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• A hatalomgyakorlás szempontjából mennyire 

integrált egy adott ország?  

• A társadalom tagjai milyen mértékben vehetnek 

részt a velük kapcsolatos döntések 

meghozatalában? 

 

• Robert Dahl szerint a demokratizációs folyamat fő 

összetevői: 

• a részvétel kiszélesedése a politikában, 

• a választási lehetőségek megnövekedése → az 

ellenzéknek van-e módja a hatalom megszerzésére?  

A politikai/társadalmi tagoltság 

alapkérdései 



Lipset–Rokkan: a törésvonal-

elmélet 
• A pártképződés alapja: 

az érdekkonfliktusok. 

• A polgári/nemzeti és az 
ipari forradalom 
konfliktusai hozták létre 
a választóvonalakat, 
amelyek mentén a 
pártok egymással 
szemben 
megszervezték 
magukat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cleavage_%28politics%29 



Törésvonalak 
1. A nemzeti/polgári forradalom 

ellentétei főleg kulturális 

jellegűek:  

a) centrum és periféria 

konfliktusa (központi nemzeti 

kultúra vs. etnikai, vallási, 

regionális identitás; római 

katolikus vs. protestáns); 

b) nemzetállam és egyház 

konfliktusa (oktatás, 

anyakönyvezés ellenőrzése). 

2. Az ipari forradalom ellentétei 

gazdasági jellegűek: 

 

c) földbirtokosok és ipari vállalkozók 

konfliktusa;  

d) magántulajdonosok/munkaadók  

 és alkalmazottak (bérlők és 

bérmunkások) konfliktusa. 



Miért generálnak pártokat ezek a 

törésvonalak?  

 → történeti okai vannak.  

 A társadalmaknak bizonyos politikai 

„küszöböket” is át kell lépni ahhoz, hogy 

lehetőség nyíljon pártok szerveződésére. 

 

A participáció történeti tipológiája: 

• A tömegpolitika kialakulása négy 

intézményes küszöb függvénye (Stein - 

Rokkan). 



A négy intézményes küszöb  
1. Legitimációs küszöb: a hatalmon levők 

elismerik-e a kritikai ellenzéket, a petíciós 

jogot? → mikortól és milyen korlátok mellett 

alakultak ki az intézményes jogok a fennálló 

hatalom elleni tiltakozásra (petíciós, 

gyülekezési, demonstrációs stb. jog). 

2. Inkorporációs (befogadási) küszöb: a polgárok 

milyen széles köre tartozik a politikai testhez? 

→ mennyi ideig tartott, míg valamely ellenzéki 

mozgalom jogokat nyert a választásokon való 

részvételre. 



A négy intézményes küszöb  
3. Reprezentációs (képviseleti) küszöb: egy új mozgalom 

önállóan is képes-e képviseletet nyerni vagy csak régebbi 

mozgalomhoz csatlakozva: → a parlamentbe való bejutást 

akadályozó korlátozások mértéke, ezek enyhítésének 

folyamata. 

4. Majoritási (többségi) küszöb: a választásokon győztes párt 

hatalma mennyiben korlátozott, milyen változtatásokat 

képes végrehajtani a politikai rendszeren? Illetve: vannak-e 

beépített fékek a győztes ellenőrzésére, vagy a végrehajtó 

hatalom rátelepszik a parlamentre, és képes strukturális 

változtatások átvitelére.  

A törésvonal-elmélet jól magyarázza a pártok sokféleségének 

kialakulását, mégis nehéz azokat rendszerbe foglalni.  

Kísérlet: Klaus von Beyme német politológus párttípusai.  



Klaus von Beyme párttípusai 
1. Liberális pártok (a rendiség ellenfelei); 

2. radikális pártok (francia forradalmat követően, ill. demokrata 

pártok);  

3. konzervatív és arisztokrata pártok (régi rendi viszonyok 

fenntartása);  

4. szocialista (szocdem) pártok (a negyedik rend érdekeit képviselik); 

5. kereszténydemokrata pártok (konzervatív szerepkör átvétele + 

szociális kérdések felvetése);  

6. parasztpártok (vidéki agrártársadalom érdekeit jelenítik meg);  

7. regionális és etnikai pártok (harc a politikai önrendelkezési jogért);  

8. kommunista pártok (radikális baloldali eszmék, forradalmi 

ideológia, zárt szervezeti rend); 

9. fasiszta pártok (szélsőjobb, nacionalista, egyeduralmi törekvés); 

10. zöld pártok (új társadalmi mozgalmak tematikája s világképe).  



