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Bevezetés 
 

 

A Horthy-korszak választásainak vizsgálata legtöbbször a tágabb politikai rendszer átfogó 

elemzésének része, ennek megfelelően a választási rendszer és a politikai rendszer 

megítélése szorosan összefügg. Utóbbi esetében a kérdéssel foglalkozó történészek 

álláspontja alapvetően megegyezik: e korszakot a diktatúra és demokrácia közötti, 

korlátozott, tekintélyelvű (autoriter, autoritatív, autokratikus) jegyekkel rendelkező 

parlamentáris rendszernek írják le.1 A párt- és választási rendszer jól mutatja-e kettőséget: 

hiába voltak többpártiak a választások, ha azokon rendre a hegemón helyzetben lévő 

kormánypárt szerzett abszolút többséget, biztosítva a fő célt, a parlamenti váltógazdálkodás 

elkerülését. Hiába volt a dualizmus korához képest jelentősen szélesebb a választójog, ha a 

választók túlnyomó többségének csak nyílt szavazásra volt lehetősége. Magát a választási 

rendszert részleteiben és működésében vizsgálva azon belül is lényeges különbségeket 

találunk. Hubai László összegzése szerint a főváros és „Budapest-környék” 

választókerületeiben, ahol mindvégig titkos szavazás volt és 1922-től a jelentős politikai 

irányzatok lényegében szabadon indulhattak, „mérsékelten korlátozott”, a 

többmandátumos törvényhatósági városokban „korlátozott”, míg a nyíltan szavazó vidéken 

csak „imitált választások” folytak.2 

 

Budapest a dualista korszakban vált gyors ütemben igazi modern nagyvárossá, mérete és 

szerepe jelentősen meghaladta a többi városét. A kortársak szemében már az első 

világháború előtt is külön világ volt az országon belül, és az eltérő gazdasági, társadalmi és 

kulturális folyamatok önálló fővárosi politikát eredményeztek. Budapest kiemelt szerepe az 

1918–1919-es eseményekben azonban megváltoztatta a megítélését az ellenforradalom 

hatalomra jutásával: a „bűnös Budapest” jelszava komoly hatást gyakorolt az új jobboldali 

kormányzat és városvezetés politikai döntéseire. Ezzel a főváros „ellenséges” környezetbe 

került, mert azok a meghatározó a gazdasági és társadalmi tényezők, amelyek a főváros 

különállóságát, speciális jellegét adták, alapvetően nem változtak meg. A „keresztény 

                                                           
1 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában (1914–1945). Csokonai, Debrecen, 1998. 104–
105.; Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918–1945. Vince, Budapest, 1998. 167.; Romsics 
Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 1999. 233.; Püski Levente: A Horthy-
rendszer (1919–1945). Pannonica, Budapest, 2006. 258–259. és 279.; Sipos Balázs: A Horthy-korszak 
politikai rendszere (1919–1944). In: Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. kötet. Főszerk. 
Vida István. Gondolat – MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest, 
2011. 137. 
2 Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon (1920–1947). Társadalmi Szemle, 1998/7. 117. 
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Budapest” megteremtését célul kitűző jobboldali politikai erők viszont politikai téren a 

város átformálására törekedtek.3 

 

A fentiekben vázoltak adják a jelentőségét és érdekességét az 1920 és 1939 közötti 

„mérsékelten korlátozott” fővárosi választások vizsgálatának. Első megközelítésben egy 

alapvető konfliktus, ellentmondás látszik: a modern Budapest a központi hatalom által 

elismerten és elfogadottan tágabb politikai szabadsággal rendelkezett az ország többi 

részénél, ami magának a konzervatív, tekintélyelvű rendszernek a kereteit feszítette. 

Kérdés, hogy milyen problémákat okozott a fővárosi politikai rendszer működésében az, 

hogy míg a jobboldali hatalom nem kívánta átadni Budapest 1919–1920-ban megszerzett 

vezetését, addig pont itt nézett szembe a legerősebb ellenzékkel, ahol kevesebb lehetősége 

volt a választók befolyásolására. Ennek bemutatására a helyi, „önkormányzati” (a korabeli 

közigazgatási hatóság elnevezése alapján törvényhatósági) választások alkalmasak, 

amelyeknek elvileg az lett volna a célja, hogy a fővárosi „parlament”, a törvényhatósági 

bizottság közgyűlésének összetételéről döntsenek. A korszak kormányerőinek dilemmája 

leegyszerűsítve úgy szólt: hogyan lehet biztosítani a főváros „megfelelő”, jobboldali 

vezetését titkos szavazás mellett? S mindez kiegészülve az eltérő országos és a fővárosi 

vezetés konfliktusaival hogyan hatott Budapest önkormányzatára, autonómiájára? 

