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Bevezetés 

 

Amikor néhány éve a Horthy-kori városi elittel kezdtem foglalkozni, az első 

felismerések egyike az volt, hogy a vonatkozó szakirodalom nem tölt meg 

könyvtárakat, mégis rendkívüli az abban fellelhető fogalmi zűrzavar. Ez arra 

késztetett, hogy külön historiográfiai áttekintést készítsek a témáról, amit jelen írás 

előzményének, bevezetőjének tekintek.1 

Számos elitkoncepció volt tehát egyszerre használatban, ami részben 

megtermékenyítően hatott a kutatásokra, részben lehetetlenné tette a fáradságos 

munkával nyert eredmények egymással történő (empirikus) összehasonlítását. Az 

sem könnyítette meg az értelmezést, hogy kezdetben – aztán még elég sokáig – a 

kutatók figyelme a virilisekre korlátozódott a nélkül, hogy bárki kellő 

körültekintéssel tisztázta volna a virilisjegyzékek felhasználhatóságát elitcsoportok 

konstruálására. Az 1970-es évektől szinte egymást érték a virilisekről megjelent 

tanulmányok, miközben az angolszász társadalomtörténet-írás elitterminológiája 

párhuzamosan beszüremkedett a hazai munkákba is. Ez finoman belepte a 

viriliskutatások vaskos üledékét, leggyakrabban olyan öszvérmegoldásokat szülve 

az 1990-es évekre, hogy egy adott település viriliseit egyszerűen helyi elitnek, 

jobb esetben helyi gazdasági elitnek tekintették. E történetírói gyakorlat azonban 

viszonylag hamar kiérlelte a különvéleményt formáló kutatók szűk körét. 

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójától, talán mondhatom így, a hazai 

hagyományosan erősebb politikatörténeti és gazdaságtörténeti iskolázottság okán 

két irány kezdett körvonalazódni: a politikai és a gazdasági elit kutatása. Mindkét 

irány a viriliskutatásokhoz mérten alakította ki saját koncepcióját, amennyiben a 

                                                   
1 SZILÁGYI Zsolt: Elitkutatások és elitfogalmak az utóbbi három évtized magyar történetírásában. 
In: Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica 63. Történeti Tanulmányok 19. „A 
historiográfia műhelyében”. Tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott 
historiográfiai konferencia anyagából. Szerk. ERŐS Vilmos–VELKEY Ferenc. Debreceni Egyetem, 
Debrecen, 2011 (2012). 151–164. 
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vizsgálódás területe a város volt. A helyi gazdasági elit konstruálásakor és a helyi 

politikai elit kialakításakor is a viriliseket már nem az elit egészének, hanem 

pusztán egyik részének tekintették. A virilisek mellett a gazdasági elitnek azok is 

tagjai lettek, akik helyi pénzintézetekben, nagyobb ipari vállalkozásokban a 

legmagasabb szintű döntési, befolyásolási kompetenciával rendelkeztek. Ehhez 

hasonlóan a helyi politikai elitről kialakított kép sem csak a virilisekről 

mintázódott, hanem mellettük a választott képviselők is a vizsgálódás fókuszába 

kerültek. Ilyen kontextusban tekintem protoelitkutatásnak a viriliskutatásokat, s 

csak ettől a fordulattól, nagyjából tehát az ezredfordulótól beszélhetünk tényleges 

elitkutatásról a magyar várostörténet-írásban. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 

mindkét „irányzatnál” megfigyelhető az a jelenség, amikor a (helyi) gazdasági elit 

vagy a (helyi) politikai elit fogalma kimondva-kimondatlanul egymaga kezdi 

lefedni az adott település teljes elitjét – a vizsgálódásunk tárgyát képező – helyi 

elit egészét. Holott nyilvánvalóan ezek az elitcsoportok pusztán részei a helyi 

elitnek.  

A következőkben a Horthy-kori helyi elit fogalmát igyekszem újragondolni. 

Arra keresem a választ, hogy a legnagyobb adófizetők névjegyzékét – ami az 

1920-as évektől már nem azonos a virilisek listájával – hogyan lehet a legteljesebb 

formában felhasználni a helyi elit megkonstruálásához. Hogyan lehet a már 

meglévő elitkoncepciók eredeti gondolatait úgy összevonni, ami a hazai 

forrásadottságot messzemenőkig figyelembe veszi, és az eddigiekhez képest 

teljesebb képét nyújtja a helyi elit szerkezetének, működésének. 

Minden törekvésem ellenére kénytelen vagyok leszögezni, hogy egy ilyen 

makromodell inkább csak a témáról való elmélkedést, a rendszerezést, az 

átláthatóságot és esetleg az újabb kutatások irányvonalának kijelölését segítheti, és 

semmiképp sem helyettesíti a konkrét településeken elvégzett mikroszintű 

társadalomtörténeti feltárásokat. 

  

Bibói gondolatok Kecskemét és Győr kontextusában 

 

Talán nem véletlen, ahogyan Valuch Tibor lakonikus tömörséggel értelmezi az elit 

fogalmát főleg Bibóra támaszkodva,2 mint ahogy az sem ok nélküli, amikor Barta 

János egészen más témával kapcsolatban megjegyzi: modern történeti munkáink 

szívesen citálják a külföldiek sorait, pedig „hazai szerzőktől is lehet idézni”.3 Úgy 

vélem, hogy Bibó István 1942-ben elitről megjelent gondolatai napjainkban is 

                                                   
2 VALUCH Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2005. 121. 
3 BARTA János: A tizennyolcadik század története. (Magyar századok.) Pannonica Kiadó, 
Szekszárd, 2000. 74. 
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időszerűek. Nemcsak azért mert álláspontjának kialakításában Vilfredo Pareto 

(1848–1923) elképzelései4 hatották rá,5 hanem azért is, mert a helyi (városi) elit 

két világháború közötti magyar viszonyainak értelmezéséhez – mint éleslátású 

kortárs – is egészen kiváló, jól használható szempontokat, fogódzókat nyújt. 

Mindjárt az egyik legfontosabb: „Hogy milyen szempont szerint választja ki a 

társadalom a maga elitjét, az népenkint és koronkint változhatik aszerint, hogy mi 

az illető társadalomnak a meggyőződése az emberi értékesség kritériumai felől.”6 

Társadalomtörténeti szempontból tekintve Bibó pusztán a népről népre változó 

elitképző értékek különbségére hívja fel a figyelmet, jóllehet szinte magától 

kínálkozik a gondolat folytatása, miszerint az elit (s fogalma) nemcsak népenként, 

hanem regionálisan vagy még inkább tájanként, de települési hierarchiai 

szintenként is különbözhet egymástól. E differenciák alapját pedig az adott 

földrajzi környezettel kölcsönhatásban élő, például a politikai és a gazdasági 

kihívásokra helyi szinten más és más választ találó társadalmak történelmi 

gyökerű különbségei adják. Mindez új megvilágításba helyezi a helyi elit 

értelmezését. Az eltérő tájakban és a más-más hierarchiai szintű településeken élő 

(helyi) társadalmak elképzelése az elitképző értékekről, ha nem is egészében, de 

részleteiben óhatatlanul különbözik egymástól. 

Egy olyan viszonyrendszerben, amelynek egyik alapját az ország nyugat-keleti 

irányultságú modernizációs lejtőjén elfoglalt pozíció adja, jelentős lokális 

eltérések rajzolódnak ki például Győr és Kecskemét esetében. Alapvetően mások 

az elitképző értékek a kedvezőbb helyzetű kisalföldi városban, ahol a helyi 

társadalom összetétele erősen polgáriasodó mintázatot rajzolt már a századelőn, 

mint egy olyan városban, amely egészen más földrajzi helyzetű, történelmi 

fejlődésű, Duna–Tisza közi tájban nőtt mezővárosi rangra. Nem meglepő, hogy 

Bécs közelségében a városi elit szerkezete merőben eltérően alakult, ahogy a helyi 

társadalom elitről alkotott képe is szükségszerűen más volt, mint Kecskeméten. A 

két város példája kellően érzékelteti, hogy egy, még a 20. század elején is erős 

mezővárosi gyökerekkel rendelkező „parasztváros” értékrendje alapjaiban 

különbözött egy, a korban modern városi külsőt öltő, szellemében erősen 

piacorientált vállalkozó „polgárvárosétól”. 

                                                   
4 Vilfredo PARETO: The Mind and Society. (Theory of Derivations.) Vol. 3. Jonathan Cape Ltd., 
London–Toronto, 1935. 
5 Például, amikor az elit egyik jellemzőjeként a képességek meglétét emeli ki. – BIBÓ István: Elit 
és szociális érzék. In: BIBÓ István: Válogatott tanulmányok. Első kötet (1935–1944). Válogatta: 
HUSZÁR Tibor, szerk. VIDA István–NAGY Endre. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 221–241. 
(A továbbiakban: BIBÓ I.: i. m.) 232.  
6 BIBÓ I.: i. m. 226. 
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A közfelfogás „elit alatt nem a társadalom legértékesebbjeit, hanem 

egyszerűen azokat érti, akik adott társadalmi rendünkben társadalmi helyzetük 

alapján magától értetődően a társadalom vezető rétegéhez tartoznak”7 – írja Bibó 

a negyvenes évek elején. Oldalakkal később így folytatja: az „elit tehát 

kiváltságait elsősorban a maga teljesítőképességének köszönheti: annak, hogy 

megfelel a bizonyos erkölcsi és gyakorlati értékkövetelményeknek, melyeket a 

társadalom támaszt vele szemben”.8 Hogy melyek ezek az értékkövetelmények? – 

nemigen lehet egyértelmű válasszal felelni. Mindössze érzékeltetni lehet a 

tájankénti, településenkénti eltéréseket, amelyek viszont egyértelműen rámutatnak 

arra, hogy a helyi elit konstruálásakor, az esetleges összehasonlítások alkalmával, 

feltétlen számolni kell az alapvető különbségekkel. 