Rokkan a választójogról 

Az angoloknál a választójog 

kiterjesztése 1832-től 

lépésről lépésre történt, 

1918-ra a férfiaknak van 

választójoga, 1929-re 

elérik az általános 

választójogot.  

Franciaország: többször 

teljes választójog a 

férfiaknak (1789; 

1848), ami megtorpan, 

sőt visszájára fordul, s 

teljes (nőkkel) 

választójog csak 1945-

ben érkezik el. 

 

A két pólus között számtalan fejlődési út  

→ vö. Magyarország  

Rokkan: az inkorporációs küszöböt tekintve a fejlődés két 

pólusán az angol és a francia fejlődés 



A választójog magyarországi 

szabályozása 
• Kiindulópont: 1848/5. tc: a népképviselet elvének kimondása. 

• Akik 1848 előtt bármilyen jogcímen (nemesek vagy 

polgárjoggal bírók) választók voltak, azok személyükre 

vonatkozóan ezután is azok maradtak → de utódaik már 

nem! → a rendi jog továbbélése. 

• Cenzus megállapítása 

• legalább 1) ¼ telek vagy 2) 300 ft értékű ház, ill. 3) 100 ft 

évi jövedelem, 

• az értelmiségi foglalkozásúaknál jövedelmi kritérium 

nélkül → műveltségi cenzus, 

• a segédet foglalkoztató iparosok: 

• tulajdon (műhely) és foglalkozás (mester) alapján. 



1848/5. tc: a népképviselet 

elvének kimondása 
• Logikája → mindegyik cenzusnál egyben 

valamilyen műveltséget feltételeztek, a cenzus 

megvonása műveltség alapú volt. 

• Ez alapján a népesség 7%-a lett választó, a 

korábbi négyszerese. 

• Magyarország vs. Erdély megoszlása a 

választójogok tekintetében: 

• Magyarország: 67% tulajdon és hivatás 

alapján választott, 

• Erdély: 67% régi jogon választott. 



Következő szabályozás:  

1874 (33. tc.) 
• Nemcsak a vagyontárgy (telek, ház), hanem az utána 

kivetett adó a cenzus (10–15 forint adó elegendő volt, a 

hátralékosok nem szavazhattak) → így adójuk után a 

köztisztviselők és magánalkalmazottak is szavazhattak.  

Következmények, hatás: 

• a jogosultak köre mégis 6%-ra szűkült! → ez a korszakban 

végig kb. ennyi maradt! →  

• A rendszer tehát merev volt, nincs bővülés újabb 

csoportok felé:  

• a régi jogon szavazók fokozatosan kihaltak, 

• jóllehet azt is jelzi, hogy a választásra jogosultak száma 

ugyanolyan arányban növekedett, mint az 

össznépesség. 



1874. évi 33. tc. szabályozása 
• Lemaradás akár Ausztriához 

képest is: ott 1905-ben a lakosság 

27%-a szavazott, Magyarországon 

6,2%. 

• Vö. a férfiak általános 

választójoga.: Svájc: 1848; 

Németország: 1867; 

Franciaország: 1875; (a nők 

ezekben sem). 

• Nők választójoga: először 

Finnország – 1906, majd 

Norvégia – 1913; Dánia és 

Izland – 1915. 

http://media.photobucket.com/ima

ge/woman%27s+suffrage+/sl1191

/votes-women.jpg 



A választójog szabályozása:  

mindvégig liberális elvek mentén 
• A nők, cselédek, napszámosok nem rendelkeztek 

választójoggal: 

• csak a kellő vagyonú és tudású ember szabad 

ember →  

• csak ő nyilatkozhat felelőséggel politikai 

kérdésekben, 

• előbbiek: függő emberek, akik a 

családfő/munkáltató hatalma alatt élnek, 

• a szuverén ember nem megvásárolható, 

függetlenül tud dönteni, 

• a műveletlen ember kiszolgáltatott a 

szélsőségeknek.  