 

A fővárosi parlamenti és törvényhatósági választási rendszerek feltárása önmagában is 

sokat elmond az országos és helyi hatalomgyakorlás módszereiről, jogfelfogásáról, 

társadalomképéről. Az alapkérdés, hogy milyen speciális választási szabályozásokkal és 

technikákkal, korabeli kifejezéssel „korrektívumokkal” próbálta a hatalom a titkos 

választásokon megnyilvánuló szabad politikai akaratnyilvánítást korlátozni, az ellenzéki 

erők befolyását csökkenteni. Ezen túlmenően a választási rendszer szoros összefüggésben 

áll a pártstruktúrával és a választási eredményekkel: e három tényező, ha különböző 

mértékben is, de nyilvánvalóan kölcsönösen hat egymásra. A választójognak a dualista 

korszak utáni kiterjesztése, a politika „eltömegesedése” átalakította (lényegében 

kialakította) a fővárosi pártstruktúrát. Hogyan ment végbe ez a folyamat? Országos vagy 

helyi pártok domináltak Budapesten? Mi volt a pártrendszer rendező elve, milyen 

irányzatokba lehet sorolni a különféle pártokat? 

 

                                                           
3 Budapest szerepének és megítélésének változásairól lásd Sipos András: Reformok és reformtörekvések a 
fővárosban (1920–1947). Budapesti Negyed, 1993/2. 
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A választási rendszer korlátozásai megjelentek a parlamenti és törvényhatósági választási 

eredményekben, de a titkos szavazás miatt ez inkább az egyes pártok által elért 

mandátumarányokat, s kevésbé a szavazatarányokat érintette. A pártok által kapott 

szavazatok mögött valós társadalmi támogatottság támogatás volt, ezért a választási 

rendszer korlátainak figyelembe vételével a fővárosi eredmények alkalmasak a választói 

magatartás vizsgálatára. Ha azt feltételezzük, hogy a két világháború közötti Budapesten 

voltak tartós társadalmi-politikai törésvonalak, akkor azoknak a választási eredményekben, 

illetve azok stabilitásában, kontinuitásában is meg kell jelenniük. A kérdés az, hogy 

különböző választási és a szocio-demográfiai adatok összevetése és elemzése alátámasztja-

e a törésvonal-hipotézist, és ha igen, akkor milyen volt a korabeli Budapest jellemző 

„választási térképe”. 

 

Mindezek a kérdések állnak e disszertáció középpontjában. A téma átfogó jellegénél fogva 

sok más kutatási területet is érint, de ezek, például Budapest (társadalom)története csak 

részlegesen, a fő témához kapcsolódva kerülnek tárgyalásra. Maguk a választások esetében 

is elsősorban a kiemelt problémákkal foglalkozom, s kevésbé olyan kérdésekkel, mint a 

választások részletes köztörténete, vagy a pártok jelöltjeinek, mandátumainak és 

képviselőinek jellemzői, változásai. 

 

 

Források 

 

A vizsgált korszakban hat általános parlamenti (1920, 1922, 1926, 1931, 1935, 1939) és 

négy törvényhatósági (1920, 1925, 1930, 1935) választás volt Budapesten. A téma 

elsődleges forrásai a választási adatok, amelyek összegyűjtése és adatbázisba rendezése 

nem egyszerű és nem problémamentes folyamat. A parlamenti választások esetében az 

alapkutatás már megtörtént, és annak eredményét Hubai László háromkötetes munkájában 

publikálta.4 (Az atlasz természetesen tartalmazza külön a budapesti választókerületek 

eredményeit is.) A fővárosi törvényhatósági választások összesített eredményei különböző 

forráskiadványokban és szakirodalmi munkákban megjelentek, de átfogó, egységes 

szempontú adatközlés még nem történt. A kutatás alapfeltétele volt tehát egy ilyen 

                                                           
4 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. Napvilág, Budapest, 2001. I-III. kötet + CD-
ROM. 
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adatbázis létrehozása. Az országoshoz hasonlók a fővárosi választások forrásproblémái.5 A 

hivatalos jegyzőkönyvek csak kevés esetben maradtak fent, ezért azokat korabeli 

statisztikákkal, végső esetben a sajtóban közölt adatokkal kellett pótolni. Szerencsére mind 

a fővárosi statisztikai hivatal, mind a szociáldemokrata párt a korszakban fontosnak tartotta 

a választási eredmények alapos, többféle bontásban történő közzétételét, ami egyben 

lehetővé tette a különböző forrástípusok egymással való összehasonlítását, ellenőrzését. A 

választási adatok összegyűjtésének alapelve, hogy az a lehető legrészletesebb bontású, azaz 

a legkisebb választási egységig, szavazóköri (szk) szintig lemenő legyen. Az 1920. év 

választásainál azonban ez nem volt megvalósítható, mert ott csak egyéni, illetve listás 

választókerületi (EVK és LVK) szintről maradtak fent eredmények. A többi választásnál 

azt a forrást vettem elsődlegesnek, amelyik szavazóköri bontásban közölte az adatokat. 

Mindezek alapján a vizsgált tíz választás forrásait az 1. táblázat foglalja össze, az ezekből 

létrehozott adatbázisból származnak a disszertációban szereplő adatok és eredmények (a 

továbbiakban hivatkozások nélkül). A teljes körű szavazóköri adatokból már többféle 

összesítést lehet készíteni: választókerületit, közigazgatási kerületit, továbbá a főváros 

egészére vonatkozót is. 

