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I. Kutatási feladatok, elızmények 

 

A dualizmus kori magyar társadalom leírása a történeti kutatások számára a mai napig fo-

lyamatos kihívást jelent. Milyen tendenciák érvényesülnek a korszak társadalmi változásai-

ban? Van-e egyáltalán változás? A magyar polgárosodás kibontakozásának idıszaka, vagy a 

régi rendi keretek továbbélésérıl beszélhetünk inkább? A kortárs gondolkodók számára a dua-

lizmus kori magyar társadalmat elıször is létre kell hozni, mert ebben látták az ország fel-

emelkedésének zálogát. 

Az utókor történészeinek már az 1920-as évektıl az érdeklıdés középpontjába kerül a dua-

lizmus kori társadalom vizsgálata, mivel a két világháború közötti társadalommal szembeni 

elégedetlenségük gyökerét a dualizmus kori fejlıdési rendellenességében látták. Már az is 

kérdésként merült fel a történészek számára, hogy egyáltalán létrejött-e a magyar társadalom a 

dualizmus korában, és ha igen, akkor hogyan lehet leírni, meghatározni. Concha Gyızı, 

Szekfő Gyula, Hajnal István, Erdei Ferenc és Ungár László munkái jelzik a téma iránti érdek-

lıdést. Majd Hanák Péter és Ránki György az 1980-as évektıl megjelenı tanulmányaikban 

folytattak diskurzust a dualizmus kori társadalomról, és ezen belül is a középosztály proble-

matikájáról. 

Dolgozatomban a dualizmus kori Nógrád vármegye társadalmának azon rétegét szeretném 

a korszakban keletkezett választói névjegyzékek alapján bemutatni és társadalomtörténeti 

szempontból elemezni, amely csoport a megye lakosságának jövedelmi és mőveltségi viszo-

nyai tekintetében a választójogi törvényben elıírt cenzusoknak megfelelve a korabeli várme-

gye vagyoni és közéleti elitjét alkotta. 

A disszertáció idıhatárai az 1886. évtıl az 1914. évig terjednek. A nagyobb idıintervallu-

mot magukban foglaló idıhatárok lehetıséget adnak arra, hogy a tendenciózus folyamatok 

felismerhetık és elemezhetık legyenek. Kutatásom során annak a vizsgálatnak az elvégzésére 

törekedtem, hogy a dualizmus korában kiteljesedı kapitalista termelési viszonyok között a 

társadalom lebontásra szánt rendi szerkezete hogyan hagyja érvényesülni az új elemek beépü-

lését, és mennyiben él tovább régi.  

Az 1848-tól létezı cenzusos választójog kirekesztı jellege ugyan jogfosztást jelentett a tár-

sadalom nagy részére nézve, de a törvény elıírásainak következtében keletkezı választói név-

jegyzékek a történeti kutatások számára alkalmas forrásként kezelhetık, mivel tartalmazzák a 

választói joggal rendelkezı nevét, életkorát, lakhelyét, a foglalkozását és a jogosultsági cen-

zus besorolását.  
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A választói névjegyzékek feldolgozása alapján készült tanulmányok különbözı megközelí-

tési szempontokat képviselnek. Az egyik csoportba tartoznak azok az elemzések, amelyek a 

névjegyzékek társadalomtörténeti feltárására teszik a hangsúlyt, és a közéletben aktív részvé-

teli jogosultsággal bíró társadalmi csoportok vagyoni és foglalkozási rétegzıdésérıl szeretné-

nek átfogóbb képet adni. A másik csoportba azokat sorolhatjuk, amelyek politikatörténeti 

szempontból szeretnék vizsgálni a jegyzékeket. Ekkor a kutatók a pártpolitika elıtérbe kerülé-

se miatt az egyes pártok szavazóbázisának társadalmi összetételét és a választójogosultak vá-

lasztói magatartását vizsgálják. 

Dolgozatomban több tízezres nagyságrendő társadalmi csoport vizsgálatára teszek kísérle-

tet az alapforrás és a kiegészítı források révén. Egy olyan feltárás lehetıségét hordozza ez az 

elemzés, amely a 19. század második felében Magyarországon is meginduló kapitalista fejlı-

dés sokszor uniformizált tendenciáit ha nem is kérdıjelezi meg, de az árnyalatokra és sajátos-

ságokra mindenképpen felhívja  a figyelmet. 