Nyílt vs. titkos szavazás 
• 1874-ig a települések maguk dönthettek a 

választások nyílt vagy titkos voltáról mert az 

1848-as törvény erről nem rendelkezett 

egyértelműen 
 

• Érvek a nyílt szavazás mellett (Bethlen István): 

• A választójog = közfunkció, amelybe az 

állam bevonja a polgárokat → ezáltal a 

polgárok is formálhatják a politikai akaratot. 

• Nyilvánosság: annak ellenőrzése, hogy az 

állampolgár valóban élt-e a ráruházott 

joggal.  



Miért nem volt radikális választójogi 

nyitás a dualizmus korában? 
A választójogi reformot a dualizmusban nem merték radikálisan 

véghezvinni, mert féltek a nemzetiségektől és a proletár 

rétegektől (=megbízhatatlanok): 

1913-as választójogi reform:  

• a részvétel a népesség 8,7%-ra terjedt volna ki, 

• a törvényhatósági jogú városokban titkos szavazás (ez 1920 

után tovább él). 

nemzetiségek: hivatalosan a „magyar nemzet más 

ajkú polgárai” → ekkor viszont már nem a 

magyarsággal identifikálódtak; egyedül a 

németek/szlovákok és zsidók körében volt tömeges 

asszimiláció. 

proletár tömegek: 

radikalizálhatók.  



Főbb politikai erők és bázisuk 
• Az ellenzék–kormánypárt jellegzetessége: 

nem hagyományos törésvonalak mentén 

különülnek el, ez jól látszik a képviselők 

társadalmi hátterében is, hanem az 1867-hez 

való viszony az alap. 

• A dualista államrendszer fenntartása 

alkotmányos kötelesség, abból nem lehet 

kiszállni → így nincs parlamenti 

váltógazdaság, vö. Bibó István: Eltorzult 

magyar alkat, zsákutcás magyar történelem 



A kiegyezés értékelése Bibónál 
• Azért jött létre, mert mindkét fél kölcsönösen 

és jobban tartott egymástól, mint az indokolt 

lett volna. 

• A kiegyezés „mindkét irányban mindenekfelett 

hazug”: 

• osztrák szemmel: Ausztria birodalom, 

melynek van egy keleti része, 

Magyarország; 

• magyar szemmel: Magyarország független 

állam, mely néhány ügyét Ausztriával 

intézi. 



• Társnemzetek: a cseh kiegyezést a magyarok 

akadályozzák meg (Andrássy Gyula) → a szlávok 

végérvényesen a birodalom ellen fordulnak 

• A magyarok „függetlenségének” feltétele, hogy 

mindig kiegyezéspárti kormánytöbbségnek kell 

lennie → ha ez nincs, akkor katonai beavatkozás, 

vö. 1905. 

• 1906–10 közötti időszakot leszámítva, végig a 

kiegyezéspártiak vannak hatalmon, e 4 évben a 

függetlenségiek pedig kénytelenek főbb pontjaikat 

feladni, vö.: 

• Tisza Kálmán bihari pontjai (1875); 

• egyéb orientációk sem tudnak 

meggyökeresedni (pl. Katolikus Néppárt 1894, 

Gazdaszövetség 1895). 



Ennek eredményeképpen a képviselőház is 

eléggé a régi – rendi – struktúrát követte:  

• 1887 és 1910 között a képviselőház 14%-a 

arisztokrata, 48% nemes (újnemesek is!). 

• Ellenzék–kormánypárt bontásban: 

• a kormánypárt (Szabadelvű Párt) és 

ellenzék (függetlenségiek 1906-10 között 

kormányon) képviselőinek kb. fele-fele 

nemes volt. 

• A pártok viszont csak választási pártként 

működtek, társadalmi beágyazottságuk, 

alapszervezeteik nem voltak.  