Ennek érzékeltetéséhez Győr és Kecskemét 70 legtöbbet adózó polgárát 

választottam ki az 1924. évre vonatkozó összeírások alapján.9 Az egybevetés során 

egyértelművé vált a két város egymástól markánsan elütő vonása. Timár Lajos 

szerint „a vidéki városok gazdasági elitjének [legnagyobb adófizetőinek] belső 

összetétele több vonatkozásban különbözött egymástól [a két világháború között], 

tükrözve az adott városok funkcióit, gazdasági szerepét, társadalmi 

jellegzetességét”.10 Így megállapítható: amíg Győrött a gyárosok (17 százalékos) 

és a jogi pályán működők (20 százalékos) aránya mutatott kiugróan magas, 

háromszor-négyszer nagyobb eltérést, addig Kecskeméten a földbirtokosok, 

földbérlők, gazdálkodók (együtt 46 százalékos) és a kereskedők (27 százalékos) 

döntő súlya adta a sajátságos jellemvonást. Kecskeméten nyolcszor nagyobb volt a 

jövedelmüket elsősorban földből szerzők aránya, mint Győrben (32:4 fő), 

miközben a kereskedők súlya is közel kétszer nagyobb volt az alföldi, mint a 

kisalföldi városban (19:11 fő). Győr tehát egy fejlett gyáriparral rendelkező – 

vállalkozói rétegét tekintve – modern város képét mutatta az 1920-as évek 

derekán, ahol éppen a vállalkozások, beruházások és a polgáriasodottabb 

társadalom hatására az ügyvédek, jogászok s bírók emelkedtek nagyszámban a 

                                                   
7 Uo. 223. 
8 Uo. 234.  
9 Az egyszeresen számított adó alapján összeállított győri listát lásd: SZAKÁL Gyula: Vállalkozó 
győri polgárok 1870–1940. Sikeres történeti modellváltás. L’ Harmattan, Budapest, 2002. (A 
továbbiakban: SZAKÁL Gy.: i. m.) 107. A kecskeméti adatok forrása: Magyar Nemzeti Levéltár 

Bács-Kiskun Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNLBKML), IV. 1908. b. – A megyei 
törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok, Kecskemét város tanácsának iratai 
(1855/1872–1964), Közigazgatási iratok (1872–1928), Nr. 2756/1925. – A legtöbb adót fizető th. 
bizottsági tagoknak 1925. évre összeállított névjegyzéke. 
10 TIMÁR Lajos: A gazdasági élet [elit!] jellemzői a magyar városokban a két világháború között. 
In: Tér–idő–társadalom. (Huszonegy tanulmány Enyedi Györgynek). Szerk. TÓTH József, MTA 
Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 134–156., 150. 
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legtehetősebb 70 fős szűk rétegbe. Kecskemét ezzel szemben továbbra is egy 

olyan mezőváros képét keltette, ahol a társadalom vagyonosodásának 

legelfogadottabb módja a földszerzés, a tőke kis kockázatot igénylő földingatlanba 

történő fektetése maradt hagyományosan. S ahol jól érzékelhető az átalakuló 

mezőgazdasági árukínálat bővülésére és a látványosan növekvő lakosság keresleti 

igényeinek kielégítésére megerősödő helyi kereskedelem. Ez pedig 

félreérthetetlenül tükrözte egy alföldi, nagykiterjedésű tanyahálózattal rendelkező 

mezőváros őstermelői vonását és piaci funkcióinak mindenek feletti elsőbbségét. 

Joggal feltételezhetjük tehát, hogy e két város vagyoni-jövedelmi elitjének 

eltérő szerkezete eltérő tulajdonságokkal is ruházta fel annak tagjait. Ilyenformán a 

helyi társadalmak velük szemben történő elvárásai is egészen mások lehettek. 

Győrben a vállalkozói szellemet, a piaci változásokra gyorsan reagálni tudó 

képességet várhatták el a helyi elittől azok, akiknek megélhetése közvetve-

közvetlenül tőlük függött. Ellenben Kecskeméten az elvárás a földvagyon megléte 

volt. A birtok ugyanis azt testesítette meg, amit e város lakóinak nagyobbik fele, 

élete során, csupán elérni vágyhatott – hogy önálló gazda lehessen. S ha már földet 

nem szerezhetett, joggal kérhette számon az – egyébként helyi viszonylatban 

hatalmas földbirtokkal11 rendelkező – elittől, hogy legalább mezőgazdasági 

                                                   
11 A magántulajdonú helyi földterületek nagyjából negyedével, több mint 28 ezer kat. holdjával 

rendelkezett a kecskeméti vagyoni-jövedelmi elit. A település területe 1935-ben 161 169 kat. hold 
volt. Ebből 41 827 kat. hold a város tulajdonában állt. Így magánkézben (amennyiben az egyházi 
birtokokat is ide sorolom) 119 342 kat. hold volt. 1930-ban az adótelekkönyvi összeírások alapján 
végzett számításaim szerint a vagyoni elit kezén 24 573 kat. hold, míg a városirányítási elit 
tulajdonában (a viriliseket a vagyoni elithez sorolva) 3288 kat. hold földbirtok volt. Tehát a 
városirányítási és a vagyoni elit 1930-ban együttesen legalább 27 861 kat. hold földdel 
rendelkezett. (A források nem teszik lehetővé, hogy a pusztán társadalmi elitbe tartozók 
földingatlan-vagyonát meghatározzam.) Ha figyelembe vesszem azt, hogy a publikált összeírás 

csak az 1 kat. holdnál nagyobb szőlő és a 4 kat. holdnál nagyobb nem szőlőművelésű birtokokat 
tartalmazza, akkor ezt a közel 28 ezer kat. hold méretű területet minimumnak kell tekinteni. 
Ellenben a városirányítási és a vagyoni elit tagjai közül 875 főnek nem szerepelt a neve mellett 
szőlő, 802 főnél pedig földbirtok. Ez előbbi esetben, lévén szó arról, hogy csak az 1 kat. hold alatti 
szőlőbirtokok nem kerültek be az összeírásba, így maximálisan ez 875 kat. hold hiányt mutat. 
Hasonló a helyzet a nem szőlőművelésű földbirtokok esetében is, annyi különbséggel, hogy az 
összeírásból a 4 kat. hold alatti birtokok maradtak ki: ebben az esetben maximálisan (802×4) 3208 
kat. hold hiányával kell számolni. Mindent egybevetve: legalább 27 861 kat. hold volt, legfeljebb 
pedig (3208 + 875 + 27 861) 31 944 kat. hold lehetett a vagyoni és a városirányítási elit 

tulajdonában Kecskeméten; vagyis a magánbirtokok területének 23,3–26,8 százaléka, azaz átlagát 
tekintve 25 százaléka. (Saját számítás.) – Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat. 
Stephaneum Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1902–1943. (A továbbiakban: MSK ÚS) 112. 
köt. 542.; Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Gazdacímtár a 100 kat. holdas és ennél 
nagyobb birtokok és földbérletek az 1935. évi adatok alapján. Magyar Királyi Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest. 1937.; Kecskemét Törvényhatósági jogú város teljes polgári név és 
címtára, 1930–1931. (II. teljesen átdolgozott kiadás.) Szerk. BODÓCS Gyula. Első Kecskeméti 
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munkát, általa megélhetést biztosítson. Ez lehetett az elvárások egyike, amelyet a 

kecskeméti földnélküli agrártársadalom támasztott a vagyoni-jövedelmi elittel 

szemben. 