 

 

II. Vizsgálati módszerek, források 

 

A Nógrád Megyei Levéltár ırizetében találhatóak azok a választói névjegyzékek, amelyek 

a dualizmus kori Nógrád vármegye választóinak a nevét, életkorát, foglalkozását, választói 

jogcímét és lakhelyét tartalmazzák. Az egyes idımetszetekben megvizsgálva és az éveket 

összevetve, az 1886. évtıl 1914-ig terjedı korszakra vonatkozóan információt kaphatunk a 

dualizmus kori Nógrád vármegye közéleti jogok gyakorlására lehetıséget kapó csoportjáról, 

tehát feltételezhetıen mind gazdasági, mind politikai téren a társadalomnak a korszakban leg-

aktívabb tagjairól.  

Elıször a korszakot átölelı idıszakban 1886. és 1914. között, a két idımetszetben veszem 

vizsgálat alá a választói listákat. Az elsı elemzési szempont volt a választók jogcím szerinti 

összesítése és a kapott eredmények összehasonlítása. Ezt a vizsgálatot megkönnyíti az a tény, 

hogy a jegyzékeken a választókat választói jogcím szerint öt féle kategóriába sorolták, és a 

választók neve mellett mindig feltüntették azt a választói jogosultságot is, amely alapján vala-

ki választó lehetett.  

Ezután a szintén a választói névjegyzéken megtalálható foglalkozás alapján vizsgálom meg 

a korszak választóit, és hasonlítom össze a két idımetszetben. A foglalkozási szerkezet vizs-

gálatához a korabeli népszámlálásokban is használt foglalkozási szektorok szerinti besorolá-
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sokat vettem alapul, mivel a jegyzékeken feltüntetett foglalkozások túlságosan sokfélék ah-

hoz, hogy az azonos típusba tartozás szerint elemezni lehessen. A fıszektoron belül is alkal-

maztam kisebb csoportosításokat, hogy a sajátosságok jobban kiemelhetıek legyenek. Mind a 

jogcímek, mind a foglalkozások vizsgálatát és összehasonlítását elvégeztem vármegyei, vá-

lasztókerületi és választókerületi központi szinten is. 

A választói jogosultsággal rendelkezı társadalmi csoport megismeréséhez azonban kevés a 

választói névjegyzékek által nyújtott információ. Ezért kellett bevonni olyan levéltári forráso-

kat, amelyek további adatokkal bírnak a választók vagyoni állapotára vonatkozóan. 

A választójoghoz jutás egyik lehetısége volt a földbirtokból származó jövedelem. Annak 

feltérképezésére, hogy adott községben mekkora volt az a földbirtok, ami után választójoggal 

rendelkezhetett valaki a gazdacímtárat és a kataszteri iratokat hívtam segítéségül. Mintavétel 

módszerével az 1892. évben keletkezett választói névjegyzék 17 községének választói eseté-

ben kerestem adatokat a birtoknagyságra és az ebbıl származó jövedelemre. 

Az 1892. évhez kötıdıen, szintén a mintavételi módszerrel a jövedelem jogcímen válasz-

tók jövedelmi viszonyait a megye törvényhatósági és a balassagyarmati és losonci képviselı-

testületi legtöbb adót fizetıinek – a viriliseknek – a jövedelmeivel vetettem össze. Egyénre ki-

vetítve azokat néztem meg, akik mindkét listán szerepeltek. İket választóviriliseknek nevez-

tem el.  

A társadalomra jellemzıjeként lehet értékelni a választói jogcímek presztízsében bekövet-

kezı változásokat. A régi jogcímen választók elemzésekor és a két központi település válasz-

tóinak összehasonlításakor erre a kérdésre is választ kaphatunk. 

A kutatás során nem volt célom a választókat politikatörténeti megközelítésben is leírni. A 

választási mozgalmaknak a sajtó alapján történı feldolgozásával inkább arra a momentumra 

szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a választói névjegyzékeken megjelenık mint a tár-

sadalom felsı rétegeként leírhatóak. Továbbá a korabeli sajtónak, mint forrásnak a felhasznál-

hatóságáról is képet kaphatunk. 

A választójog Magyarországon a második világháború végéig megırzi cenzusos jellegét. A 

dualizmus korában elfogadott második választójogot szabályozó törvény volt az 1913. évi, 

amely alapján azonban már nem bonyolítottak le választásokat. A választásokat megelızı 

összeírások azonban megtörténtek az új törvény szerint. Így lehetıségem volt az 1874. évi 

törvény elıírásai szerint készült 1914. évi választói névjegyzéket összehasonlítani az 1913. 

évi törvény szerint készült 1917. évivel Salgótarján nagyközségben. A két jegyzéken szereplı 

választók létszám és foglalkozási szerkezet szerinti összevetése az új törvényi szabályozás 
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jogkiterjesztı hatását hivatott feltárni. A dolgozat idıhatárai így némiképp kibıvülnek az 

1917-es évig, de a kitekintés csak egy község esetében vizsgálja a választókat, nem terjed ki 

az egész vármegye területére. 