Paradoxon a szavazatmegoszlásban 
• A várakozás alapján a magyarok lakta vidékek kiegyezéspártiak, 

a nemzetiségi területek ellene vannak. De nem!→   

• A nemzetiségek a dualista rendszer ellen vannak, mégis ők 

biztosítják a kormánytöbbséget (főleg német túlsúly)! 

• A felvidéki és erdélyi megyék a kormánypárt bázisa, míg a 

Dunántúl és Alföld függetlenségieket küld a parlamentbe. 

• Magyarellenes momentum:  

• A cenzus alapja a földadó → a jobb minőségű, magyarok 

lakta síkvidéken magasabb volt a földadóminimum, mint a 

nemzetiségek lakta hegyvidékeken → a szlovák, román 

kevesebb adó után választott, 

• a románokat leszámítva a többi nemzetiség 

felülreprezentált a választók között. 

• A választókerületek nagysága: a magyarok lakta részeken 

több szavazat kell egy mandátumhoz, mint a 

nemzetiségeknél. 



Forrás: Gerő 1988: 64-65. 



A két világháború közötti időszak 
• Választások: 1920, 1922, 1926, 1931, 1935, 

1939, 1945 

• 1920: a Friedrich-kormány 1919. novemberi 

rendelete alapján 

• az össznépesség 38,4%-a választójogosult 

(hatszorosa a korábbinak), a felnőtt (24 év 

feletti) népesség 55%-a → 

• a cenzus nem vagyoni, hanem életkori és 

műveltségi, 

• a nők is szavazhattak, 

• titkos szavazás! 



A két világháború közötti időszak 

• 1922: Bethlen miniszterelnöksége alatt 
szigorítás => 

• nyílt szavazás (csak a törvényhatósági jogú 
városokban titkos) → jóllehet ez Nyugaton a 
19. század végére általában mindenütt 
megszűnt, 

• a nőknél az életkori cenzust 30 évre 
emelték, 

• férfiaknál is szigorítás: 2 év helyben lakás, 4 
elemi → ez 10%-kal csökkentette a 
választásra jogosultak arányát. 

 

 



http://www.elsovalaszto.hu/images/leveltar/1944/f6.htm 



A két világháború közötti időszak 
• A két világháború között a szavazásra 

jogosultak aránya 20–40% között mozgott, cél 

a szocdem, nyilas bázis visszaszorítása. 

• 1938/19. tc.:  

• a titkos választójog bevezetése, 

• a cenzusok tovább szigorodnak → férfiaknál 

városon már 26 év, vidéken 30 év, 6 elemi 

műveltségi cenzus; második zsidótörvény: 

kb. 150 ezer zsidót kizárnak, 

• vö. 1939-es választás: az össznépesség kb. 

30%-a szavazott. 



Önkormányzatok 

 • A választójog alapja ugyanaz, mint a parlamenti 

szavazásnál. 

• 1870-71-től: virilizmus: 

• A legnagyobb helyi adófizetők adják a 

képviselőtestület felét; az értelmiségiek adója 

duplán számít. Budapest: itt a legnagyobb 1200 

adófizető választott maga közül 200-at.  

• Budapesten 1918-ban eltörölték a virilizmust, 

vidéken megmaradt 1944-ig. 

• 1929-ben módosítás: 2/5 választott, 2/5 virilis, 

1/5 felekezetek, érdekképviseletek.  



Kik a (megyei) virilisek?  
• Kosján László és Feiszt 

György vizsgálata a 

Nyugat-Dunántúlon 

(Baranyától Sopronig, ill. 

a Felvidéken Nógrádtól 

Abaújig), 1880–1914  

http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/neprajz/html/oldal27.htm 

Virilis gazda gyermekeivel 



• A megyei virilisek a törvényhatóságokban:  

• Legtöbbjük föld- és ingatlantulajdona alapján került 

be, de csökkenés jellemző:  

• a Felvidéken 90%-ról 66%-ra apadt az arányuk, 

• a Dunántúlon 84%-ról 69%-ra csökken a 

részesedésük.  

