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11. hét 

Középosztályok  

Horváth Gergely Krisztián 

Középosztály vagy középosztályok?  

(úri rend – polgári közép) 

Társadalomtörténeti megközelítésben a középosztály = polgárság (polgárosodás = 

középosztályosodás) 

•DE! nemcsak vagyoni rétegződés, hanem a kultúra és az életmód egysége alapján is. 

•Kiindulópont: „a polgár nem tevékenysége, foglalkozása (például gazdasági funkciója) 

révén különül el más társadalmi csoportoktól, hanem egyfajta közös kultúra (mint az 

individuum, a teljesítmény, a tudás fontossága, a családi és társas kapcsolatok ápolása) 

alapján.” (Klement 2006: 213.) 

A középosztály definíciója –Weis István 

•Weis István: azok a rétegek, melyek 

•„nem végeznek durva testi munkát és kisebb vagy nagyobb jövedelmük révén a 

mindennapi élet nehézségein felülemelkedve, súlyosabb gondoktól menten, de 

önfegyelmezésre és szellemi erőfeszítésre szorítva, állandóan munkában vannak, és 

így tartják fenn életszínvonalukat.”  
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•„Összekötőkapocs [...] a felső és alsó osztály között.” → feszültségkiegyenlítő szerep. 

•Alapismérv tehát a 1. szellemi és 2. anyagi függetlenség és 3. hogy súlya van mindkét 

irányban.  

•(Weis 1942: 77–78.) 

•Magyarország: a hazai felső és alsó osztály közötti társadalomrészek „jóformán egyik 

feltételnek sem tesznek eleget. Hiányzik szellemi és anyagi függetlenségük és nincs 

osztálytudatuk.” (Weis 1942: 78.) 

• „Nálunk tulajdonképpen középosztály nincs és társadalmi jelenségeink közül talán ez a 

legszomorúbb tünet.”  

 (Weis 1942: 77. ) 

Történeti előzmények 

•A rendi korszak középosztálya Magyarországon a birtokos nemesség → paradoxon: a 

polgári forradalmat a középnemesség viszi végbe ↔ a polgárság gyenge és rendi 

előjogaiba bezárkózó vs. Nyugat-Európa. 

•Program: a hiányzó középosztályt – polgárságot – meg kell teremteni – társadalmi és 

fogalmi értelemben egyaránt → egyik sem sikerült!  

Mocsáry Lajos (1855): a középosztály elemei 

• „középnemesek”, 

• „honoratiorok” (= „tudományos szakemberek”), 

• „a nemesebb értelemben vett iparos, gyártó, kereskedő,  

• s végre legalább százezernyi földmíves család” – főleg az Alföldön. „A nemzet 
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dereka tehát jóravaló elemekben nem szűkölködik, csak a ragasz hiányzik”. Mocsáry 

szerint az egységes középosztályt a „homogén mívelődés”, azaz középfokú oktatás 

által lehet megteremteni.1 

Összefoglalva 

•Az 1840-60-as évek irodalma középosztálykérdésben a következőkre kereste a választ: 

•Az átalakulásban a középnemesség és utódai milyen szerepet töltenek be? 

•Kikből fog majd összeállni az új középosztály? 

A korszak középosztálya igen tagolt, alsó és felső határai nehezen húzhatóak meg, sok 

átmeneti csoport jellemzi. 

„A heves nemzeti érzés volt jóformán az 

egyetlen kapocs, mely az életmód, [...] 

külsődleges homogenitása mellett a 

középosztály különböző rétegeit 

összetartá. A liberális törvényhozás 

hiába mondta ki a szabad konnúbiumot 

és kommerciumot, egy-egy vidéki 

társadalom nemesi, nyárspolgári, 

értelmiségi és zsidó rétegei mégis külön 

foltokban, egymástól elkülönzött 

zsombékokon ültek.” Három nemzedék 

1934: 314. 

 

                                                           
1
 Idézi Kövér 2006: 79. 
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• „Csak az állam, az egyház és az uradalom 

értelmiségi alkalmazottai számítanak a 

középosztályba, szóval a történelmi  

értelmiség, illetve tisztviselőréteg. [… ]  

A tudatokban és a közvéleményben is éles  

a különbségtétel: az állam, egyház és az  

uradalom értelmisége történeti osztály, úri  

középosztály, viszont az iparforgalom  

értelmisége magántisztviselő, polgári  

középosztály vagy városi polgárság, illetve  

közönségesen zsidó értelmiség.” 

Erdei 1976: 46. 
 