Hogy mennyire élénken élt a kecskeméti köztudatban, hogy mennyire kiemelt 

helyet foglalt el a helyi értékrendben a földtulajdon, s hogy mily erős volt a 

helyiek mentális kötődése a földhöz, azt meggyőzően igazolja a város név- és 

címtára. A pár évente újból és újból kiadott kötet nemcsak eredeti funkcióját volt 

hivatva betölteni, hanem azon túlmutatón az abban való szereplés, bizonyos 

értelemben „presztízskérdés” is volt – főleg, hogy 1927-ben még a legkisebb 

szőlőbirtokost is feltüntették.12 Az 1927 és 1938 között kiadott kötetek lapjainak 

35–45 százalékát ezek az oldalak töltik ki. Átlagosan több mint 6 ezer földbirtok 

tulajdonosát tették ezzel rendszeresen közzé. Noha Kecskeméthez hasonlóan 

Debrecenben is több mint tízezer gazdaságot tartottak nyilván 1935-ben,13 mégis a 

cívisváros említett évben megjelent címtárában egyetlen helyi földbirtokos sem 

szerepelt, ellenben a terjedelem több mint harmadát az iparosok, kereskedők 

adták.14 Győrben sem sokkal volt e tekintetben kedvezőbb a helyzet, mivel az 

1929–1933-as címtár is alig több mint 30 birtokost említ,15 holott számuk a 

harmincas évek derekán bőven meghaladta a kétezer főt.16 Ezzel szemben 

Kecskeméten nemcsak hogy közölték, hanem külön birtokkategóriánkénti 

bontásban szerepeltették a tulajdonosok nevét, lakcímét, az ingatlan pontos 

méretét, sőt még azt is, hogy abból mennyi volt a szőlő területe. E kitüntetett 

figyelem aligha utalhat másra, mint hogy a gazdastátus – kiváltképp a 

szőlőbirtokosi státus, amit a címtárakban ráadásul kiemelve, elkülönítve közöltek 

– fölöttébb előkelő helyet biztosított a helyi társadalomban „a földbirtokosnak”, 

                                                                                                                             
Hírlapkiadó- és Nyomdarészvénytársaság, Kecskemét, 1930. (A továbbiakban: Kecskemét név- és 

címtára 1930.) 101–163. 
12 Kecskemét törvényhatósági jogú város teljes cím- és névtára az 1927-ik közönséges évre. Szerk. 
nélkül. H. é. n., 33–98. A kiadói gyakorlat az 1930-as években mindössze annyiban módosult — 
vélhetően anyagi okok miatt —, hogy az 1 holdnál kisebb szőlőbirtokosok nevét már nem tették 
közzé. Vö. Kecskemét név- és címtára 1930., 49–100.; Kecskemét törvényhatósági jogú város 
teljes név- és címtára az 1935. közönséges évre. (III. teljesen átdolgozott kiadás.) Szerk. BODÓCS 
Gyula. [Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomdarészvénytársaság], Kecskemét, é. n., 53–105.; 
Kecskemét törvényhatósági jogú város teljes polgári név- és címtára az 1938. évre. (IV. teljesen 
átdolgozott kiadás Szántó György közreműködésével.) Szerk. BODÓCS Gyula. Első Kecskeméti 

Hírlapkiadó- és Nyomda Rt. Kecskemét, 1938., 61–119. 
13 Kecskeméten 10 353, míg Debrecenben 13 004 gazdaság szerepel az összeírásban. – MSK ÚS 
112. köt. 542., 462. 
14 Debrecen cimtára. Teljes tiszti, közgazdasági és társadalmi cimtár 1935. Harmadik bővített 
kiadás. Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadóvállat Részv.–Társ., Debrecen, 1935., 122–204. 
15 Lásd: SZAKÁL Gy.: i. m. 400. 
16 Győrben, 1935-ben 2426 gazdaságot tartottak számon. – MSK ÚS 112. köt. 102. 
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aki ilyenformán nagyobb tekintéllyel bírt. Kívülállóként Erdei Ferenc az 1930-as 

években úgy látta, hogy „akik igazgatói a város életének, […] birtokos urak vagy 

tisztviselő népek, mind hozzá vannak nőve a homokhoz. Ember ilyet nem lát másutt 

az országban. Szőlősgazda, polgármester, tanár, ügyvéd, ha maguk közt vannak, 

kollégák, akiknek egyforma gondja a szőlő és a gyümölcsös kert” – majd 

hozzátette: „a városi vezetőréteg nem is vesz be addig idegent, amíg szőlősgazda 

nem lesz belőle”.17 A helyi elit tagjaként ezzel egybehangzóan fogalmazott 1940-

ben Horváth Ödön ügyvéd, laptulajdonos, amikor azt írta: „Kecskemét roppant 

szerencsés abban, hogy intelligenciája összenőtt a földdel […] a város minden 

részében vannak földek és szőlők tanult emberek kezén”.18 De nem látta másképp a 

helyzetet a kortárs közgazdász, Wolf István sem, amikor az 1920-as évek 

Kecskemétjéről sommásan megállapította: „Jelszó itt a föld. Akinek nincs 

valamelyes ingatlana, nem is veszik sokba. A kecskeméti nép valósággal össze van 

forrva a talajjal; lelkülete, testi mivolta, élete folyása, alkotása mind szervesen 

függnek össze a talajjal, melyből és a melyben él, boldogul. Ez avatja szentté a 

rögöt és tartja éberen a hozzá való ragaszkodás érzetét. Ez [a] mozgatója egész 

társadalmi életének.”19 

A győri vagyoni-jövedelmi elit tehát más példáját adta a vagyonosodásnak, 

mint a kecskeméti. Győrött nem volt jellemző a földvásárlás, s a „tömeges” 

gazdálkodás. Ezzel szemben a kecskeméti társadalomban ez volt az általános 

gyakorlat, mivel a minta (az elit) is lényegében „követő módon” ezt sulykolta. 

Amíg tehát Kecskeméten minden 8. lakosra, addig Győrben már csak minden 21. 

helybélire jutott egy földbirtok az 1930-as években.20 Jóllehet Kecskeméten 

„hiányoztak” az iparos vállalkozói szellem alapvető feltételei, mégis a 

földbirtokhoz kötődő, a birtokot intenzív kertgazdálkodás keretei között 

üzemeltető „vállalkozói szellem” azonban kibontakozóban volt, mi több, épp az 

1920-as években vált „általánosan” jellemzővé a városban. E jelenség 

megfigyelésekor lett mindennél világosabbá Wolf számára, hogy a kecskeméti 

                                                   
17 ERDEI Ferenc: Futóhomok. A Duna–Tiszaköz földje és népe. Athenaeum, Budapest, [1937.] 79–80. 
18 MNLBKML X. 52. – Egyesületek (1651–2007), Kecskeméti Katona József Társaság (1933-ig 
Kör) iratai (1891–1949/1955), 4. dob. 3. tétel, /P. – Horváth Ödön: Parasztváros–kulturváros. 
(Előadás a Katona József Társaság felolvasó ülésén, 1940. január 9.) 
19 WOLF István: Kecskemét hj város monográfiája. Doktori értekezés, kéziratban. [1926.] – A 
kézirat lelőhelye: MNLBKML XV. 7. – Gyűjtemények (1334–2008/2009), Kecskemét városra 
vonatkozó történeti adatok gyűjteménye (1700–1994), Nr. 8. (A továbbiakban: WOLF I.: i. m.) 25. 
20 Győr lakossága 1930-ban 50 881 fő, Kecskemét népessége pedig 79 467 lélek volt. (SZAKÁL 
Gy.: i. m. 87. és MSK ÚS 83. köt.) Az előbbi városban 1935-ben a gazdaságok száma 2426, az 
utóbbiban 10 353 volt. (MSK ÚS 112. köt.) Így Győrben átlagosan minden 21., míg Kecskeméten 
minden 8. lakosra jutott egy földbirtok. 



 
 
 
 

A helyi elit újragondolása 

 30    

lakosság általános mentalitásának aligha lehet jobban jellemzőbb vonását 

kiemelni, mint az „ingatlanszerzés utáni mohó vágy[át]”.21 

Kétség sem fér hozzá, hogy ezt a pressziót a helyi elit is lépten-nyomon érezte. 

A városirányítási elit válaszul közel 5 ezer kat. hold földet osztott szét 1920 és 

1923 között.22 Ennek a hozzáállásnak köszönhető aztán, hogy 1935-re – rendkívüli 

változást előidézve – az 5 kat. holdnál kisebb gazdaságok aránya 57 százalékkal, 

míg az 5–50 holdas üzemeké 71 százalékkal emelkedett.23 De nemcsak kollektív 

formában hatott a társadalom felől érkező nyomás az elitre, hanem egyéni szinten 

is válaszra, cselekvésre ösztönözte néhányukat. Nem véletlen, hogy a város egyik 

legtekintélyesebb szőlőbirtokosa, Wéber Aladár azoknak a földműveseknek, akik 

másfél évtizednyi kitartó munkájukkal segítették szőlőtelepítési vállalkozását, 

fejenként 3 kat. holdnyi birtokot íratott a nevére.24 Végül jól tükrözi a városi elit 

jelentős részének a földhöz való viszonyát, az a következő gondolat, ami még a 

román megszállás alatt jelent meg a helyi sajtóban. Eszerint a „föld lesz a mi 

őserőnk kiapadhatatlan ősforrása, ennek kell minden porszemét, minden rögét ugy 

kihasználnunk, hogy a rombadőlt gazdasági erőnk ismét virágzásnak induljon”.25 

Ezzel szemben gyökeresen más „értékszemlélet” uralkodott a győriek 

többségében, amikor a századfordulón helyben megfogalmazódott, hogy egy 

„országot gazdaggá, naggyá és hatalmassá kereskedői és iparosai, tönkre pedig 

csak proletárjai tehetnek”.26 

                                                   
21 WOLF I.: i. m. 32. 
22 BALÁSFALVI KISS Barnabás: Kecskemét multja és jelene. (Különlenyomat a Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye és Kecskemét th. város adattára c. munkából.) Kecskemét, 1939. 32–66., (A 
továbbiakban: BALÁSFALVI KISS B. i. m.) 55–56.; vö. Kecskeméti Közlöny politikai napilap 1919–
1943. (Hétfő kivételével megjelent minden nap). Főszerk. BALÁSFALVI KISS Endre (1919–1925), 