• Ezzel párhuzamosan a vállalkozók, kereskedők 

gyárosok-iparosok nyomulnak előbbre. 

• Dinamikusan nő az értelmiség és a helyi tisztviselők 

súlya is (adója kétszeresen számít). 

• Városok virilisei: 

• 26 törvényhatósági jogú város: a kereskedelemben és 

közlekedésben, valamint a vagyonukból élők 

(háztulajdonosok) felülreprezentáltak a választottakhoz 

képest. Az értelmiségnél ez fordított. 



Forrás: Halmos 2006: 177. 



A képviseleti rendszerről 

összefoglalóan 
Országos politika: a parlamentben az arisztokrácia és a nemesség 

felülreprezentált. 

Helyi politika: a polgári  

keresetformák vannak  

túlsúlyban.  

http://13a.5mp.eu/web.php?a=13a&o=5kN1dYNOUu 

A dualizmus 

pártviszonyai 



A választójogból kiszorultakról 
• Fő csoportjaik: 

• a segéd nélküli kisiparosok,   

• városi munkások, 

• agrárproletárok. 

• Szociáldemokraták 

• A munkások képviseletére indul 1890-től a 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 

• Nem parlamenti párt, ezért tömegpártot akartak 

létrehozni → 

• alapegységei a szakmánként létrejött 

szakegyletek voltak. 

• Cél: a parlamenten kívülről nyomást gyakorolni a 

törvényhozásra az általános és titkos választójogért. 



Választójoggal kapcsolatos budapesti 

tüntetések és zavargások főbb dátumai 
• 1905, 1908, 1912 (utóbbi: „vérvörös csütörtök”) 

• Vö. választások 1901, 1905, 1906, 1910 – azaz általában 

a ciklus félidején követelik a választójogot a következő 

választásra. 

• „A vérvörös csütörtök” sebesültjei a kórlapok alapján 

(Gyáni Gábor): 

• a 184 sebesült legnagyobb része szakmunkás és 

kisiparos volt (domináns lakatos és kovács részvétellel) 

↔ csak egynegyed volt gép- és segédmunkás, azaz a 

faluról frissen bekerült napszámos- és segédmunkások 

szinte teljesen hiányoznak (filmfelvételek alapján az is 

látszik, hogy a tüntetők kispolgári ruházatot viselnek).  



Agrárszegénység 
• Arató- és cselédsztrájkok a rossz termés és 

az agrárválság miatt 1890-ben – főleg a 

Viharsarokban; résztvevők főleg 

napszámosok és törpebirtokosok. 

• Az 1904-es rossz termés indított el egy 

második hullámot a Dunántúlon 1905-06-ban, 

a résztvevők itt uradalmi cselédek és 

aratómunkások. 

• Eredményük, hogy a századfordulón a 

cseléd- és napszámbérek emelkedni kezdtek.  



Bürokratizáció 
• A 18. század végétől a bürokráciának 2 nagy csoportja volt: 

  1. központi kormányszervek (kamara, helytartótanács, 

 kancellária), 

  2. vármegyei önkormányzat  

• Az előző ide is lenyúlik, mert a főispánt a király nevezte 

ki, fizetését viszont a vármegyétől kapta. 

• A megyék hivatalnokaikat először közfelkiáltással, majd 

1819-től szavazással választották. 

• Voltak kinevezéses állások is: pl. vm-i orvos, bába, 

mérnök. 

A bürokratizáció, szakszerűségre törekvő ügykezelés, 1844-ig 

latin nyelven már 1848 előtt is jelen volt a vármegyei 

igazgatásban.  

A választás és kinevezés kettőssége 1867 után is megmaradt.  



Miként alakult a bürokratizáció a 

vármegyékben 1848, illetve 1867 után ? 
4 lehetséges válasz van: 

• Maradt a feudalizmus, nincs változás. 

• A közigazgatás polgári jellegűvé vált. 

• A központi kormányszervek bürokratizálódtak, 

míg a megyéknél nincs áttörés. 

• Bibó István (de Leopold Lajos is): „a nyugati 

formák alatt a keleties, feudális uralom 

megtestesülése”.  



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 