 

 

III. A disszertáció szerkezete 

 

A disszertáció elsı részében (I-II. fejezet) a megjelölt idıhatárokon belül a választók 

jogcím és foglalkozási szerkezetére vonatkozóan dolgozom fel a források nyújtotta adatokat 

vármegyei, választókerületi és választókerületi központi szinten. A III. fejezetben a választók 

személyes szintő megközelítésére teszek kísérletet, a már említett kataszteri és virilis 

jegyzékek bevonásával. 
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IV. Eredmények 

 

A Nógrád vármegyei választók társadalmi csoportját a választói jogcímek megoszlása felıl 

közelítve azt tapasztaltam, hogy az eltelt 28 éves idıszak alatt a választók körében lezajló vál-

tozások a dualizmus kori politikai, gazdasági és társadalmi változásokkal párhuzamos tenden-

ciákat mutatnak. Az egyik ilyen nagyszerkezeti változást érintı tendencia vármegyei szinten a 

régi jog és földbirtok jogosultság részesedésének csökkenése, és a jövedelem és értelmiségi 

kategória létszámbeli elıretörése. A földbirtok arányának csökkenése azonban még mindig 

nem olyan mérvő, hogy bármelyik más jogcímen választók létszáma vagy aránya akár csak 

megközelítené azt. 

A kerületi szinten elvégzett vizsgálatok tovább árnyalták a megyei összesítésben kapott ké-

pet. A megyei természeti viszonyok és a történelmi hagyományok adta jövedelemszerzési le-

hetıségek különbözı koncentrációját alakította ki a foglalkozási ágaknak, amely így a válasz-

tók jogosultsági megoszlására is hatást gyakorolt. A vármegye közigazgatási és gazdasági 

központját betöltı Balassagyarmat és Losonc térségében érzékelhetı a várakozásoknak meg-

felelıen a választóknál az a létszámbeli gyarapodás, amelynek jelentıs részét már nem a föld-

bıl élı, hanem ipar vagy kereskedelembıl jövedelmet szerzı társadalmi csoportok illetve a 

közigazgatásban dolgozók alkotják. 

Az 1886. és 1914. évi választói névjegyzékeken szereplı választók foglalkozási struktúrá-

járól azt lehet elmondani, hogy még a korszak végére is döntıen az ıstermelésbıl származik a 

választójoggal rendelkezık jövedelme. A fıszektoron belül is mindkét évben a kisbirtokosok 

foglalkozási csoportba sorolt földészek alkotják a megyei választói létszám 70 % körüli há-

nyadát. Az ipar, a kereskedelem és hitel valamint a közszolgálat és szabadfoglalkozás foglal-

kozási ágak következnek az ıstermelés után a választók létszámát és arányait tekintve. Mind-

három szektorban jelentıs létszámemelkedést tapasztalunk, de a mezıgazdasági területhez ké-

pest jóval elmarad mindhárom szektor. 
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A vármegyei szintő adatokhoz képest az egyes választókerületekben kapott eredmények 

már a regionális sajátosságokat tükrözik a választók foglalkozási szerkezetében. Míg a Felsı-

nógrádi területeken fekvı választókerületekben az ipar és kereskedelem játszik fontos szere-

pet, addig a megye déli részén a mezıgazdasági mővelés dominál. A bányászat és kohászat 

foglalkozási csoportjai pedig egyértelmően a füleki kerülethez köthetık, míg a közszolgálat és 

a szabadfoglalkozásé a balassagyarmatihoz. Így a választók foglalkozási összetétele is ezek-

nek a körülmények megfelelıen alakul. 

Ahogy a vármegyén belül eltérı az egyes kerületek választóinak foglalkozási összetétele, 

úgy nyomják rá bélyegüket a választókerületen belül a választókerületi központok a különbö-

zı foglalkozási típusok adott településen belüli koncentrációjára vagy hiányára. Az évszáza-

dok alatt kialakult, különbözı központi funkciót betöltı településeken a választók foglalkozá-

si szerkezetében is megfigyelhetıek azok az alapvonások, amelyek a választókerületi közpon-

tot jellemzik. A megyeszékhelyen, Balassagyarmaton a közigazgatási tisztviselıi, a megye 

egyetlen rendezett tanácsú városában, Losoncon az iparban foglalkoztatott választók magas 

száma és aránya. Nógrád a mezıgazdaság központja marad, mind kerületi, mind kerületi köz-

ponti szinten az ıstermelés fıszektorából kerül ki választóinak döntı hányada. 