 

1. táblázat. A fővárosi választási adatok forrásai 1920 és 1939 között 
 

Választás 
éve típusa 

Adatok 
bontása 

Elsődleges 
forrás típusa 

Elsődleges forrás Kiegészítő forrás 

1920 ngy 22 EVK statisztika BSZSÉ, 1921-1924. 565. BFL IV.1405. 22. doboz 
1920 tvh 10 LVK sajtó Független Budapest, 1920.   

3 LVK statisztika BSZSÉ, 1921-1924. 566.   
1922 ngy 

200 szk statisztika Mónus 1927   
1925 tvh 200 szk statisztika BSZSÉ, 1921-1924. 567-570.   
1926 ogy 200 szk jegyzőkönyv BFL IV.1405. 22. doboz BSZSÉ, 1927. 284-287. 
1930 tvh 200 szk statisztika Mónus 1931a Illyefalvi 1934 
1931 ogy 200 szk statisztika Mónus 1931b BSZSÉ, 1931. 125 
1935 ogy 250 szk jegyzőkönyv BFL IV.1405. 22. doboz BSZSÉ, 1935. 133-137. 
1935 tvh 200 szk statisztika BSZSÉ, 1935. 138-141. PIL 658.f. 5/173.ő.e. 1-15. 
1939 ogy 250/350 szk jegyzőkönyv BFL 1405. 28-37. doboz BSZSÉ, 1941. 234. 

 

Rövidítések: 

ngy, ogy, tvh: választás típusai: nemzetgyűlési, országgyűlési, törvényhatósági 

BSZSÉ:  Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve. 

Mónus 1927: Mónus Illés: Az országgyűlési képviselőválasztás számadatai. A budapesti és 

budapestkörnyéki képviselőválasztás számadatai 1922-ről és 1926-ról. Szocializmus, 

1927/2. 41–56., táblázatok: 48–56. 

                                                           
5 Uo. I. 11–12. 
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Mónus 1931a: Mónus Illés: Az 1930. évi budapesti törvényhatósági választások statisztikája. 

Különlenyomat a Szocializmus 1931. évi 1. számából. 

Mónus 1931b: Mónus Illés: Az 1931. évi országgyűlési választások statisztikája. Különlenyomat a 

Szocializmus 1931. évi 8. számából. 

BFL:  Budapest Főváros Levéltára 

IV. 1405. Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának 

iratai 

  22. doboz: Választási jegyzőkönyvek, választási bizottságok iratai, 1920–1935. 

  28–37. doboz: Választókerületi és szavazóköri jegyzőkönyvek, 1939. 

Illyefalvi 1934: A székesfőváros múltja és jelene számokban. Statisztikai Közlemények 87/1. Szerk.: 

Illyefalvi I. Lajos. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1934. 262–265. 

PIL:  Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 

658. Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Szociáldemokrata Párt (SZDP), 5. 

Titkárság 

173. Az 1935-ös budapesti törvényhatósági választások iratai. Kimutatások a választás 

eredményéről.  

Független Budapest, 1920: Független Budapest, 1920. június 30., július 22. és 30. 

 

 

A legrészletesebb eredmények értékeléséhez természetesen szükség van a szavazóköri 

beosztások, utcajegyzékek ismeretére. Az 1920-as és 1922-es választásoknál erre nem 

találtam forrást,6 az 1925-től használt 200 szavazókör elhelyezkedésére viszont igen,7 s 

utóbbi szerint tartották meg az 1925. és 1926. évi választásokat. Az 1930. évi 

törvényhatósági választáson az új közigazgatási, és az azokkal megegyező választókerületi 

rendszer miatt a 200-as beosztást kis mértékben, néhány helyen módosították.8 A 

módosítások azonban nem vonatkoztak az 1931. évi országgyűlési választásokra, 

amelyeken az eltérő választókerületi beosztás miatt az eredeti 200-as beosztást használták. 

Miután akkor már problémaként jelentkezett, hogy egy-egy szavazókörbe túl sok 

választójogosult tartozik, ezért az 1930-as években a szavazókörök számát megemelték. 

Az 1935. évi országgyűlési választások 250-es beosztásáról a korábbiaktól eltérően nem 

                                                           
6 Az 1922. évi nemzetgyűlési választáson 410 szavazókör volt Budapesten. Az 1. táblázatban szereplő, 200-
as beosztásra vonatkozó eredményeket a szociáldemokrata Mónus Illés vezette csoport számolta ki az 1922-
es eredményekből. 
7 Budapest jogszabályai. A főváros szabályrendeleteinek, szabályzatainak, szolgálati utasításainak és elvi 
határozatainak rendszeres évi gyűjteménye 1925–1927. 119–175. és Budapest Székesfőváros utcáinak, 
utainak és tereinek beosztása törvényhatósági választókerületek, közigazgatási kerületek, nemzetgyűlési 
választókerületek és szavazókörök szerint. Székesfőváros Tanácsa, [1925]. 
8 Fővárosi Közlöny, 1930/82. (december 19.) 2275–2306. 
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utcajegyzék, hanem teljes térképes ábrázolás maradt fent,9 amit a szintén meglévő 

választói névjegyzékkel lehetett ellenőrizni.10 Az 1935. évi törvényhatósági választáson 

viszont a speciális szabályozás miatt a régi, 1930-as névjegyzéket használták, az annak 

megfelelő 1930-as, 200 szavazókörös beosztással. Az 1939-es választásokon a nagyobb 

szavazókörök több részre bontásával azok száma 350-re emelkedett, de a felosztás a 

névjegyzékek „kettévágásával”, sorszámozás (ABC-rend) szerint történt, azaz a korábbi 