Szekfű Gyula: 

 Az államalkotó tudat 

ápolása és a frissen 

asszimiláltak lelkesedése (= 

magyar liberális nacionalizmus).  

Erdei Ferenc: 

 Élesen elválik a 

hétköznapokban a középosztály 

e két része.  

Társadalmi hierarchia mint presztízshierarchia, ill. 

érintkezésbeli megkülönböztetés. 

Kiindulópont: 

rendek – Max Weber megkülönböztetése 

rendi helyzet (Bertalan László értelmezésében ez a 

viselkedésszociológiai rendiség) 
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A rend 

•Legtisztább formájában a feudális társadalomban megjelenő társadalmi alakzat.  

•A rend alapja: 

•a közös életvitel-hivatás, 

•a jogilag is elismert születési presztízs, 

•(kisebb mértékben) a hatalmi (politikai és egyházi) jogok monopolisztikus birtoklása.  

•Az így előállt, „rendi megbecsüléssel” és „rendi jellegű monopóliumokkal” rendelkező 

emberek sokaságát nevezi Weber rendnek (Weber 1987: 307–308).  

A rendi helyzet  

•Univerzális fogalom. 

•A rendi helyzet különbségei esetében a hangsúly a helyzetet meghatározó kulturális 

különbségeken van, szemben az alapvetően gazdasági alapú osztálykülönbségekkel → 

társadalmi egyenlőtlenségek . 

•A rendi helyzet (viselkedésszociológiai rendiség) mindenekelőtt a privilegizált-

monopolizált  

•életstíluson (a nyelvhasználat, az öltözködés, az ismeretségi kör), 

•(formális) neveltetésen (egy bizonyos kör által látogatott iskolák),  

•foglalkozási presztízsen (csak bizonyos hivatásokat választ, azokat monopoljelleggel 

megszállja, míg másokat megvetően elutasít),  

•származási presztízsen keresztül ragadható meg (családfa jelentősége). 

•A gyakorlatban ez leggyakrabban a  
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•connubiumban: egymás közötti házasodás, 

•kommenzalitásban: ki kivel ül le egy asztalhoz – érhető tetten, vö. tegezés/magázás. 

•Ennek megfelelően az osztályhelyzet sok tekintetben meghatározza a rendi helyzetet, 

de önmagában pl. a tulajdonosi osztályhelyzet „még senkit nem tesz alkalmassá arra, 

hogy egy előkelő rendbe tartozzon.”  

•Ez sok tekintetben megfordítva is igaz: vö. pl. kaszinói tagság. 

Kikből állt a magyar polgári kori magyar 

középosztály? 

Gyökerek 

•Nemesi középosztály: 1848 előtt a bene possesionati, azaz a középbirtokosok, 

•ezek egy része vármegyei hivatalt vállalt, ők jogvégzett emberek, tehát a 

professzionalizálódtak. 

•Értelmiségi középosztály: 1848 előtt a honorácior – nemnemes származású - 

értelmiség, illetve a birtokán élő nemes közíró stb. (pl. Szontagh Gusztáv, Madách Imre, 

Kazinczy Ferenc). 

•Polgári középosztály:  

•a szabad királyi városok kereskedő – főleg német származású – polgársága, 

•életmódjukat tekintve a városlakó nemesek is ide tartoznak. 

•A kereskedő zsidóság, de görög, rác és örmény kereskedők is.  
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A dualizmus időszakának fejlődéstendenciái 

Mindkét korszakon végighúzódó 

alaptörésvonal: 

Besitzbürgertum  

(tulajdonos és vállalkozó polgár) 

• Bácskai Vera kritikája: 

korábban a régi 

polgárságot nem 

tekintették az új, 

kapitalista polgárság 

előzményének, újabb 

esettanulmányok 

fényében azonban van 

kontinuitás!  

Bildungsbürgertum 

(vagyontalan értelmiségi, sok 

állami alkalmazott) 

• Ez utóbbi Közép 

Európára jellemző, ahol a 

tudás révén az állami 

szektor lesz nagy 

termelője és felszívója a 

polgárságnak.  

A német társadalomtörténet-írás nyomán a polgárságon 

belül megkülönböztetendő 

• A dzsentri súlya és szerepe, 

ill. egyáltalán mi is a 

dzsentri? 

• A zsidóság helye és szerepe a 

polgárságon belül. Ez 1867 

után exponálódik nagy súllyal. 

Mindkettő lényege: valamifajta felülreprezentáltság, ill. 

annak érzete a társadalom középosztályi csoportjaiban. 