Összességében azt mondhatjuk el a Nógrád megyei választók foglalkozási szerkezetérıl, 

hogy a dualizmus kori társadalmi és gazdasági szerkezeti változást jelzı, országosan jelentke-

zı tendenciák itt is megfigyelhetıek. Így a vármegyén belül, ha a helyhez kötöttség megszorí-

tásával is, de tanúi vagyunk a választók foglalkozási szerkezetében a mezıgazdaságról az ipar 

és kereskedelem oldalára billenı átalakulásnak, vagyis a polgárosodásnak. 

A választói névjegyzékeken egyik jogcím kategória a régi jognak a „történelmét” vizsgálva 

arra a kérdésre kaphattunk választ, hogy létezett a választójogi kategóriák között rangsor, 

amennyiben valaki több jogcímen is választó lehetett. Meghatározó volt, hogy a megye me-

lyik részén és a társadalmi munkamegosztásban milyen szerepkört betöltı települést vizsgá-

lunk, mert a közigazgatási központ funkcióját ellátó megyeszékhelyen, Balassagyarmaton 

1886. évben a régi jog aránya a megyei átlagot sem érte el, míg a mezıgazdaságból élı Szirá-

kon annak háromszorosa volt.  

A dualizmus kori Nógrád vármegye földbirtok jogán választóinak vizsgálatakor azt tapasz-

taltam, hogy a természeti adottságok, a nagybirtok és az ipari termelés jelenléte eltérı módon 

befolyásolják a választók létszámát és birtokstruktúráját is. A kataszteri iratok forráscsoport-

jának segítségével a különbségek adatokkal alátámasztva kimutathatóak, a mintavétel alkal-

mazásakor az összefüggések feltárhatóak voltak. A kiválasztott településeken vizsgálva a vá-
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lasztói jogosultsághoz szükséges cenzust döntı többségében az úrbéri értelemben vett ¼ telek 

biztosította, és nem a földbıl származó jövedelem, és azon községekben volt magasabb a vá-

lasztóbirtokosok létszáma, ahol jó termıföldön kis vagy középbirtokosok gazdálkodtak, és a 

falu határában nem volt jelen a nagybirtok. 

A választói névjegyzékeken szereplı választókat a legtöbb adót fizetık csoportjaival 

összevetve azt tapasztaltam, hogy a megyei virilis jegyzékek a választók 15-16%-os arányára 

kivetítve tartalmaznak az adónagyságra vonatkozóan adatokat, mivel a vizsgálat alá vont két 

év megyei választóviriliseinek közel ¾-e földbirtoka után, mint nagy- és földbirtokos rendel-

kezik választójoggal. Balassagyarmat és Losonc esetében elmondható, hogy a jövedelem és 

értelmiség alapján választó virilisek dominálnak a képviselıtestületben, mivel régi jog és 

földbirtok után választó virilis nincs vagy elenyészı a virilisek között, de a 10-15 fı körüli 

létszám szintén nagyon kis szeletét adják a választóknak. Megyei és választókerületi központi 

szinten tehát azt mondhatjuk el, hogy igen kislétszámú csoporthoz, a választók vékony rétegé-

hez sikerült közelebb jutni a virilis jegyzékeknek köszönhetıen. A forrásadatok azonban még-

is fontosak abból a szempontból, hogy az „elit elitjének” feltárásához adott lehetıséget. A 

ténylegesen aktív, meghatározó közéleti szerepet játszó személyek foglalkozási, jogosultsági 

és jövedelmi viszonyairól rajzolt képet elénk. 

A választói mozgalmakat a sajtó tükrében vizsgálva a választásra jogosultak magatartásá-

ban azt figyelhetjük meg, hogy az egyre lehetetlenebbé tett a szabad állásfoglalás és az objek-

tív döntéshozatal miatt a választók jelentıs részének válasza a választásoktól való távolmara-

dás lesz.  

Az 1913. évi választójogi törvény jogkiterjesztı hatásait két salgótarjáni választói névjegy-

zék összehasonlításakor vizsgálva azt tapasztaltam, hogy bár az 1917-es névjegyzéken szerep-

lık számbeli növekedése jelentıs az 1914-es névjegyzéken lévık létszámához képest. Ahhoz 

viszont még mindig nagyon csekély hányad, hogy a választójog törvényi jogkiterjesztésérıl 

valóban érdemben beszélhessünk. A nagyközség népességének tehát döntı többsége, ahogy a 

korabeli magyar társadalomé is, továbbra is kimarad a közéleti jogok gyakorlásának lehetısé-

gébıl. 

A kutatás során megállapíthattam, hogy az 1886-tól 1914-ig terjedı korszak Nógrád vár-

megyei társadalmának szerkezetében megfigyelhetı mozgástendenciák illeszkednek a ma-

gyarországi polgárosodás fejlıdésvonalába.  

 