250-es beosztás területileg megmaradt.11 Mindezek alapján nyolc választás eredményeiről 

a legrészletesebb, szavazóköri bontású digitális választási kartogramokat tudtunk 

készíteni.12 

 

A választások lefolyását, a rendszer működését jellemző iratok csak hiányosan maradtak 

fent a parlamenti választásokat intéző fővárosi Központi Választmány és a 

törvényhatóságiakért felelős fővárosi Igazoló Választmány levéltári anyagában. Hivatalos 

választási jegyzőkönyvek legteljesebben 1939-ről állnak rendelkezésre. A választásokat 

követő panaszok közül voltak, amelyek az ügyészséget és bíróságot is megjárták, s azok a 

fővárosi tiszti ügyészi iratok között találhatók. A fővárosi statisztikai hivatal is foglalkozott 

választási ügyekkel, elsősorban a névjegyzékek összeállításának, ellenőrzésének, 

jellemzőinek kérdéseivel, így szórványosan a hivatal levéltári anyagai tartalmaznak a témát 

érintő iratokat. 

 

A választási források külön típusa a választói névjegyzék, amely a következő adatokat 

tartalmazta: a választójogosult neve (nőknél leánykori is), születési helye és éve, 

foglalkozása (állása), lakcíme, szülei neve, választói jogcíme. Névjegyzékek készülhettek a 

választások előtt, külön összeírás alapján, és az általános választások közötti években, a 

meglévő névjegyzék kiigazításával. A különféle cenzusokkal korlátozott választójog és a 

gyakori előrehozott általános választások miatt a névjegyzék összeállítása a korszakban 

nemcsak szimplán technikai, hanem komoly vitákat kiváltó politikai kérdéssé vált. Ezzel, 

és ennek kapcsán a névjegyzékek megbízhatóságával a disszertációban majd külön is 

foglalkozom. Míg a választók összesített száma a különböző statisztikákban rendelkezésre 

                                                           
9 Budapest Főváros Levéltára (BFL) XV.16.e. 251/38. 1–65. – Részlegesen az 1925-ös 200-as szavazókör 
beosztásról is fennmaradtak térképek: BFL XV.16.e. 251/39. 
10 A választó névjegyzékben szerepelnek a jogosultak lakcímei. BFL IV.1405. Budapest Székesfőváros 
Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai. 23–27. doboz. 
11 A szavazókörök számozása is 1-től 250-ig terjedt, mert a több részre osztott szavazóköröket külön a, b és c 
jelzéssel látták el. A 350 szavazókör eredménye így viszonylag egyszerűen átkonvertálható a 250-es területi 
beosztásba. 
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áll, addig az alapdokumentumok, a teljes körű, egész Budapestre kiterjedő névjegyzékek 

közül csak kevés maradt fent. A korszakból az első ilyen a törvényhatósági választók 1930. 

évi névjegyzéke, amely külön összeírással az 1930. decemberi választásokra készült.13 A 

későbbiekből fennmaradtak az 1935-re, 1943-re és 1944-re készült országgyűlési 

névjegyzékek,14 mindhárom egy-egy korábban készült névjegyzék kiigazítása. Az 1935-re 

készültet használták is általános választáson (1935), míg a II. világháború alattiakat 

értelemszerűen nem. A választói névjegyzékekhez kapcsolódik a következő forrástípus, a 

főváros társadalmát jellemző szocio-demográfiai statisztikai adatok, amelyeket a központi 

és a fővárosi statisztikai hivatal korabeli kiadványai igen részletesen és sokoldalúan 

közöltek. 

 

A fővárosi önkormányzat alakulása, a fővárosi politikai élet működése és a választási 

szabályozás témáihoz a történeti szakirodalom által használt forrástípusok állnak 

rendelkezésre: a jogszabályok, a parlamenti iratanyag, a fővárosi közgyűlés jegyzőkönyvei, 

a fővárosi hivatalos kiadványok, az országos és helyi sajtóanyag, a fővárosi politikusok 

(Harrer Ferenc, Rassay Károly) emlékiratai, illetve a Budapest történetéhez kapcsolódó 

forrásgyűjtemények. 

 

 

Szakirodalom 

 

A fővárosi választások rövidebb-hosszabb bemutatása sok Budapesttel foglalkozó történeti 

munkában helyet kap. Így a köztörténeti összefoglalásokban, a monumentális Budapest 

története sorozatnak a korszakkal foglalkozó 1980-as kötetében, és a jóval kisebb 

terjedelmű újabb, 2000-ben megjelent munkában is.15 Ezekben az összefoglalásokban 

szintén szó esik a főváros önkormányzatáról, autonómiájáról, de nem a választásokkal 

együtt tárgyalva. Az önkormányzatiság jogi háttérét önálló munkában Tarjányi Sándor 

foglalta össze,16 a különböző részterületeket a fővárosi levéltár 1990-ben kiadott 

