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A kispolgár 
• Fogalmi problémák: sem a parasztot, sem a 

kispolgárt nem szokták pontosan definiálni. 

• Előzmény nélküli, a modern kor terméke. 

• Az osztályalapú struktúrakép nem tudott vele 

mit kezdeni (munkás, vs. kapitalisták). 

• Magyarországon a nyugati kispolgársághoz 

képest egy viszonylag szűk réteg. 



A kispolgár: szerkezeti sajátosságai, 

létjellemzői  
• Helyzetében polgári 

• A család áll a központban: a háztartás kereteihez 

nemcsak a 1. fogyasztás és a 2. reprodukció, de a 

3. munka is teljes egészében kapcsolódik,  

• azaz vállalkozás és tulajdon → család; létük a 

családra épül, amiért ez a kispolgári 

életeszményben igen hangsúlyos helyre került → 

főleg a kisiparos és kiskereskedő esetében. 

• Ha a család = polgári ethosz, akkor a kispolgárság 

több tekintetben „polgáribb” vonásokat mutatott, 

mint a középpolgárság. 



A kispolgár: szerkezeti sajátosságai, 

létjellemzői  
• Egyéb sajátosságok 

• Jövedelemből él, s nem fizetésből → elkülönül a 

bérmunkásoktól (fölényérzet). 

• Egzisztenciális félelemérzet a lecsúszástól, 

• ez antikapitalizmusban nyilvánul meg:  

• a 19. században Nyugat-Európában: baloldali 

radikalizmus, 

• a századfordulón: konzervatív status quo-párt,  

• két világháború között jobboldali radikalizmus. 

• A tulajdonosi kispolgárság mellett a századfordulótól egyre 

nagyobb részük került ki a rutinjellegű irodai munkát végző 

alkalmazotti rétegből, akik merőben más viszonyban álltak a 

családdal, tulajdonnal és az egzisztenciális önállósággal → 

nem létalap többé. 



Konkrét csoportok a magyar 

társadalomban 
• Weis a parasztsággal azonosítja: 

• „A kispolgár fogalmához legközelebb áll a kisgazda”, ti. 

mint osztály egyedül ők képviselnek valódi 

szervezettséget, érvényesítő erőt. 

• Erdei:  

• A kisipar, kiskereskedelem „olyan pálya, amely nem 

polgári, de nem is munkás”. 

•   

• Közös mindkettőnél, hogy egyfajta saját identitást 

hiányolnak. 

• L. Nagy Zsuzsa: nem a jövedelem, hanem az életmód 

egysége alapján képez egy réteget – vö. Bourdieu. 

• Gyáni Gábor: akkor létezik-e egyáltalán ilyen?  



Kapcsolat a kispolgárság  

és parasztság között 

Mit jelent a paraszt Magyarországon 45 előtt? 

• A történeti-néprajzi irodalom parasztságképe (Sárkány Mihály): 

1. A paraszt kisüzemi földműves, aki főként családja 

munkaerejére támaszkodik; termelését a háztartás és 

fogyasztás egysége jellemzi, és a hagyományok ereje. 

2. A munkamegosztás- vagy össztársadalmi szempontú 

parasztságkép: 

• A parasztság egy olyan résztársadalom, mely sajátosan 

tagolódik a struktúra egészébe. 

• A hangsúly nem a család/háztartás–termelés–fogyasztás 

egységén van, hanem hogy a parasztság alárendeltségénél 

fogva, aránytalan csereviszonyban áll a társadalom többi 

elemével (vö. Erdei Ferenc).  



• A tőkés osztálystruktúrába tagolódott: a birtokos paraszt, a 

kisgazda = közép- és kispolgár, a parasztmunkás pedig az 

agrárproletariátust alkotja → a parasztság polgárosodása, 

• de ha az alávetettség oldaláról közelítünk, akkor 

mindegyik a parasztság része. 

• Összességében Erdei egy többdimenziós mátrixot alkot: 

• A tulajdon és az életmód egyenrangú strukturáló 

tényezők,  

• DE! a kisgazda mentalitásában megmarad parasztnak 

→ a tőke önmagában még nem biztosítéka a kispolgári 

létnek. 

• Kasztszerű elkülönülés figyelhető meg az egyes 

paraszti csoportokon belül is.  

Mit is jelent mindez?  