HORVÁTH Ödön (1925–1943). Kecskeméti Közlöny Nyomda- és Lapkiadó Vállalat, Kecskemét. – 
Kecskeméti Közlöny 1922. október 8. 1. – Városi birtok és földreform c. cikk. 
23 Az 1916. évre vonatkozó összevont adatok nem teszik lehetővé, hogy részletesebb bontásban 
végezhessem el az összehasonlítást az 1935-ös értékekkel. 1916-ban az 5 kat. holdon aluli 
gazdaságok száma 3700 volt, amely két évtizeddel később 5795-re szaporodott. Az 5–50 kat. 
holdnyi méretű üzemek száma pedig 2330-ról 3991-re nőtt. – BALÁSFALVI KISS B.: i. m. 57., MSK 
ÚS 112. köt., vö. DÖMÖTÖR Lajos: Kecskeméti tanyai települések és Kecskemét város 
földbirtokpolitikája. Magyar Gazdák Szemléje 26. (1921) 446–452., 450. 
24 MNLBKML XIV. 59. – Személyek (1233/1755–2001), Wéber Aladár kecskeméti szőlőbirtokos 

iratai (1896–1948/1985), 1. dosszié, 1. tétel. (Wéber Aladár kézzel írott „életírása”.) – Akár a fenti 
megállapításhoz is nehézségek nélkül hozzáilleszthető Bibó ama gondolata, miszerint az „elit 
legfőbb szerepe az, hogy az élet élésére, az emberi helyzetekben való erkölcsi viselkedésre s az 
emberi szükségletek mélyítésére, finomítására és gazdagítására mintákat, példákat adjon, azaz 
kultúrát csináljon”. (BIBÓ I.: i. m. 226.) 
25 Kecskeméti Közlöny 1919. október 26. 1. – A kecskeméti földmivelés jövőjéről c. cikk. 
26 Idézi SZAKÁL Gy.: i. m. 402. (Győri Hírlap 1896. 9. sz. 1–2.) 
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Egészében Bibó úgy fogalmaz, hogy „Bármi is a kiválasztó szempont, minden 

elit nyugodt és termékeny működésének az az első feltétele, hogy az elit 

kiválasztását igazoló értékelési rend mögött olyan eleven társadalmi 

közmeggyőződés álljon, mely ezt az értékelést [mint amilyen a mezővárosban a 

föld vagy az iparvárosban a vállalkozói szellemhez kötődő magatartásforma] 

magáévá teszi”.27 Természetesen nem szándékozom egy mezőváros esetében 

pusztán a földvagyonra egyszerűsíteni az elitképző értékek körét. Azonban 

hangsúlyozni kívánom, hogy a „társadalmi közmeggyőződés” jegyében nem csak 

a törvénybe foglalt kritériumrendszer az, ami „elitképző elem” lehet (például a 

választott képviselők esetében), hanem ellenkezőleg: olyan informális és 

szimbolikus elitképző tényezőkkel is számolnunk kell, mint a földtulajdon a maga 

jelentésrendszerével együtt – egy olyan közösségben, amelynek tagjai a 

mezővárosi gyökereket erősebben érzik, mintsem azt látni képesek. E más 

alapokon szerveződő elit a vagyon (a jövedelem) által megszerezhető társadalmi 

pozícióra épül, amely a nélkül biztosít az adott közösségben megbecsült elitstátust, 

hogy ahhoz állami intézmények pozíciói társulnának. Hiszen végső soron Bibó is 

azt hangsúlyozza, hogy „eliten azokat értjük, akikben a közösség céljai tudatosan 

kiformálódnak”.28 A célok pedig mérhetetlenül sokfélék lehetnek: épülhetnek a 

föld- és a házvagyon megszerzésének álmára, a jobb megélhetés reményére vagy 

pusztán arra, hogy a lakókörnyezet és a közterek átalakításával a város élhetőbbé 

váljon. 

 

Hatalom mint pozíció és vagyon 

 

Az elit kapcsán egyik legáltalánosabban elfogadott csoportképző elem a hatalom, s 

mivel e dimenzió értelmezése nagymértékben közelebb visz a lényeg 

megragadásához, ezért röviden végigtekintek a hatalom jelentésének főbb 

„evolúciós állomásain”. 

A szó modern fogalmának gyökerei egészen az 1830-as évekig nyúlnak vissza, 

amikor az irodalmi munkája után is híres brit államférfi, Sir George Lewis, 

Cornewall hercege (1806–1863)29 úgy vélte, hogy politikai értelemben a hatalom 

egyet jelent a „mások akaratát befolyásoló eszközök birtoklásával, a saját akarat – 

akár meggyőzéssel vagy fenyegetéssel, akár fizikai erőszak alkalmazásával történő 

– rákényszerítésével.” Majd hozzátette: „Ekképpen a miniszterek vagy a politikai 

                                                   
27 BIBÓ I.: i. m. 226. 
28 Uo. 223. 
29 Thomas RALEIGH: Editor’s Introduction. In: George Cornewall Lewis: Remarks on the Use and 
Abuse of Some Political Terms. (A new edition, with notes and introduction by.) Ed. Thomas 
RALEIGH. Clarendon Press, Oxford. 1898. v–xxiv. 
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vezetők hatalmat birtokolnak, mert a szívességek ígéretével vagy a bántalmazás 

fenyegetésével sokak viselkedését befolyásolhatják”.30 Egy évszázaddal később az 

előbbitől eltérő alapokon jelent meg Max Weber hatalomról szóló koncepciója. 

Ebben Weber úgy érvel, hogy „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha 

egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az 

ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az 

esély”.31 Bár ez a látásmód a későbbi elgondolásokban gyakran visszaköszön, 

azért többen vannak, akik más módon közelítettek a kérdéshez. 

Az 1930-as évek végén, a matematikus-filozófus, később irodalmi Nobel-

díjas Bertrand Russell (1872–1970), a hatalomról szóló könyvében abból indult 

ki, hogy a hatalmat úgy is lehet értelmezni, mint a kitűzött célok termékét;32 ami 

ezzel együtt – szerinte – egy kvantitatív fogalommá is minősül. Majd felvetette, 

miként lehet két ember hatalmát egymással összemérni. Russell ehhez elgondolt 

két olyan művészt, akiknek vágyaik megegyeznek, vagyis mindketten jó képeket 

szeretnének festeni, nem titkoltan azzal a szándékkal (is), hogy 

meggazdagodhassanak. Egyikük valóban jó festővé válik és sikeres lesz, a másik 

ugyan gazdag lesz, de a siker festőként elkerüli. Nincs rá mód sajnos, elmélkedik 

Russel, hogy megállapítsuk, melyikük ért el nagyobb teljesítményt. Mindazonáltal 

könnyű azt megmondani, hogy „A-nak több [és nem nagyobb] hatalma van, mint 

B-nek, ha A több kitűzött célját éri el, miközben B csak néhányat”.33 Ebben a 

megközelítésben tehát a hatalom a kitűzött célok eléréseként – mint az ambíció, a 

motiváltság és a képességek eredőjeként – jelenik meg. Russell úgy vélte, hogy az 

emberek feletti hatalom alapvetően az intézmények és a szervezetek mentén, 

illetve az egyének befolyásolásának módja szerint tipizálható. Az utóbbiról – 

Lewishoz hasonlóan – azt tartotta, hogy egy „egyént befolyásolhatnak: A) a teste 

fölött gyakorolt közvetlen fizikai erőszakkal, B) a jutalmak és büntetések 

ösztönzésével, C) a véleményre gyakorolt befolyással, azaz a legszélesebb 

értelemben vett propagandával.”34 Leegyszerűsítve: ha nagyságában ugyan nem 

                                                   
30 George Cornewall LEWIS: Remarks on the Use and Abuse of Some Political Terms. B. Fellowes, 
Ludgate Street, London, 1832., 227. 
31 „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, 
hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min 
alapul ez az esély. Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú 
parancsnak megadható személyek engedelmeskedni fognak.” – WEBER, Max: Gazdaság és 

társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. köt. (Szociológiai kategóriatan.) Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987., 77. (Kiemelés az eredeti szövegben.) 
32 Bertrand RUSSELL: Power. A New Social Analysis. George Allen & Unwin Ltd., London, 1938. 
(A továbbiakban: RUSSEL, B.: Power) 35. 
33 Uo. 35. (Kiemelés tőlem.) Az eltérő fordítás miatt vö. Bertrand RUSSELL: A hatalom. A 
társadalom újszerű elemzése. (Civil szellem 7.) Typotex, Budapest, 2004. 25.  
34 B. RUSSELL: Power, 35–36. 



 
 
 
 

Szilágyi Zsolt 

 

 33    

is, de a megvalósult célok mennyiségében mégiscsak „lemérhető”, megragadható 

a hatalom. Jóllehet, végül Russell az intézményekhez köti a hatalmat, mert éppen 

ezek mentén tartja azt csoportosíthatónak, de érzékeli azt is, hogy ennél a hatalom 

több: személyesebb. 