                                                                                                                                                                                
12 A számítógépes térképrajzolási munkában nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Szabó Balázs. 
13 Budapest Székesfőváros törvényhatósági választók 1930. évi végleges névjegyzéke. Országos Széchényi 
Könyvtár 18 037/választókerület/szavazókör. – A szavazókörökön belül az utcák ABC-rendjében, házszámok 
szerint haladt a felsorolás. 
14 BFL IV.1405. 23–27., 38–44. és 45–50. doboz. 
15 Budapest története V. kötet. A forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.: Horváth Miklós. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1980.; Bácskai Vera – Gyáni Gábor – Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 
1945-ig. [Budapest Főváros Levéltára], Budapest, 2000. 
16 Tarjányi Sándor: A fővárosi törvény és módosításai. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1972. 
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tanulmánygyűjteménye mutatta be.17 Budapest politikai életének és önkormányzatának 

összefüggéseiről Sipos András írt több tanulmányában.18 A kérdés legújabb átfogó, 

elsősorban, de nem kizárólagosan jogi megközelítésű feldolgozása Schweitzer Gábor PhD-

értekezéséből született könyve.19 Ennek fő megállapítása, hogy a korszak hivatalos 

felfogása szerint a törvényhatósági autonómiának összhangban kell lennie a nemzeti 

érdeket képviselő kormányzattal, ezért a meghatározó politikai irányvonal az autonómia 

korlátozása, a kormányzati ellenőrzés és centralizáció növelése volt. A Budapesttel 

szemben érvényesülő politika az 1930-as évek közepére teljesedett ki.20 

 

Az egyes fővárosi pártok és irányzatok története, városházi tevékenysége jól feltárt, 

elsősorban önálló munkák révén: a liberálisokról L. Nagy Zsuzsa, a helyi keresztény 

pártról Gergely Jenő, a szociáldemokratákról Varsányi Erika írt monográfiát.21 A fővárosi 

kormánypártokról viszont ilyen mű nem született, amit a fentiek mellett a kortárs 

várospolitikusok, elsősorban Harrer Ferenc visszaemlékezéseivel lehet pótolni.22 A 

monográfiák bár képet adnak a fővárosi politikai életről, de elsősorban a kiválasztott 

irányzat vagy párt szemszögéből, az ahhoz kapcsolódó forrásanyag felhasználásával, így a 

fővárosi pártstruktúra egésze eddig nem képezte külön vizsgálat tárgyát. 

 

A korszak parlamenti választási rendszerének a politikai akaratnyilvánítást korlátozó 

tényezőit és azok hatását legátfogóbban Hubai László tárta fel.23 A jogi szabályozást és 

következményeit országos szinten nem kronologikusan, választásról választásra mutatta 

be, ahogy az a történeti összefoglalásokban szerepelni szokott, hanem rendszerszerűen, az 

egyes tényezőket külön elemezve. S utóbbiak közül nemcsak a közismertekkel 

foglalkozott, mint a választójogosultság korlátozása vagy a nyílt és az egyhangú szavazás, 

hanem olyan kevésbé tárgyalt szakkérdésekkel is, mint a választókerületek egyenlőtlen 

                                                           
17 Összeállítás a budapesti közigazgatási önkormányzat múltjából. Szerk.: Lőrincz Lajos. Budapest, 1990. 
18 Sipos András: Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920–1947). Budapesti Negyed, I/2. (1993) 
49–67.; uő: Borvendég Ferenc, 1934. és Szendy Károly, 1934–1944. In: Budapest főpolgármesterei és 
polgármesterei 1873–1950. Szerk. Feitl István. Napvilág, Budapest, 2008. 81–86. és 201–217. 
19 Schweitzer Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság 
szabályozása 1920 és 1930 között. L’Harmattan, Budapest, 2010. 
20 Uo. 249–254. 
21 L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. Akadémiai, Budapest, 1972.; Gergely Jenő: A 
Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). Gondolat Kiadó, MTA–ELTE Pártok, pártrendszerek, 
parlamentarizmus kutatócsoport, Budapest, 2010.; Varsányi Erika: A Szociáldemokrata Párt várospolitikája 
Budapesten a két világháború között. Napvilág, Budapest, 2011. 
22 Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete. Gondolat, Budapest, 1968. és uő: Egy polgár élete II. 
(Emlékiratok) Budapest Főváros Levéltára XIV. 31. 12. doboz. 
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beosztása, a mandátumallokációs rendszer célirányos változtatása, a szavazatok 

mandátumértékének eltérése, végül a magas ajánlási küszöbök és a választási kaució. A 

szerző mindezek alapján sorolta korszak választásait szabadságfokuk alapján a már említett 

három (területi) modellbe, amelyek közül legszabadabbnak a mérsékelten korlátozott 

fővárosiakat ítélte. Külön Budapest szempontjából a jogi szabályozás következményeiről 

nem született összefoglalás, ahogy a fővárosi törvényhatósági választási rendszer 

korlátainak átfogó elemzése sem képezte korábban kutatás tárgyát. 