A polgárosodás/gazdasági fejlődés 

Kovács Katalin modellje alapján  
• Becsületes munkával kivívott bizalom: 

• a szűkebb közösségben hitelképes az egyén és 

családja. 

• Van kellő forgótőkéje: védelem a konjunkturális 

ingadozások ellen. 

• Házasság révén még stabilabbá teszi a 

vállalkozást/gazdaságot. 

• Vállalkozói mentalitás megléte: 

• vállalkozói szellem → okos befektetések, kis tételben is, 

• tulajdonosi öntudat, 

• racionális üzletvezetés, könyvelés, 

• az üzem/gazdaság modernizálása (gépek, vetőmag, 

tenyészállat stb.). 



A polgárosodás/gazdasági fejlődés 

Kovács Katalin modellje alapján  
Generációk szerint 

1. Puritán/polgári életvitel: 

• szorgalmas: minden munkafázisban részt vesz ↔ 

gazdagparaszt, 

• takarékos: csak a szükséges mértékben reprezentál 

megbízhatóság, szakszerűség, jámborság-vallásosság, 

• a magán- és közérdek összhangban áll: cselédeit, inasát, 

szolgálóját megbecsüli. 

2. „A már elnyert gazdasági pozíciók alapján az ennek megfelelő 

társadalmi rang elérése”. 

3. A gyerekeket felsőfokon taníttatja, a család a középosztály 

teljes értékű tagja lesz. 

• Születésszabályozás: egyszerre oka és következménye a 

polgárosodásnak. 



Iparosok, kereskedők, altisztek 
• A vidéki kézművesek polgárosodásának 

fontos eleme volt a szőlő – a filoxéráig. 

• Polgárosodásuk az 1880-90-es évektől 

lelassul. 

Számuk: 

• 1930-ban kb. 300 ezer iparos és kereskedő 

volt, ami családokkal kb. 1 milliós tömeg. 

• Az 1930-as évek végén a kisipari műhelyek 

száma nőtt (158 ezerről 185 ezerre).  

A 300 ezerből 220 ezer iparos. 



Iparosok  
• A legtipikusabb iparos kispolgár: 0–3 segéd, de 

legnagyobb részük segédnélküli (60%), vagy 1–3 

segédes (együtt 93%). 

• A 20-as évek elején, a Trianon utáni gazdasági válság 

idején átmenetileg nőtt a számuk, majd sok 

kényszeriparos visszatért az üzemekbe.  

• Jellemzők: „kisszerűség”, „szűkösség”, „szegénység”: → 

tőkeszegénység. 

• 1930-ban az iparosok 85%-ának adóalapja kevesebb 

volt évi 1000 pengőnél (83 p/hó).  

• Ez még egy egyharmados jövedelemeltitkolást 

figyelembe véve is igen csekély (125p/hó) → ez alatta 

maradt a szakmunkásbéreknek.  

• Csak 6%-uk jövedelme haladta meg az évi 2000 

pengőt. 



Iparosok 
• A szegénység másik indikátora az adóátalány 

(ebben elvben a nagyobb műhelyek, 

középosztályi iparosok is benne vannak):  

• a 360 ezer 1–20 főt foglalkoztató 

műhelytulajdonos 46%-a átalányadót fizetett, 

a fennmaradó közel 50% legnagyobb 

részének jövedelme pedig szintén 

adómentes volt (920 pengő körül/év = 

76p/hó) 

• Lakás: kb. fele szoba-konyhában; 1/3 

kétszobásban; műhely és lakás sokszor nem 

válik el (cipész, szabó).  



Iparosok 
• Térbeli megoszlásuk 

• Nagyobb műhelyek (legalább 5 segéd): az 1930-as években kb. 

10 ezer, legtöbbjük fővárosi. 

• A két világháború között Budapest jelentősége tovább nőtt: a 

modern ipari technikák a kisiparban szinte csak Budapestre 

korlátozódtak.  

• Alapösszefüggés: minél kisebb a település, annál kisebb az 

esélye, hogy önmagából az iparból kispolgári módon lehessen 

élni, 

• 1930-ban az iparosok 1/3-ának volt valamilyen földje. 

• A kétlakiság hátránya: 

• iparuk stagnált, vagy hanyatlott, 

• társadalmi elszigetelődés. 

• A szegényebbek maguk árulták terméküket, azaz vásároztak → 

nincs igazán presztízsük. 



Iparosok 
• Közösségi életük 

• Kaszinók és társaskörök → általában az iparoskör és a 

legényegyletek, dalárdák közösségi életük alapja. 