Ezzel a megközelítéssel némileg szakítva Robert Alan Dahl politológus az 

1950-es évek végén jelentette meg The Concept of Power című tanulmányát, 

amelynek központi gondolata azóta „kánonná” merevült. Koncepciójára jelentős 

hatással volt Harold D. Lasswell (1902–1978) kommunikációteoretikus és John 

French (1913–1995) pszichológus témával kapcsolatban kialakított 

állásfoglalása.35 Dahl viszonya a hatalomhoz igencsak földhözragadt, ahogy írja: 

„intuitív elképzelésem a hatalomról […] valami ilyesmi: A-nak hatalma van B 

fölött, oly fokig, hogy elérje, B tegyen valamit, B ne tegyen másképp”.36 S éppen 

ebben a látszólagos egyszerűségben rejlik Dahl megközelítésének újszerűsége.37 

A szociológiatudomány az 1960-as 70-es években a funkcionális, a marxi és a 

weberi irányzatra „különült”.38 Ezek közül rendszerint az utóbbihoz sorolják 

Gerhard Emmanuel Lenski amerikai szociológust, aki ekkoriban a szintézis 

igényével lépett fel. Power and Privilege című kötete (1966) jelentős hatást 

gyakorolt az említett tudomány fejlődésére, különösen a társadalmi rétegződési 

folyamatok megközelítésére.39 Ebben Lenski, többek között, kísérletet tett az 

osztályok viszonyrendszerében arra, hogy az elitet is értelmezze. Akkori 

gondolatmenetének néhány eleme még napjainkban is „újólag” hat a hatalmi elit 

fogalmának konstruálásakor. 

                                                   
35 French az 1950-es évek végén megjelent tanulmányában a hatalmat a széles értelemben vett 
propaganda, a kommunikáció irányából közelítette meg. Azt hangsúlyozta, hogy az egyik személy 
másik felett gyakorolt hatalmát az a befolyás jelenti, amelyet az interakcióba kerülés pillanatától 
kezdve az erőtér alakít tovább, ahogy fogalmazott: „amikor A kifejti véleményét, vagy érvel, hogy 

valami módon befolyásolja B-t, akkor lép működésbe az erőtér, hogy B alapálláspontja […] 
megfeleljen A álláspontjának. Minden B-re ható erő az ő alapálláspontjára irányul, ezért B hajlani 
fog arra, hogy véleményét olyan irányba változtassa, amellyel álláspontja közelebb kerül A-éhoz. 
Ehhez hasonlóan mások is – C, D, E stb. –, akik kommunikálnak B-vel, olyan erőtereket hoznak 
létre alapálláspontjaikkal, hogy azok megfeleljenek saját véleményeiknek. A tényleges változások 
B véleményében összhangban lesznek az összes működő erőtérrel és azzal az erővel, amely 
megegyezik saját ellenállásával.” – John R. P. Jr. FRENCH: A Formal Theory of Social Power. In: 
Power Critical Concepts. Ed. John SCOTT. Routledge, London, 2003. 310–326., 311. 
36 Robert Alan DAHL: The Concept of Power. Behavioral Science 2–3, 1957 (July), 201–215. Az 

idézet: 202–203. Tartalmilag idézi elsők között: SAMU Mihály: A hatalom és az állam. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 40. 
37 A szociológiatudományban is széles körben ez a nézet terjedt el. Vö. ANDORKA Rudolf: 
Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 434. 
38 Uo. 75. 
39 ANGELUSZ Róbert: Előszó. In: A társadalmi rétegződés komponensei (válogatott tanulmányok). 
Szerk. ANGELUSZ Róbert. Új Mandátum Kiadó (ÚMK), Budapest, 2004. 7–10., 9. 
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Mindenekelőtt abból indult ki, hogy a társadalmi „rétegződés többdimenziós 

jelenség”, vagyis a társadalmak „különféle módokon rétegződnek, és az alternatív 

rétegződési módok mindegyike más-más osztályfogalomnak ad alapot”. Továbbá 

analitikus szempontból „ezek mindegyike meglehetősen egyedi”, mégis a vizsgálati 

eredmények arra mutatnak, hogy „empirikusan számottevő átfedés van 

közöttük”.40 Ha az osztályfogalom hálójától némileg elvonatkoztatva a 

gondolatmenetet az elit kontextusába helyezzük, akkor az elit egy olyan 

többdimenziós társadalomszerkezeti elem, amely az eltérő dimenziók mentén 

eltérő értelmezésekhez is megnyitja az utat. Az így formálódó megközelítési 

alapok különféle elitkonstrukciók kialakítását teszik lehetővé, mely konstrukciók 

csoportképző kritériumai eltérő szerkezetű eliteket „keltenek életre”, miközben az 

ily módon konstruált elitcsoportok között többnyire jelentős átfedések is 

kialakulnak. 

 Az intézményesült hatalom kifejezést Lenski kétféle jelentésben használja: 

egyszerre beszél a pozíció hatalmáról és a vagyon hatalmáról. Olvasatában a 

pozíció hatalma törvényszerűen együtt jár bármely társadalmi szerep betöltésével, 

de együtt jár a befolyással bíró, intézményesült hivatali állásokkal is. Az utóbbi 

nagy befolyást és tekintélyt kölcsönöz betöltőjének, amely a hivatal viselése alatt 

folyamatosan fennáll.41 Ezzel szemben az intézményesített hatalom másik 

dimenziója a vagyon.42 Bár a vagyon és a pozíció, ahogy írja Lenski, „gyakran 

szorosan egybefonódik, a kapcsolat nem szükségszerű és nem elkerülhetetlen. A 

magánvagyon többnyire elválaszthatatlan egy konkrét tisztség vagy szerep 

birtoklásától. Mivel a vagyon – meghatározás szerint – olyas valami, ami nehezen 

megszerezhető, ennélfogva értékes, így a vagyon tulajdonosa olyan erőforrás felett 

rendelkezik, amelyet arra használhat, hogy mások tetteit befolyásolja”43 – akár 

azzal, hogy hivatalt „vásárol” magának, akár úgy, hogy a fennálló jogi környezet, 

a vagyon méretétől függően biztosítja számára a hivatali tisztséget. Esetleg abban 

a formában is befolyásolhatja mások cselekvését, ha megtiltja számukra például a 

                                                   
40 Gerhard Emmanuel LENSKI: Hatalom és privilégium. Elmélet a társadalmi rétegződésről. 
(Részletek.) In: A társadalmi rétegződés komponensei (válogatott tanulmányok). Szerk. ANGELUSZ 
Róbert. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004. 234–262., (A továbbiakban: LENSKI, G. E.: 
Hatalom és privilégium.) 243. 
41 Gerhard Emmanuel LENSKI: Power and Privilege. A Theory of Social Stratification. The 
University of North Carolina Press, London, 1984, (A továbbiakban: G. E. LENSKI: Power and 

Privilege.) 57–58. (First published in 1966.) 
42 Azért beszél Lenski a vagyon kapcsán szintén intézményesített formáról, mert a mindenkori 
országos politikai vezetés törvények alkotásával és megtartásával gondoskodik a tulajdonhoz való 
jogbiztosításról, illetve a tulajdon védelméről. S éppen emiatt, a tulajdonjog intézményesült keretei 
miatt beszélhetünk a vagyonról – mint a hatalom egyik forrásáról egyben – intézményesült 
hatalomként. 
43 G. E. LENSKI: Power and Privilege, 58. 
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saját birtokán való áthaladást (érvel ugyanott Lenski), mint ahogy azt a két 

világháború között az 500 kat. holdas kecskeméti parasztgazda, a város 

legnagyobb adózói között szereplő, de városirányítási pozícióval (hatalommal) 

nem rendelkező Uraji Csák György is tette.44 A nagyobb vagyon általában 

nagyobb lehetőséget és befolyást jelentett, amivel a tulajdonos hatalma is nőtt – 

vélekedik Lenski. Jó példa erre – különösen a kecskeméti földvagyon 

vonatkozásában – annak a napszámosnak a visszaemlékezése, aki az 1930-as évek 

első felében kisbéresként szolgált a tanyavilágban: „az egyik ember ilyen volt, a 

másik olyan volt. Ezek a gazdák összehúztak annyira, hogy rettenetes […] 

Majdhogynem kigúnyoltak bennünket. Gányók voltunk. […] Hitvány, sovány, 

gyerekek vagyunk – mondta ezt már a 30 holdas gazda is, a 25-ös is. Az már 

nagyobbnak érezte magát.”45 

Ugyanakkor Lenski arra is felhívja a figyelmet, hogy a „hatalom sok formát 

ölt, amelyeket nem lehet mindig értelmes közös nevezőre redukálni. Egy egyén 

tetemes vagyonnal rendelkezhet anélkül, hogy annak megfelelő fontos és nagy 

hatáskörű hivatalt töltene be, és fordítva.”46 Eszerint a hatalmi elit megtestesülhet 

a politika intézményesült pozícióinak birtoklásában (városirányítási elit), de 

létezhet a vagyon által teremtett, „látens” módon intézményesült hatalom révén is 

(legnagyobb adófizetők csoportja mint vagyoni-jövedelmi elit). Ezek az 

elitcsoportok egymással átfedésben állnak. Az átlépés pillanatától, például a virilis 

státus elnyerésétől, más „elitrendszerbe” kerülve, hatalmuk új alapokra 

helyeződik. Hatalmuk az új elitcsoport státusjegyeivel, a hatalom újabb 

dimenziójával bővül. Ebben az esetben a hatalom mindkét intézményesült 

típusával (pozícióval és vagyonnal) egyszerre rendelkeznek. 

