budapesten (62%). 

• A városi munkásság száma is növekedett, ha nem is ilyen 

ütemben: 

• 1930: 1 millió 125 ezer; 1941-ben 1,3 millió. 

• Tendencia, hogy arányuk nőtt mind a munkásságon, mind pedig 

a kereső népességen belül (utóbbinál: 11%-ról 18%-ra). 

 



Szerkezeti változások a két világháború 

között 
• A külföldi származásúak eddigre teljesen asszimilálódnak. 

• A szakmunkások egyre inkább teret vesztettek a 

betanítottakkal és segédmunkásokkal szemben. 

• Az egyik ok a textilipar fellendülése az 1920-as 

években, 

• ez együtt járt a nők arányának növekedésével → a 

századelőn csak 13%, 1941-ben már 23% a 

részesedésük. 

• Női munka azonban még mindig jellemzően csak a 

férjhezmenetelig, nincs kétkeresős családmodell → az 

otthon maradt feleségek viszont már nem szülnek annyit, 

mint korábban, csökken a házas termékenység. 

• A századelőhöz képest bizonyos elöregedés. 



Szerkezeti változások a két világháború 

között 
Migráció (1930): a városi munkásság 60%-a máshol 

lakott, mint ahol született. 

• Legmozgékonyabbak a házicselédek, de a 

közszolgálati és közlekedési munkásokra is 

igaz ez → ezek a faluról városba jövők tipikus 

célpontjai. 

• Budapest: különösen mobil népesség: 

• itt az ipari és kereskedelmi munkásság 2/3-a 

is migránsokból áll → vö. lakáshelyzet: 

1927-ben a budapesti al- és ágybérlők 87%-

a bevándorló. 



Szerkezeti változások a két világháború 

között 
Mobilitás: legfontosabb a szakértelem. 

• Elsősorban a tanult munkások szervezik a mozgalmat 

(szakszervezet, szociáldemokrácia) 

• A tanulatlanokat kezdetben a szakszervezetekbe be sem 

vették 

• Iskolázottság: nagy haladás a századelőhöz képest:  

• az analfabetizmus minden munkásrétegben 10% alá 

csökkent, 

• legnagyobb részük végzettsége 5-6 elemi volt.  

Ipari munkások mobilitási típusai Lackó Miklós alapján (1930) 

1. örökletes ipari munkás: kb. 50%, 

2. lecsúszott iparosmesterek gyerekei: 20%, 

3. első generációs, agrárhátterű, tanulatlan munkás: 1/3. 



Összehasonlítás  

a mezőgazdaságiakkal 
• A városiak helyzete mindvégig kiszámíthatóbb és magasabb 

életszínvonalon állt. 

• A munkások között a válság csúcspontján sem volt a 

munkanélküliség nagyobb, mint 200–230 ezer fő (az 1930-as 

évek végétől munkaerőhiány). 

• Bérviszonyok:  

• szakmunkás a válság előtt: 150-200 pengő, 

• betanított munkás: 100-150; segédmunkás: 80-100 pengő, 

• vidéken viszont általában saját ház, nem kellett lakbért 

fizetni. 

• A budapesti ipari munkásoknál a lakbér a jövedelem kb. 10–

14%-át, az élelmezés 45-50%-át vitte el: helyzetük tehát jobb, 

mint a mezőgazdaságban. 



Cselédkedés 
• 1930-ban 200 ezer fő: majd’ 100%-ban nők, 1/3-uk Budapesten 

(a házicselédek száma alig csökkent). 

• Erős migráció: 80%-uk lakhelyéhez képest máshova szegődött 

→ néhány év után visszatérés eredeti lakhelyükre, majd 

férjhezmenetel (85% hajadon). 

• Funkciója: korai kereset, havi 30-40 pengő, beletanulás a 

házvezetésbe, főzésbe. 

• Származási összetételük (1927-es felvétel): 50%-ban 

mezőgazdasági, 20% ipari, 25% kispolgári egzisztencia. 

• A cselédség belső tagolódása: 60% mindenes cseléd, 13% 

szakácsnő, 10% szobalány. 

• Csak vasárnap volt pár óra kimenőjük, amúgy állandó 

készenlét. 

• Kiszolgáltatottságuk miatt sok deviancia (öngyilkosság, 

prostitúció). 