• A tagság e szervezetekben felfelé nivellál: egységes 

középréteg benyomását keltik. 

• Iskolázottságuk 

• Kevéssé iskolázottak: a gyakorlati tanulás volt mindig az első, így 

még 1920-ban is kb. 15%-uk analfabéta. 

• Fontos jelenség a 20-as években: megnő a tanonciskolások 

száma: 

• a parasztságból sokan próbálnak erre továbblépni, 

• a mestereknek anyagilag jobban megérte tanoncot, mint 

segédet alkalmazni, 

• az elhelyezkedési nehézségek miatt a 30-as években e 

jelenség megszűnik – mindez az iparoshivatások 

presztízsének csökkenésével járt együtt. 



Iparosok 
Összetételük 

• Az önrekrutáció csökken. 

• Az iparosok kb. 50%-a iparos családból származott vs. a 
tanoncoknál a 20-as években már csak 20%, a 30-as években 
pedig 15% volt iparosszülőktől. 

• Ezzel szemben előreugrottak az ipari szakiskoláknál és a 
polgári iskolákban, középiskolákban: 15–20%, egyetemen: 10–
20%. 

• Budapest: az iparosokon belül ellenben megnőtt az ipari 
munkások és az altisztek gyerekeinek aránya, vidéken az 
agrárproletároké. 

 

• A városi és a falusi alsó osztályoknak az iparosságon keresztül 
vezetett az egyik legtipikusabb út a felsőbb osztályokba, a 
kispolgárságba. 

• Az iparosok a középosztály felé próbálták meg ugyanezt a 
stratégiát. 



Kereskedők  
• 1930-ban 84 ezer fő. 

• 2/3-uk városban élt; kb. 50% nagybudapesti. 

• Jövedelmi viszonyaik kiegyenlítettebbek, mint az 

iparosoknál: 

• csak 40%-uk volt a legalsó adósávban (ami viszont 

itt nem 1000, hanem 1200p/év), 

• további 40% 1200–3600 pengő között (100–

300p/hó),  

• utóbbiak masszívan kispolgárok, azaz családi 

alapon működnek (70%-uk rendszeresen igénybe 

vette a család munkaerejét). 



Kereskedők 

Ide tartoznak a városi 

boltosok mellett:  

• a falusi szatócs,  

• piaci kofák,  

• házalókereskedők 

• ügynökök (főleg 

Budapesten).  
http://loftdesign.hu/kiegeszitok/fuszeres-feliratok-

szatocsboltbol/ 



Kereskedők 
Regionális megoszlás: itt is döntő: 

• Budapesten 50%-uk már középosztályi, míg a 

vidéki városokban 70-80% a kispolgár, 

• jobb lehetőségeik a több segédben is 

megnyilvánultak: kb. 40% segédes. 

Iskolázottság 

• A kereskedésnek nem volt előírt iskolai minimuma, 

mégis iskolázottabbak voltak az iparosoknál.  

• 1930: több mint kétszer annyi a 4 középiskolát 

végzett (kb. 25%-uk), mint az iparosoknál. 

• Ennek oka: általában társadalmilag magasabb 

státusú családokból verbuválódtak.  



Kereskedők 
• Rekrutáció: 

• 70%-uk önállók családjából → 

• 33% kereskedőcsaládból → zsidó hivatási 

tradíció, 

• 25% iparos, 

• 13% paraszt. 

• Társadalmilag zártabbak, mint az iparosok, 

ezért kevés agrárproletár. 

• Magasabb presztízsét mutatja, hogy az 

iparosoknak csak 5%-a volt 

kereskedőcsaládból, fordítva viszont 25%! 



Kereskedők 
• A kisipar-kiskereskedelem jelentősége: 

• közvetítő funkció a középosztály és az 

alsóbb osztályok között, 

• vidéken segítik a parasztság 

(kis)polgárosodását, 

• városon a munkásoknak adnak át 

fogyasztási mintát.  



Altisztek  
1. Segédszemélyzet, akik nem végeznek fizikai munkát,  

2. viszonylag magas fizetést kapnak (150–200 p között),  

3. s nyugdíjas állásuk van + ruha és lakáspénz, 

4. (a hadsereg altiszti állománya + sofőr, házmester, 

gondnok, bakter stb.).  

 

• Számuk 1930-ban kb. 100–150 ezer.  