 

A választói magatartás korabeli és történeti irodalma 

 

A választások társadalmi hátteréről, az egyes pártok, irányzatok mögött álló választókról 

már a Horthy-korszakban is készültek elemzések, legtöbbször nyílt vagy közvetett politikai 

céllal. Ezeknek a tanulmányoknak az egyik csoportját a hivatásos, állami és fővárosi 

statisztikusok készítették, és a kérdés súlyát jelezve a hivatalok olyan vezetői neve alatt 

jelentek meg, mint Thirring Gusztáv és Illyefalvi I. Lajos, Budapest Székesfőváros 

Statisztikai Hivatalának egymást követő igazgatói, Kovács Alajos, a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) elnöke és Konkoly Thege Gyula, a KSH aligazgatója. Thirring az 1925-ös 

írásában az addig Budapesten megtartott négy választást vizsgálta, kiemelten az 1925-ös 

eredményeket, amelyeket nemcsak táblázatban közölt, hanem szavazóköri térképen is 

ábrázolt.24 Konkoly Thege az 1926. évi országos országgyűlési választások kapcsán 

röviden foglalkozott a fővárosi eredményekkel is, összehasonlítva három választás (1922, 

1925, 1926) adatait, s azokat egységesen, a 22-es választókerületi beosztás szerint a térben 

is megjelenítette.25 Végül a harmincas évek közepén Kovács az 1920 és 1935 között 

megtartott kilenc fővárosi választást dolgozta fel, összehasonlító táblázatokkal.26 E 

tanulmányban már nemcsak részletes szavazóköri térképet találunk az 1935. évi 

törvényhatósági választásról, hanem olyan térképpárokat is, amelyek egyrészt a keresztény 

lakosság és a jobboldali pártokra, másrészt az izraelita lakosság és liberális pártra esett 

szavazatok arányait, s azok összefüggéseit ábrázolják. Egyik írás sem igazán foglalkozik 

magával a választási rendszerrel, az ellenzéki pártok korlátozásaival, viszont 

mindháromnak hasonló a fő következtetése: a jobboldal folyamatos előretörése a fővárosi 

                                                                                                                                                                                
23 Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon (1920–1947). Társadalmi Szemle, 1998/7. 105–
117. 
24 Thirring Gusztáv: A budapesti községi választások. Magyar Statisztikai Szemle, 1925/5–6. 129–138. 
25 Konkoly Thege Gyula: Az 1926. évi országgyűlési képviselőválasztás eredménye. Magyar Statisztikai 
Szemle, 1927/1. 39–41. 
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választók, főleg a keresztény vallásúak körében. Ahogy Kovács Alajos 1935-ben, 

összegzően megállapítja: „Mindezek az adatok kétségtelenül bizonyítják, hogy Budapest 

polgársága és munkássága mindig nagyobb és nagyobb arányban teszi magáévá a 

jobboldali világnézet alapján álló pártok eszméit. Minden ezzel ellenkező állítás megdől a 

statisztika kérhetetlen számainak világánál.”27 

 

A korabeli elemzések másik csoportját a szociáldemokrata Mónus Illés nevéhez köthető 

írások alkotják, amelyek a forrásoknál már megadott adatközlésekhez kapcsolódtak. Ezek, 

ugyanazon adatok alapján, nem vitatták a szociáldemokrata párt szavazatainak számbeli 

csökkenését, viszont részletesen tárgyalták azokat a nehézségeket és korlátokat, 

amelyekkel az ellenzéki pártnak szembe kellett néznie a választási küzdelmekben, és 

amelyek a visszaesését okozták. A korszakból még érdemes megemlíteni a fővárosi 

statisztikai hivatal 1934-es kiadványát, amelyben az 1930. évi törvényhatósági választás öt 

fő pártjának szavazatarányát a legrészletesebb, szavazóköri színes térképeken ábrázolták, 

külön elemzés nélkül.28 

 

A történeti irodalomban többféle módszert alkalmaztak annak a kérdésnek a 

megválaszolására, hogy az egyes pártok, irányzatok mögött milyen társadalmi 

támogatottság volt. A hagyományos politikatörténeti megközelítés a pártok programjára, 

kampányára, jelszavaira koncentrált, azaz arra, hogy saját bevallásuk szerint milyen 

rétegeket kívántak képviselni, és ehhez kapcsolódva vizsgálta a párt vezetőinek és 

képviselőinek szociokulturális hátterét. A választási eredmények területi megoszlásával, 

elsősorban annak néhány szembetűnő példájával, csak kiegészítésként, részlegesen 

foglalkozott. Hasonlóan korlátozott résztémaként szerepelt a kérdés a 20. századi 

parlamenti választásokat bemutató, először 1994-ben megjelent tanulmánykötetben, hiszen 

ott az egyes szerzők alapvető célja politikatörténeti háttér felvázolása volt.29 

 

A választási eredmények sajátos területi megoszlása és az adott területek statisztikai és 

egyéb adatokkal alátámasztott speciális jellemzői közötti összefüggések feltárása 

tekinthető a választói magatartás fő megközelítésmódjának, amely különböző résztémákat 