Zsidókérdés 
Dzsentriprobléma 
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A dzsentri 

•Az elnevezés az 1870-es évek végén jött divatba, a birtokos nemesek nevezték így 

magukat, mert a nemes szó már avítt volt a liberális korszakban (ezzel mind az 

arisztokráciától, mind pedig a bocskoros nemestől elhatárolták magukat). 

•A dzsentri a századfordulóra pejoratívvá lett (kártyázás, adósságok, tivornyák, 

birtoktalan) – innentől kezdte magát történeti, úri középosztálynak hívni. vö. Mikszáth.  

A zsidókérdés 

•A politikai antiszemitizmus kezdete 1875: Istóczy Győző Vas megyei kisnemes 

interpellációja: a zsidóság „kasztszerű elem”, „amely szögletes szokásaival önmaga és a 

többi elemek között áthághatatlan kínai falat emel”. 

•Kirohanásáról az állam nem vett tudomást: a zsidóságra csak mint felekezetre 

tekintettek: izraelita vallás. 

•1882: Tiszaeszlár → 1883 Antiszemita Párt (17 képviselő) 1894-ben megszűnt.  

A zsidók társadalmi integrációjának konfliktusai 

•Karády: a zsidó polgárosodás mint az  

asszimilációs társadalmi szerződés megrekedése  

→ majd az asszimilációs szerződés egyoldalú  

felmondása. 

•DE! kettős identitás, kettős kötődés, vö.  
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Hatvany Lajos Adynak Csinszkáról (1914): 

„Józan Deutsch fővel adva van egy nem egészséges, nem is fiatal poéta, és egy 

kislány, egy kis 20 éves hisztérika, [...] baj, baj, baj. A Hatvany, ez az y-os majdnem 

dzsentri, majdnem duhaj, majdnem magyar, aki mindig küzdött bennem az óvatos 

zsidóval, Neked is azt ajánlja, uccu neki rajta. Az élet annyit ér, amennyit az élmény.”2 

Megragadható-e a középosztály e kettőssége?  

•Részben, vö. virilislisták 

•virilizmus 1871 és 1944 között 

•vö. Halmos Károly vizsgálata 1884 (megyék) és 1912 (városok) 

•Ellene mond: a nemesítések, vö. Halmos: „Mert mivel magyarázzuk azt, hogy egyre 

távolodva a feudalizmustól egyre többen kívánnak azonosulni vele”. 

•Pozicionális javak elmélete: „korlátozott kínálatú javak, melyek hasznossága a 

használat elterjedésével csökken” […] „a jószág iránti kereslet addig nő, amíg köztudottá 

nem lesz a jószág elterjedtsége” → a Monarchiában a 18. századtól 17 000 rangemelés. 

•1867 és 1918 között kb. 280 zsidó család nemesítése → inkább nagypolgárok.3  

                                                           
2
 Idézi Gyáni-Kövér 1998: 152. 

 

3
 Halmos 2001: 213. 
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A középosztály rétegei 

Dimenziók:  

 1. jövedelem 

 2. életmód 

 3. iskolázottság 

 4. értékrend 

A két világháború közötti időszakban a korábbiakhoz képest kétirányú bomlási 

tendencia; felbomlott a korábbi „koherens középosztályi-polgári státus”: 

Eredmény 

•A középosztály részéről az azonos vagy közel azonos életfeltételek mellett (jövedelem, 

lakás, fogyasztás) is megmaradt a szokásokon, kultúrán, kapcsolatrendszeren alapuló 

elkülönülés (vagy látszatának fenntartása). „Pontosan ez avatta közmegegyezéssé a 

korban, hogy köztisztviselők képezik a par excellence középosztályt” – noha az ő jó 

részük életmódja csak kispolgárinak tekinthető. 

•Azaz a köztisztviselői hivatásból még nem következik automatikusan az úriemberség.  

inkonzisztencia: az élet tarkasága és a 

statisztikai kategóriák nem fedik egymást. 

 

A polgári ethosz szétterjedése az 

alsóbb rétegekben, pl. 

bérmunkásságban is: lassú 

kispolgárosodási folyamat (nem vált, 

csak kismértékben 

középosztályivá).  

Deklasszálódás: kispolgáriasodás  

(a korszakban neve: „a 

középosztály válsága”). Anyagi 

jellegű, az értékrendet nem 

érintette. 
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Jövedelmi határok 

Fent 

•A középpolgárságot a nagypolgárságtól (=gazdasági elit) elválasztó jövedelmi határ évi 

kb. 24 000 pengőnél húzódott (2000 p/hó) 

Lent 

•A középpolgárság alsó határa a kispolgárság felé 3600 p/év (300 p/hó). 