• A parasztság legközvetlenebb útja a 

kispolgárosodáshoz:  

 Erdeinél a nemzeti kispolgárság része → ezt a 

statisztika is igazolja: 52%-uk apja a 

mezőgazdaságból él. 



Altisztek 
• Alig van önrekrutáció: a gyerekek 

továbbléptek, általában a polgári iskola felé.  

• További jellemzők: 

• relatív magas, 120-180 pengős 

jövedelem, 

• gyakran házfelügyelők is, 

• kis pénzeikből igyekeznek 

megtakarítani → gyerekeiket taníttatják, 

a középosztály felé tolják.  



Birtokos parasztság  
• Nemcsak foglalkozási csoport, nem is csupán rend, 

hanem egy egész életforma (Szabó István). 

• Számuk 

• Az önálló birtokosok száma (1930) kb. 180 ezer család 

(kisgazdák): 750 ezer fő. 

• Ez az életforma alapján definiált parasztság kb. 1/6-a,  

• ti. összesen kb. 4,5 millió, ebből 2,5 milliónak volt 

valamennyi földje, 

• a földdel bírók 70%-a viszont csak 5 hold alatti 

földdel bírt, ami nem elég az önellátásra (vö. 

polarizáltság – 1913: 1% birtokolta a terület 54%-át) 

– a földreform és a birtokrendezés kérdése így 

mindvégig alapvető igény maradt. 



Birtokos parasztság  
• A 10–50 hold közötti gazdaságok mint családi 

gazdaságok működtek, azaz megvolt az ehhez 

szükséges belső munkaerő: ez tükröződik a magasabb 

termékenységben: 3,7 szülés jutott egy parasztcsaládra, 

a gyerekszám átlag 2,5 (1930). 

• Belső tagozódásuk, a földbirtok mérete alapján (ez 

persze táj-, talajminőség-, és termelésfüggő): 

• 50 kh felett: gazdagparasztok (alföldi vidékeken a 

monokultúrák miatt ez akár 70-80 kh is lehet, míg a 

belterjesebb Dunántúlon 30-40 holdnál is kezdődhet), 

• középparaszt: 10–30 kh között. 

• A földbirtok a társadalmi érintkezésnek is az alapja 

(pl. házasság).  



Birtokos parasztság  
• Földreformtervek 

• 1920: Nagyatádi (cél: 10-15 kh-as gazdaságok létrehozása a 

nagybirtokot erősen igénybe véve) vs. Rubinek (az 

agrárszegénység csökkentése a nagybirtokot kevéssé 

érintve). 

• Eredmények: 1929-ig 427 ezer törpe- és kisbirtok létesült 

(átlag 1,5 hold/fő) + 260 ezer házhelyet osztottak,  

• a kártalanítási összeget az új tulajdonosnak kellett 

megfizetnie a régi birtokosnak, 

•  mindez nagyfokú eladósodáshoz vezetett, amit a válság 

alatt nem tudtak törleszteni: 1933-tól a védett birtok 

intézménye. 

• További próbálkozás a 1936-os telepítési törvény: csak kb. 21 

ezer családot érintett. 

• Kerék Mihály elgondolása (1939).  



Birtokos parasztság  
• Jövedelemszintjük: 

• A parasztgazdaság jövedelemtermelő képessége alacsony volt, 

így jövedelmi szintjük elmaradt a kispolgárokétól, 

• még a gazdagparasztoknak sem volt sok 

készpénzjövedelme, nem ment 1500p/év fölé (125p/hó) → 

nem elég belterjes. 

• 1929–33-as válság: a birtokok jövedelemszintje 4-5%-os volt, 

ami a banki kamat alatt maradt. 

• Mindez igen visszavetette a fogyasztást is, így rögzültebbé 

tette a paraszti viszonyokat. 

• Ha esetleg volt rá mód, úgy inkább földet vettek, s nem gépre 

költöttek → 

• a család munkaerejét a maximálisan kihasználták, 

• a földet jobban megérte bérbe adni, mint művelni . 



Birtokos parasztság  
Iskola és mobilitás 

• Az általános egyenlő ágú örökösödés 

miatt az utódok is a földhöz kötődtek, így 

az iskolai mobilitásnak nem nagyon volt 

szerepe. 

• Földes Ferenc vizsgálata: a 

kisbirtokosok gyerekei közül (a 

korosztályból) csak minden 33. járt 

középiskolába, egyetemre pedig csak 

121. 