                                                                                                                                                                                
26 Kovács Alajos: A budapesti választások eredménye a világháború óta. Városi Szemle, 1935/6. 801–817. 
27 Uo. 817. 
28 Illefalvi I. Lajos: A székesfőváros múltja és jelene grafikus ábrázolásban. Budapest Székesfőváros 
Statisztikai Hivatala, 1934. 88–92. 
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vizsgáló tanulmányokban öltött test. Az ilyen módszert alkalmazó kutatások közül talán 

máig a legismertebb Ránki Györgyé, amelyet 1976-ben publikált.30 A szerző elemzését 

időben és térben is leszűkítette: az 1939. évi országgyűlési választás budapesti eredményeit 

vetette össze a főváros társadalmi struktúrájával a nyilas mozgalom bázisának vizsgálata 

céljából. A legkisebb választási egységek, a szavazókörök közül 14 adatait elemezte 

részletesen, majd ezt kiegészítette az akkori 14 közigazgatási kerület eredményeivel, s 

próbált meg általános következtetéseket levonni. Alapvetően tehát aggregált, területre és 

nem egyénre vonatkozó adatokkal dolgozott, ugyanakkor komolyabb matematikai 

statisztikai módszereket nem alkalmazott. A fennmaradt választási jegyzőkönyvekben az 

eredmények megvoltak, nehézséget a társadalmi összetételre vonatkozó források 

felkutatása és kiválasztása jelentette. Ránki egyrészt az 1943-as választói névjegyzékekben 

szereplő személyek (700-1000 választójogosult egy-egy szavazókörben) foglakozási 

adatainak feldolgozása mellett döntött, ezért is kellett a részletes vizsgálatot 14 

szavazókörre korlátoznia. A kerületi eredményekhez egy korabeli statisztikai adatsort 

használt fel, amely a főváros 1940. évi főbérlőinek foglalkozási összetételét adta meg az 

egyes közigazgatási kerületekben. 

 

A hatalmas feltáró munka különösen annak fényében elismerésre méltó, hogy számítógép 

nélkül, „kisipari” módszerekkel történt, ami egyben magyarázatul is szolgálhat a jelentős 

számú adatrögzítési hibához. A kiválasztott szavazókörök párteredményei a tanulmányban 

csak közvetetten jelentek meg, de még így is megállapítható, hogy a 14-ből két esetben 

hibás szavazati arányok szerepelnek, ráadásul pont a vizsgált Nyilaskeresztes Pártnál.31 A 

szavazóköri vizsgálatnál kategorizálási probléma is van: a 14 választási egységet a szerző a 

nyilas pártra leadott szavazatok aránya alapján négy csoportba sorolta, majd a választási 

eredmények és a társadalmi rétegek megoszlása közötti összehasonlítást már nagyrészt 

csak e négy csoportban végezte el. Ilyen alacsony esetszámnál azonban ez már túlzott 

leegyszerűsítésnek tekinthető (két adatsor, például a munkások aránya és adott párt 

szavazataránya, összehasonlítása 14 egységben még elvégezhető és átlátható), főként hogy 

                                                                                                                                                                                
29 Parlamenti választások Magyarországon 1920–2010. 3. bővített, átdolgozott kiadás. Szerk.: Földes 
György–Hubai László. Napvilág, Budapest, 2010. 
30 Ránki György: Az 1939-es budapesti választások. Történelmi Szemle, 1976/4. 613–630. 
31 Az ellenőrzést a tanulmány 619. oldalán szereplő táblázat alapján végeztem el, amely megadja három párt 
szavazatainak megoszlását a 14 szavazókörben. Ezek közül két szavazatmegoszlás egész Budapesten egy 
szavazókörre sem illik! Egy harmadiknál csak elírás történt: az I. kerületi, 7. számú szavazókör, bár adatait 
Ránki felhasználta, nem szerepel a cikk elején lévő felsorolásban, „helyette” viszont két II. kerületi van 
megadva (tévesen). A hiba feltárását a korábban megadott választási forrásokból származó számítógépes 
adatbázissal lehetett elvégezni. 
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a csoportok közötti határvonalak meghúzása is vitatható.32 Hasonló problémák vannak a 

közigazgatási kerületi választási eredmények esetében. Már a budapesti szavazókörök 

száma is pontatlan, 350 helyett a szerző csak 320-330 körülivel számol, aminek 

következtében az egyes kerületek adatai (az egyes pártok hány szavazókörben szereztek 

első, második és harmadik helyet) és az azok alapján készített összesítések sem jók.33 A 

pártok szavazatarányait tartalmazó táblázatban az V. és vizsgálat szempontjából fontos 

XIII. kerületnél van jelentős hiba, miután a szerző valószínűleg nem az 1939-es, hanem az 

1950 utáni kerülethatárt vette figyelembe, így Újlipótvárost Angyalföldhöz sorolta.34 

 