•A jövedelmek alsó szintjére több számítás is van, Gyáni Gábor úgy véli, hogy évi 3500–

4500 p jövedelem között húzódik a közép- és kispolgár közötti sáv. 

•Ennyi jövedelem nélkülözhetetlen volt a polgári életmódhoz/életstílushoz, értékrendhez 

(legalább 3 szobás lakás, cselédtartás). Ellentmondás, hogy polgári és úri gyakran 

keveredik a korszakban. 

A középosztályba sorolás kritériumai nem 

egységesek a korszakban 

Weis Istvánnál 1. helyen áll: műveltség, 2. a tevékenység mint rétegképző, 3. anyagi 

helyzet (ez csak kisegítő jelleggel), 

•az iskolai végzettséget szelektíven veszi figyelembe:  

•a polgári, tehát vagyon és jövedelem alapján tételezett középosztály számára 4 

középiskolai osztályt hoz minimumként, 

•értelmiség és tisztviselők: legalább 8 középiskolai osztály /és/vagy érettségi (ti. 4 

osztállyal csak kishivatalnok lehetett valaki). 

Ez alapján Weisnél (1930) a középosztály száma 300 000 kereső (eltartottakkal a 



 

 

 

13 

népesség 7–8%-a).  

•E 300 000-nek háromnegyede köz- és magántisztviselő; negyede pedig szabadpályás 

volt (értelmiség, vállalkozó).  

További becslések a középosztály számának 

meghatározására 

•Neubauer Gyula 1931-es adatokon a jövedelmi helyzet alapján 540 ezer főt sorol ide 

(„valóságos középosztálybeliek”). 

•Erdei 1930-ra: módszere nem ismert, nála 360 ezer fő, akik a keresők 9%-a →  

•47% a történelmi, 53% a polgári középosztály tagja (Gyáni elveti e kettős struktúrát a 

tevékenységek heterogén természete, s a bennük rejlő integráló erők miatt). 

•Ránki csak Budapestre (1930), s csak a polgári középosztályt 30–35 ezer főre teszi: 

azért ilyen kevés, mert csak a három ismérv szerinti kifogástalan középosztályt 

számította ide (azaz min. 350p/hó jövedelem; 3 szobás lakás, min. 4 középiskolai 

osztály). 

•Vidéki szinten a virilislisták (1870/71-től) a legjobb minták a középosztály 

azonosításához. 

A középosztály főbb csoportjai 

Köztisztviselő középosztály  „Polgári” középosztály 

1. középvállalkozó 

kereskedők,  

2. ipari 

középvállalkozók 

3. magántisztviselők 

4. értelmiség  
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Köztisztviselő középosztály 

Ezt tekintették a „középosztály gerincének” → Makkai János: aki tisztviselő az nyomban 

úrrá lesz. Igaz-e mindez? 

Számuk 

•Az 1920-as évek elején az állami alkalmazottak száma: 210 ezer fő → 1938-ig végig 

200 ezer körüli a számuk. 

•1938-tól: visszacsatolások és az állam szerepének megnövekedése → 430 ezerre nőtt 

az államiak száma. 

•Az államiaknak max. egyharmada tisztviselő (20-as évek: 60-70 ezer fő, háború alatt 

130-140 ezer fő) → ők tekinthetők középosztályinak (havi 300-400 p, 3 szoba). 

•Nagy jövedelmi különbségek voltak a rétegen belül: az I. és XI. fizetési osztályok 

jövedelme között (politikai elit vs. kishivatalnok) 13-14-szeres volt a különbség. 

Műveltség (köztisztviselők) 

• Az anyagiak másodlagosak voltak önmaguk megítélésében:  

• a 8 középiskolai osztály az úriság alsó határa → az iskolai cenzuson 

nyugodott a szakmai és fizetési besorolás.  

• az iskolai végzettség alapján kísérlet (Gyáni Gábor)  az úri középosztály 

létszámának kiszámítására → egy korabeli budapesti felmérés alapján (1928) 

kb. 30%-uk diplomás, 30%-uk 8 középiskolai osztályt végzett, tehát magasabb 

mint országosan. 

• Ahol a gyerekeket is ilyen pályára szánták, ott erőn felül is iskoláztattak.  
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Származás (köztisztviselők) 

Származásukat tekintve úriak-e? 

• A dzsentrikép nem igaz, legalábbis nem oly mértékben → nem műveletlen, s nem 

Bach-huszár. 

• A fiatalabb generáción belül már kb. 50%-os az önreprodukció, szemben a korábbi 

egyharmaddal.  