Végül a következő két gondolat abban erősített meg, hogy a legnagyobb 

adófizetők névjegyzékén szereplő legtöbb egyént – az informális hatalom alapján, 

a helyi társadalom normái szerint érvényes módon – elitnek, vagyoni-jövedelmi 

elitnek tekintsem. A paretoi elvekre épülő gondolat szerint az elit nem más, mint 

„bármely társadalmi egység legmagasabb rangsorbeli szegmense […] tetszés 

szerinti kritérium alapján csoportosítva”. Továbbá az elitek határai „általában 

nem jelölhetők ki pontosan”. „Ilyen körülmények között a társadalomelemzőknek 

nem marad más választásuk, mint hogy kitalált, önkényes határokat vezessenek 

                                                   
44 SZÁLAS Mihály (sz. 1924). Nyugdíjas gazdálkodó (az 1930-as években kisbéres). Személyes 
interjú.  (A szerző tulajdonában – Sz. Zs.) Kecskemét, Helvécia, 2003. július 30. (A továbbiakban: 
SZÁLAS M. interjú.) – Urai Csák Györgynek 511 kat. hold földbirtoka volt 1930-ban; vö. 
Kecskemét név- és címtára 1930, 101. 
45 SZÁLAS M. interjú. – Kiemelés tőlem. 
46 G. E. LENSKI: Hatalom és privilégium, 243. 
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be”.47 Ezek a látószögek segítették az említett forrást úgy kezelni, mint ami a helyi 

társadalom valóban legvagyonosabb rétegéről informál. Mindent egybevetve 

(némi kitétellel) egyenlőségjelet lehet tenni a legtöbb adót fizetők csoportja és a 

vagyoni-jövedelmi elit fogalma közé. 

 

Az újragondolt helyi elit és kontextusa 

 

Meglátásom szerint a helyi elit fogalma nemcsak régiók, tájak és a különböző 

hierarchiai szintű települések által teremtett feltételek légkörében változhat, hanem 

e feltételek és mások hatására az adott területen, településen kialakult, jellemző 

társadalomszerkezeti összetétel következményeként is módosulhat, mert a helyi 

társadalomban (akár rétegenként is eltérően) megfogalmazódó értékrend, 

különböző megközelítésmódokat indukál(hat). Eszerint tájanként, települési 

hierarchiaszintenként és társadalmi rétegenként a helyi közösség tagjaiban az 

értékek különböző prioritása miatt, az egyén más és más alapon különböztet(het)i 

meg a helyi elitet. Így ahány lakosa van az adott településnek, elvileg a helyiek 

tudatában annyiféle képzete alakul ki az „elitnek”. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy ne lenne egy viszonylag jól körülhatárolható, többnyire mindenki által 

elfogadott olyan helyi elitképző értékrangsor, egy olyan szemléletmód, ami 

alapján valaki megkülönböztetheti magát az elittől, és fordítva: az elitet magától s 

másoktól. 

Egy település elitje a helyi társadalom értékrendje valamint a helyi 

intézmények, szervezetek kritériumrendszere alapján választódik ki, ami tehát 

formális vagy informális módon történik.48 A „formális elit” lényegében a 

pozícionális elitet testesíti meg szemben az „informális elittel”, amely ilyen, 

külsőségekben jól megragadható, „szervezett” formákkal (pozíciókkal) 

eredendően nem rendelkezik. Rendelkezik viszont a helyi közösség tudatában a 

helyi (széles értelemben vett) környezet hatására kiformálódott olyan elitképző 

elem egyikével, mint amilyen a megkülönböztetően nagy vagyon (mezővárosban 

földvagyon, ami szimbolikus jelentésénél fogva lehet jelképes méretű is). A helyi 

viszonylatban vett „nagy vagyon” tehát olyas valami, ami a helyiek számára 

nehezen megszerezhető, értékes és éppen ezért kellő tekintély is tapad hozzá. E két 

(formális és informális) reláció egyben azt tételezi, hogy az elit kiválasztásának 

kétféle módja és így kétféle minősége is van. Az előbbit formális (nyílt, szervezett) 

elitnek, az utóbbit informális (rejtett, látens) elitnek nevezem, mely együtt adja a 

                                                   
47 Uo. 247. 
48 A formális és informális fogalomhasználat kidolgozásában nagy szerepe volt a Takács Tiborral 
témáról folytatott levelezésnek. 
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helyi elitet. Mindkettő alapja a hatalom, amely különböző tőkék segítségével 

érhető el. 

A társadalmakban, így a helyi társadalmakban is, létezik egy olyan strukturális 

alap, mely Bourdieu tézisétől49 eltérően, olvasatomban  kétféle: humán és anyagi 

tőkére oszlik. Mindenki rendelkezik a strukturális alap mindkét tőkéjével – igaz, 

rendkívül eltérő formában. A humán tőke magába foglalja az egyén veleszületett 

képességeit és adottságait, az egészségi állapotát, az oktatás és képzés során 

szerzett ismereteit, illetve azt a kapcsolatrendszert, amellyel és amelyen keresztül 

érintkezik a társadalom többi tagjával, más csoportjaival. Egyszóval a humán tőke 

az illető szellemi és fizikai képességeinek összességét jelöli. Ezzel szemben az 

anyagi tőke azt a materiális vagyont-jövedelmet jeleníti meg, amelyet az egyén 

föld- vagy házingatlan formájában, illetve különböző más ingóságokban halmoz 

fel és birtokol, amihez a rendszeres vagy alkalomszerű jövedelem is hasonlóan 

hozzátartozik. Van, akinek a humántőkéből, van, akinek az anyagi tőkéből áll több 

a rendelkezésére, mint ahogy olyanok is nagy számban előfordulnak, akiknek 

mindkettőből egyformán sok vagy épphogy kevés jutott. A társadalom többnyire 

ezeket a tőkecsoportokat tekinti értéknek, illetve e két tőkecsoport egy, de 

általában több elemét emeli ki s teszi meg – nem azonos súllyal – elitképző 

tényezőnek. 

A vagyon tehát kiemelten fontos elitképző alapnak tekinthető, amellyel 

kapcsolatban korábban arra kívántam rámutatni, hogy a földvagyon – különösen 

az alföldi mezővárosokban – bizonyult éppen ilyen rendkívül magas presztízsű 

elemnek. Ezzel szemben egy regionális központban (ami lehetett mezővárosi 

gyökerű is), ahol a közigazgatási, oktatási, adminisztrációs és más hivatali 

funkciók szerepe volt a hangsúlyosabb, érezhetően „magasabban” állt a 

humántőke presztízse. Ugyanakkor egy vállalkozóvárosban – mint amilyennek 

Szakál Gyula Győr városát ábrázolta – inkább a humán tőke ama típusa 

jelentkezett „magasabb” elitképző funkcióval, ami az egyén veleszületett vagy a 

szocializáció során elsajátított (esetleg később tanult) vállalkozói képességéhez, 

adottságához fűződött. Ezeknek a tőketípusoknak a segítségével – általában attól 

függően, hogy milyen mennyiségben és minőségben rendelkezett vele valaki – 

lehetett pozíció(k)hoz jutni. 

A pozíciókat – korábban a formális elitet a (formális) pozíciókhoz kötöttem – 

két nagyobb típusba sorolom. Előrebocsátva azt is, hogy mert pozícióról van szó, 

éppen ezért intézményesült formában jelenik meg mindkettő, amennyiben 

intézményesülésen a pozíciót elfoglaló személy társadalomban betöltött státusának 

                                                   
49 Pierre BOURDIEU: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok. 
(Társadalomtudományi könyvtár.) A tanulmányokat válogatta: FERGE Zsuzsa és LÉDERER Pál. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 268. 
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kialakultságát értjük, illetve azt, hogy a pozíció birtokosának tudatában a státus 

betöltésével együtt járó viselkedési norma is meggyökeresedik.50 Visszatérve tehát 

megkülönböztetem a formális (szervezett) és az informális (látens) pozíciót. Ebben 

az esetben a hangsúly azon áll, hogy az adott pozíció egy intézmény által 

létrehozott (például állami, közigazgatási intézményhez vagy valamely társadalmi, 

gazdasági szervezethez kötődő) státus-e, vagy ezzel ellentétben az adott pozíciót 

közvetlenül maguk a lokális (gazdasági, társadalmi stb.) környezetek formálták, 

hozták létre. Ez utóbbi közelebbről azt jelenti, hogy például a helyi társadalom 

önmagától s önmagában létrehoz – minden szűkebb értelemben vett intézmény 

szerepvállalása nélkül – egy olyan (leginkább a vagyon, mint elitképző értékre 

épülő) kvázi rangsorszerű szerkezetet, amely skálán vagyonuk mérete alapján 

kerülnek egymás alá vagy fölé, informális (látens) „pozíciókba” a személyek. E 

skála élére pedig azok állhatnak fel szintén sorrendben, akiknek nagy és helyi 

viszonylatban kiemelkedő vagyonuk van. Ezek a vagyon nagysága alapján 

társadalomban betöltött, úgynevezett vagyoni pozíciók önmagukban is léteznek, 

újból és újból kialakulnak s átrendeződnek anélkül, hogy bármilyen intézmény 

„felülről” döntő módon hatna rájuk. (Még akkor is, ha ezekről az „informális 

pozíciókról” éppen az – egyébként jogi kontextus nélkül értelmezhetetlen – 

úgynevezett legnagyobb adót fizetők listájáról alkothatunk valamelyes fogalmat.) 