• Mindez nem befolyásolta az úri ethoszt: a kintről jöttek hozzáasszimilálódtak 

hivatásukhoz.  

• Szabó Zoltán: „minél közelebb van szerepkör a régi nemesi–úri–megyei 

hatalomhoz, annál méltóságosabb.”   

• Az iskolázás jelentősége egyre nőtt. 

Viselkedés-megszólítás (köztisztviselők) 

•A körön belül tegezés. 

•A rangok, megszólítások inflációja. 

•1922-es BM rendelet alapján 

•méltóságos: III–V. fiz. oszt. államhivatalnokok, vm. fő- és alispán, városi polgármester 

és alpm. 

•nagyságos: VI. fiz. oszt. 

•tekintetes: minden érettségizettnek.  
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A megszólítások inflálódása 1. 

A megszólítások inflálódása 2. 
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Összegzés 

• „Az úri középosztály tehát több is, kevesebb is annál, amit köztisztviselőként 

azonosíthatunk.”  

•Több: tagjai között voltak arisztokraták és magasan képzett polgárok. 

•Kevesebb: nem minden tisztviselő vált az úri társaság tagjává.  

A polgári középosztály  

1. középvállalkozó kereskedők,  

2. ipari középvállalkozók (arányosan jóval kevesebb mint kereskedő, illetve az iparosok 

jövedelemszintje általában elmaradt a kereskedőkétől), 

3. magántisztviselők, 

4. értelmiség. 

Száma 

•Erdei (1930): 190 ezer kereső (eltartottakkal 400 ezer fő), azaz a népesség 5%-a. 

•Ránki: 30-35 ezer Budapesten.  

Kereskedők 

•Erős zsidó jelenlét (kb. 60%-uk).  

•Minden harmadik kereskedő Budapesten élt, a zsidó kereskedőknek pedig a fele. 

•A virilisek közé is nagy számban kerültek be. 

•Kb. 40%-uk középosztályi.  
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Iparosok 

•Az üzemméret alapján a 6–20 fő (20 fő felett gyár!) között foglalkoztatók közöttieket 

lehet középosztályinak tekinteni:  

•10 341 ilyen cég volt 1930-ban.  

•Gyáni Gábor így legfeljebb 10-15ezer középosztályi iparossal számol.  

•Jól jövedelmezőek: szállodás, vendéglős, építőipar, bádogos, szabó, bőrműves, 

nyomdász.   

•Itt kb. 1/3 a zsidóság aránya. 

•Származás: Budapesten 1928-ban: 50% iparoscsaládból → zártság, nagy 

önreprodukció. 

Magántisztviselők 

•Nagyobb cégek szellemi munkát végző fehérgalléros alkalmazottai (bankok, 

kereskedelmi és ipari cégek, biztosítók). 

•Számuk 1890–1930 között megháromszorozódott, Budapesten hétszeres lett – a 

menedzsment súlya nőtt a vállalatoknál, 

•számuk 1930: 110 000; 1940: 200 000; ez eltartottakkal 250–350 ezer fő. 

•Összetétel:  

•45-47% zsidó, a banki szektorban ez 60%.  

•Középosztályiság: itt nincs előírt végzettség, de 1/3 diplomás, 1/3 érettségizett. 

•Összefoglalva: még integrálatlanabb réteg, mint a köztisztviselők; informális viszonyaik 

merevebbek: magázódás vs. köztisztviselők. 
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Értelmiség 

•Diplomát szerző szellemi dolgozók, akik csak kevéssé végeznek adminisztratív munkát, 

tehát a nem tisztviselő funkciójú értelmiség, 

•munkaerőpiaca a korszakban mindvégig túltelített. 

•Hivatások megoszlása 

•Orvosok aránya: 12%, a jogászoké 1/3, mérnök 12%, tanár 20%, 7% pap, 7% agrár, 

4% közgazdász, 4% gyógyszerész. 

•Ki ebből középosztályi? Jellegzetes, hogy 

•szinte mindenki állami alkalmazott, 

•iskolai cenzus alapján kiesnek a tanítók (20ezer fő), de jövedelmük sem elégséges, 

•a középiskolai és egyetemi tanárok valamennyien részei a középosztálynak. 50%-uk 

350–500 pengő között keresett, egyetemi tanárok: 800–1000p/hó. 
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Konklúzió:  

• 1) Van középosztály Magyarországon a két világháború között. 

• 2) Tény azonban, hogy nem kellően integrált. 4 

 

                                                           
4
 http://www.tankonyvtar.hu/historia-1991-01/historia-1991-01-081013 

 

 