Mivel ezek a pozíciók az intézményektől lényegében függetlenül, önmagukban is 

léteznek, s hogy sokkal közvetlenebb, a társadalom számára hétköznapibb 

formában jelennek meg, mint az intézményi (például hivatali) státusok, ezért 

trivialitásuk miatt informális (látens) pozícióknak definiálom. Ezzel szemben az 

intézményekhez, szervezetekhez tapadó pozíciókat – az előbbiek oppozíciójából 

levezetve – formális (szervezett) pozícióknak tekintem. A pozíció megszerzése, 

elnyerése többnyire együtt jár a hatalom birtoklásával is, miközben az sem kizárt, 

hogy a már meglévő hatalom valakit egy újabb pozícióba juttat. 

Az eddigiek analógiájára a hatalomnak is kétféle típusát különböztetem meg a 

helyi elit kontextusában. Formális (nyílt) hatalom alatt értem azt, amikor valaki 

nyílt pozícióba kerül és e státussal az intézmény, szervezet által biztosított 

jogkörök, a hatalom is együtt jár. Informális (látens) hatalommal pedig akkor 

rendelkezik valaki, ha például vagyona révén informális pozícióval bír a helyi 

társadalomban. Ez a hatalom egyfelől azért informális, mert azt nem egy 

reprezentatív intézmény vagy szervezet, hanem ez esetben maga az anyagi tőke 

biztosítja; másfelől, mert a helyi társadalomban nagy presztízs lengi körbe azokat 

az egyéneket és azok családjait, akik nagyobb mennyiségben rendelkeznek vele. 

                                                   
50 BARA Zoltán–SZABÓ Katalin: Gazdasági rendszerek és intézmények. In: Gazdasági rendszerek, 
országok, intézmények. Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. Szerk. BARA Zoltán–SZABÓ 
Katalin. Aula Kiadó, Budapest, 2000. 53–77., 69–70. 
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Formális hatalommal, amivel a városirányítási elit is rendelkezett, elsősorban 

nagyobb közösségek felett, például a város lakosságán gyakorolható befolyás, 

akaratérvényesítés. Ezzel szemben az informális hatalom többnyire csak kisebb 

csoportok, olykor pusztán egyes emberek felett biztosít befolyást. Az előbbire 

példa, amikor a helyi képviselőtestület jóváhagy egy helyi szabályrendeletet, 

mondjuk a piaci rendtartást illetően, s azt igyekszik hatalmából kifolyólag 

különböző eszközökkel betartatni. Az utóbbira, vagyis az informális hatalomra 

példa, amikor egy gazdag földbirtokos vagy gyártulajdonos munkát ad, esetleg 

ellenkezőleg, elbocsát valakit vagy többeket az „állásából”. Hasonló hatalommal 

rendelkezhet egy középbirtokos, kisbirtokos is, ahogyan egy közép vagy 

kisvállalkozó is, azonban ettől még nem tartozik majd egyikük sem az elithez. Az 

informális (látens) elitbe tartozás feltétele a magasabb vagyoni pozíció elérése, 

mely általánosan nagyobb tekintélyt is kölcsönöz tulajdonosának. Röviden tehát 

az elit szintű hatalom egyet jelent helyi viszonylatban azzal, hogy valaki úgy tudja 

másokra akaratát rákényszeríteni, hogy közben ehhez akár a nagyobb humán tőke, 

akár a nagyobb anyagi tőke segíti hozzá. E tőkék pedig azért viselkedhetnek így, 

mert a helyi társadalomban konszenzus él azok elfogadására. 

Mindent összevetve: helyi (hatalmi) eliten a település azon társadalmi 

csoportját értem, amely a helyi szinten rendelkezésre álló humán és anyagi tőke 

mentén épül fel, amely e tőkék révén magas formális vagy informális (szervezett 

vagy látens) pozíciókat birtokol, s amelynek megfelelően formális és informális 

hatalom is a birtokában áll, mellyel elsősorban helyi viszonylatban bír befolyással 

a helyi közösség egésze, egy része vagy csupán egyes tagjai fölött. Mivel a pozíció 

és a hatalom relációja szorosan egybefonódik az elit értelmezésekor, szükségtelen 

a továbbiakban a hatalmi jelző használata, vagyis egyenlőségjelet tehetünk a helyi 

hatalmi elit és a helyi elit fogalma közé. Ugyanakkor a helyi elit összetétele 

módosulhat tájanként vagy települési hierarchiaszintenként az adott helyi 

társadalom elitképző elemeinek értékkülönbözete mentén, vagy az adott település 

eltérő jogállása révén kialakult mennyiségi és minőségi lehetőségek miatt. A helyi 

elit minden esetben az adott település teljes elitjét jelenti, amely lehet városi vagy 

falusi elit is. A települési szintek mentén változó helyi elitek egyben eltérő 

léptékek alapján képződnek és strukturálódnak, azonban közös jellemvonásuk, 

hogy a helyi elit, funkcióját tekintve, elvileg három másik elitcsoportra bomlik: a 

településirányítási (léptéknek megfelelően város- vagy faluirányítási) elitre, a 

gazdasági elitre (amely áll a helyi vagyoni-jövedelmi elitből, a helyi gazdasági 

intézmények, szervezetek felső pozícióinak birtokosaiból) s végül a társadalmi 

elitre (1. ábra). 
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1. ábra A helyi (városi) elit szerkezete a Horthy-korban 

 

E három elitfőcsoport újabb, kisebb csoportokat hoz létre akkor, amikor 

egymással összefonódik, halmazok metszeteit alkotva. Ezeket a metszéspontokban 

kialakuló csoportokat összefoglaló néven, mivel funkciójuk alapján egyszerre 

legalább két elitfőcsoporthoz tartoznak, multifunkcionális elitnek nevezem. 51 

Álláspontom az elmondottak alapján számos tekintetben eltér az eddig érvényes 

megközelítési módoktól. Így az sem meglepő, ha nem tudok egyetérteni azzal, 

amikor a helyi elitet – pusztán a formális elit szempontjait szem előtt tartva – 

a város képviselőtestületével azonosítják. Még akkor sem, ha e szemléletmód 

                                                   
51 Lásd még: SZILÁGYI Zsolt: Városi gazdaelit a Horthy-kori Kecskeméten. In: Generációk a 
történelemben. (A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának 
kötete.) Szerk. GYÁNI Gábor–LÁCZAY Magdolna. Kiadja: a Hajnal István Kör – 
Társadalomtörténeti Egyesület és a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi 
Kara, Nyíregyháza, 2008. 295–307., 295–298. 
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legutóbbi hangsúlyozója, Takács Tibor nem zárja ki, hogy „a helyi képviselők 

körén kívül mások is rendelkezhettek olyan informális pozíciókkal, amelyek a 

közösség ügyeibe való beleszólás lehetőségét biztosították a számukra”.52 Majd 

néhány oldallal később megjegyzi: „nem állítom azt, hogy a legnagyobb 

adófizetők csoportja egyáltalán nem felelne meg a magyar társadalomtörténeti 

irodalomban használt korszerű elit-fogalom kritériumainak”, azonban „a 

legnagyobb adófizetők nem sajátították ki teljesen a helyi döntési-befolyásolási 

kompetenciákkal járó szervezeti pozíciókat, így nem azonosíthatjuk őket 

automatikusan a helyi elit egészével”.53 Takács végül is azért állította fel ezt az 

elméleti konstrukciót, mivel amellett kívánt érvelni, hogy ne csak a legnagyobb 

adózókat tekintse városok szintjén a magyar társadalomtörténet-írás elitnek, 

hanem egészítse azt ki a helyi képviselőtestület másik felével, a választott tagokkal 

is. E megközelítés lényege tehát, hogy a település képviselőtestülete azonos a 

helyi elittel, amelynek a legtöbb adót fizetők egy része (nem mindenki, aki a listán 

szerepel) szintén tagja virilis jogon e korpusznak. Takács ezzel a fordulattal 

kívánta a korábbi társadalomtörténeti álláspontot, ha nem is kizárni, de semmiképp 

sem egyedüli érvényűvé minősíteni. Ezzel a lépéssel, s ugyanazon mozdulattal e 

konstrukció köré azonban falakat is húzott – jóllehet kapukat is „felejtett” rajta.  

Meglátásom szerint a valódi neuralgikus pont abban jelölhető meg, hogy a 

mikro- és makroszintű kutatások eltérő léptékű szemléletet kívánnak. Ezért a 

jövőben további vizsgálat tárgyát kell képeznie annak, hogy például a 

várostörténeti empirikus elemzéseknél az elitminőség egyes-egyedül a 

„meghatározó”54 döntési-befolyásolási kompetenciákhoz (a formális elithez) 

tapad-e, vagy azon túl más olyan helyi csoportokat is elitnek tekinthetünk, kevésbé 

„meghatározó” döntési befolyásolási szerepkörrel (informális elit), amelyeket a 

helyi társadalom, a helyi elitképző értékek mentén legalább annyira elitnek 

gondolt, mint amennyire a városirányítási elitet akként kezel(het)te. 

Ehhez első lépésként arra próbáltam rámutatni, hogy az intézmény(ek)től 

lényegében független informális pozíciók s az azzal járó informális hatalom 

birtokosai – érvényes módon – szintén elitet alkottak a helyi társadalmak 

értékrendje szerint. Ezért aztán amellett érveltem, hogy a helyi elitpozíciókat ne 

kizárólag a szervezett intézményekhez (például a helyi képviselőtestülethez) 

kössük, hanem az informális pozíciókat is vegyünk figyelembe. E pozíciók révén 

                                                   
52 TAKÁCS Tibor: Döntéshozók. Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a XX. század 
első felében. L’ Harmattan, Budapest, 2008., (A továbbiakban: TAKÁCS T.: Döntéshozók.) 36. 
53 Uo. 42. – E helyen is érezhető egyébként, hogy Takács nem tesz különbséget a legnagyobb 
adófizetők és a virilisek csoportja között. 
54 TAKÁCS Tibor: A városi elit Nyíregyházán a 20. század első felében. Századok 140, 2006, 1. sz. 
25–77. Hivatkozott rész: 27. Vö. TAKÁCS T.: Döntéshozók, 34. 
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ilyen informális elitnek tekinthető a legnagyobb adófizetők listája alapján 

konstruált vagyoni-jövedelmi elit, amely a Horthy-korszakban a viriliseknél55 jóval 

vastagabb réteget alkotott. Ezzel a módszertani lépéssel olyan kép rajzolható a 

helyi elit gazdasági elitfőcsoportjáról, ami már nemcsak a formális 

(gazdaságirányítási esetleg virilis) pozíciókkal rendelkezők körét (lásd a Szakál-

féle elitkoncepciót), hanem azokat is magába foglalja, akik olyan – helyi 

viszonylatban – jelentős vagyonú lakosok, például földbirtokosok-gazdálkodók 

voltak, akik (formális pozíciók nélkül is) sokak számára biztosítottak megélhetést. 

Ezek után azon az állásponton vagyok, hogy teljesen szükségtelen és 

indokolatlan az informális (látens) pozícióra és az ugyancsak informális (látens) 

hatalomra épülő vagyoni-jövedelmi elittől olyasféle „meghatározó” döntési-

befolyásolási kompetenciákat számon kérni, mint amilyenekkel a formális, 

városirányítási elit rendelkezett. Tudomásul kell vennünk az egymástól eltérő két 

elitminőség eltérő kiválasztódási mechanizmusának valóban működő – 

társadalomtörténeti vizsgálatok szempontjából alighanem létjogosult – elvét! 

 

A helyi elit „víziója” 

 

Gyáni Gábor (egyik) olvasatában az elit – társadalomszerkezeti fogalomként – úgy 

értelmezhető, mint ami a különböző társadalmi funkcionális rétegek magas státusú 

tagjait öleli magába.56 Ez a megközelítés – empirikus kutatásaim alapján – helyi 

viszonylatban is megalapozottnak tűnik. Mindez egy újabb módszertani vagy még 

inkább ábrázolás-technikai kérdést is felvet. Miközben az is jogosan merül fel 

másokban – mi értelme az elit térbeli ábrázolásának? 

Mivel a struktúrák klasszikus megjelenítése minden esetben bizonyos „térbeli 

metaforaként” működik, ezért e szűkre szabott vizualitásból lehetetlen kilépni, 

főleg lehetetlen azt átlépni. S mivel strukturális szempontból az elit – a 

hagyományosan vagyoni-jövedelmi viszonyokra épülő társadalomszerkezeti 

modellekben – csak nehézkesen vagy sehogyan sem ábrázolható két dimenzió 

mentén, talán nem hiábavaló a kétdimenziós térbe transzformált háromdimenziós 

társadalomszerkezeti elit-modell „vízióját” megrajzolni. Könnyen lehet, hogy 

sokaknak – főleg azoknak, akik szövegekben „élnek” és „gondolkodnak” – 

túlzottan mesterkélt e törekvés. Mégis meggyőződésem, hogy akiknek a szövegek 

értelmezéséhez fontos eszköz a képi megjelenítés, vagyis a vizuálisan 

                                                   
55 A virilisek a legnagyobb adózók listáról tagjai voltak a helyi képviselőtestületnek, tehát a 
formális elitnek. 
56 GYÁNI Gábor: Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban. In: Magyarország 
társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. GYÁNI Gábor–KÖVÉR György. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003. (2. javított kiadás) 222. 
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„gondolkodók” számára ez a kísérlet nem erőltetett, s talán nem meddő. 

Ugyanakkor jelenlegi ismereteink egy legtöbb kérdésre reflektáló modell 

elkészítéséhez sajnos elégtelenek. És arról sem vagyok meggyőződve, hogy ez 

valaha elérhető, megoldható lesz. Arról viszont igen, hogy a modell alkalmazása a 

strukturális adottságok ábrázolásakor, közelebb visz az elit funkciójának, 

működésének és a társadalomra gyakorolt hatásának mélyebb megértéséhez.  

Az elit természetéből – amely lényegében a hatalom birtoklásán alapszik – 

következik az, hogy a hagyományos vagyoni-jövedelmi szempontokat figyelembe 

vevő piramidális társadalomstruktúrában nem lehet érvényes és koherens módon 

vagy egyszerűen csak áttekinthető formában ábrázolni az elitet. A szóban forgó 

társadalmi csoport érthetőbb megjelenítéséhez szükség van a tér harmadik 

dimenziójára, ez esetben a „mélységére” is. Hisz az elit egy olyan gyűjtőfogalom, 

amely a társadalom különböző strukturális elemeiből: a vertikálisan elhelyezkedő 

rétegekből és a horizontálisan „szétterülő” csoportokból áll össze – pontosabban 

ezek részeiből épül fel. Az elit tehát egy speciális, a hagyományostól eltérő 

szerkezeti elem, mely legkönnyebben úgy gondolható el, ha a megszokott 

(kétdimenziós) társadalomszerkezeti piramis fölé, a tér „harmadik dimenziója” 

mentén képletesen, egy újabb elemet helyezünk el. Eszerint a piramis – szélesség és 

hosszúság mentén kirajzolódó – társadalmi rétegeiből és csoportjaiból gondolatban 

meghúzott „kötelékek”, a tér harmadik dimenziójának egyetlen pontjában futnak 

össze. Kijelölve ezzel azt a társadalom egészéhez képest apró méretű gócpontot, ami 

az elit illusztrációs képét gömb formájában szimbolizálja (2. ábra). 

 

 

2. ábra A városi elit helye a hagyományos társadalomszerkezetben 
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Eme eljárás segítségével megfelelően illusztrálható, hogy az elitnek tagja lehet 

az is, aki középosztályi anyagi háttérrel érkezik, de az is, akinek ennél jóval több 

vagy lényegesen kevesebb vagyona-jövedelme van, viszont magasabb a humán 

tőkéje. Végső soron az elit sikere és kudarca, stabilitása és instabilitása nagyban 

függ a strukturális alapok mentén kirajzolódó törésvonalak – nem is annyira 

mennyiségétől, mint inkább – minőségétől. Tulajdonképp minden egyes „kötelék” 

nemcsak kapocs az elit és a társadalom többi csoportja, tagja között, hanem 

törésvonal az egész társadalmon belül és törésvonal magán az eliten belül is. 

Másképp fogalmazva: az elit sikere és az ebből fakadó presztízse attól is függ, hogy 

a keletkező kihívásokra milyen választ talál – mivel a társadalom az elittől várja 

(joggal) a „politikai”, a gazdasági vagy éppen a társadalmi jellegű problémák 

orvoslását. Végtelenül leegyszerűsítő volna azonban – s talán végzetes is –, ha az 

elit struktúrája (az abban elhelyezkedő törésvonalak) és az elit sikere-stabilitása 

között mindent magyarázó kauzalitást vélnék felismerni. Tudniillik a lokális szintű 

nagy kihívásokra születő válaszok sikere jelentősen függ attól, hogy az elit 

mennyire integrált, milyen mélyen ágyazódott a helyi társadalomba. Megfordítva: 

mennyire távolodott el a helyi társadalom csoportjaitól, veszítette el vagy őrizte 

meg az irántuk való érzékenységét. Legvégül a siker azon is múlott, hogy a 

problémák megoldása mellett mennyire mutatkozott egységesnek a külsőségekben, 

hogy mennyire tudta hétköznapi töredezettségét félretenni vagy áthidalni. 

 

 

Zsolt Szilágyi 

 

Reconsidering the Concept of Local Elite in the Horthy Era 

 

The local elite is a formation of a social group, which was organized on the 

bases of personal traits and financial assets, due to which it held high, organized 

or latent positions and thus owned organized or latent power. They asserted this 

power influentially within the local settings over the whole or part of the local 

community, or only over certain members. The members of the elite varied 

according to geographical location or settlement hierarchy. The latter meant that 

in different towns the conditions for entering the elite varied based on wealth 

and on the quantity and quality limits set by the local jurisdictions. The urban 

elite consisted of three main groups: some of them formed the local governing 

elite, some belonged to the economic while others to the social elite. 

These three main groups were further divided into smaller subgroups, all having 

shared, interlocking segments (three of which being dual and one complex). 

Thus, a synthetic name can be labelled, a “multifunctional” elite. 