Ránki a választói névjegyzékben és a főbérlői statisztikában szereplő foglalkozási 

besorolásokat saját társadalmi struktúraképe alapján csoportosította át. Négy nagyobb 

csoportot különített el (uralkodó osztályok, középosztály, városi proletariátus, illetve 

egyéb, azaz a családtagok, háziasszonyok), amelyek közül kettő tovább bontott 

alcsoportokra. Míg a középosztályi négy alcsoportnál (kistulajdonosok; állami és városi 

közalkalmazottak; magánalkalmazottak; értelmiségiek és szabadfoglalkozásúak) fontos 

szerepet kap az eltérő jellegű köz- és magánszféra elválasztása, addig a városi proletariátus 

három alcsoportjánál (ipari munkásság; kereskedelmi és közlekedési munkások; szolgálók) 

ez nem érvényesült. Ráadásul a szerző a közlekedési (állami) munkásokról már a vizsgálat 

előtt megállapítja a korábbi szakirodalomra hivatkozva, hogy azok képezték a fővárosi 

nyilas mozgalom „melegágyát”, míg a főleg faluról származó szolgálók (házmesterek, 

hivatali küldöncök, házicselédek) esetében leszögezi, hogy ez a réteg nem a 

munkásosztályhoz, hanem inkább az alsó kispolgársághoz vagy „lumpen proletariátushoz” 

tartozik. Az összesítve kilenc csoport közül a számszerű összehasonlításoknál, 

elemzéseknél csak hat jelent meg: a családtagok (feleségek) vegyes csoportja további 

felosztás nélkül érthető okokból maradt ki, míg a nem ipari proletariátus mintha eleve 

nyilaspártinak lett volna minősítve. A foglalkozás mellett, bár nem hivatkozott módon, 

megjelenik a vallási megoszlás egy adata is, a zsidó népesség aránya az egyes 

kerületekben.  

 

                                                           
32 Több szavazókör nyilas eredményei igen közel esnek a Ránki által meghatározott határpontokhoz (15, 25, 
35%). 
33 A tanulmányban sajnos sok ilyen pontatlanság van. A szavazókörökről először az szerepel, hogy számuk 
„elérte a 320-at” (613.), míg a későbbi részadatok 331-et adnak ki (628.). A főbérlők társadalmi összetételét 
bemutató táblázatban (624.) a kerületek számozásának sorrendje rossz. Az egyes kerületek jellemzésénél 
pedig egyszerűen kimaradt a VII. kerület (624–628.). 
34 1939-ben még Lipótváros és Újlipótváros alkotta az V. kerületet, Angyalföld volt önállóan a XIII. 



- 16 - 
 

A tanulmány fő érdeme maga a témaválasztás, a szavazóköri szintű vizsgálat és a választói 

névjegyzék felhasználása volt. Ránki összegezve a nyilasokra adott szavazatok térbeli 

megoszlását35 cáfolta azokat a „szélsőséges” véleményeket, hogy a nyilas mozgalom 

tipikusan középosztályi vagy ellenkezőleg, csak munkásjellegű lenne. Szerinte a 

szélsőjobbnak sikerült egyszerre megnyernie a középosztály elégedetlen elemeit és a 

munkásosztály szakképzetlen, bizonytalan helyzetű részét, azaz a mozgalom jellegzetesen 

„keverék” jellegű. A fentiek tükrében azonban ezt inkább hipotézisként, első 

megközelítésként, mint részletes vizsgálattal alátámasztott bizonyítékként kell értékelnünk. 

A hatalmas adatfeldolgozás számszerű eredményeit a hiányos adatközlés miatt sajnos sem 

hivatkozásként, sem a kutatás esetleges folytatása céljából nem lehet felhasználni. 

 

Hosszabb időszakot dolgozott fel Borsányi György 1989-es elemzése a budapesti 

munkások 1922 és 1945 közötti választási magatartásáról.36 A cím azonban rögtön 

kiegészítésre szorul, miután a szerző az általa azonosított „munkáskerületeknek”, egészen 

pontosan ipari munkás és kisiparos kerületeknek a választási adatait mutatta be.37 A 

forráskezelés nehézségei miatt ugyanis nem választói névjegyzékekkel, hanem 

népszámlálási adatokkal dolgozott, azon belül pedig a munkásságot az „ipari kereső” 

korabeli kategóriájával azonosította. Ezzel, ahogy a tanulmányban is szerepel, a 

munkássághoz kerültek a nagyobb számú kisiparosok és a kis létszámú ipari tőkések is, 

viszont kimaradtak a kereskedelmi, közlekedési, közszolgálati és mezőgazdasági 

munkások. A választási és statisztikai egységek eltérő határai miatt, bár forrásai között a 

lehető legrészletesebb, szavazóköri adatok is szerepeltek, Borsányi a budapesti választási 

eredményeket, azon belül a szociáldemokrata pártét, csak közigazgatási kerületi szinten 

vetette össze a statisztikai adatokkal. Emellett az általa kiválasztott egyes nagy 

„munkáskerületeken”, azaz ahol az ipari keresők aránya meghaladta a 40%-ot, belül 

társadalmilag igen eltérő jellegű területek is voltak (például belső és külső Józsefváros), 

ami az elemzésben kevéssé jelent meg. A következtetések érvényességét, 

alátámasztottságát mindezek miatt ez esetben is korlátozottnak tekinthetjük. 

 

                                                           
35 Furcsa módon Ránki a nyilasok legjobb kerületét, Óbudát nem emeli ki. Ezt csak részben magyarázhatja, 
hogy az eredmények összegyűjtésénél a III. kerületi szavazókörök majdnem fele kimaradt. 
36 Borsányi György: A budapesti munkások választási magatartása (1922–1945). Valóság, 1989/1. 87–99. 
37 E tanulmány esetében csak a részvételi arányoknál találunk visszatérő hibát, miután a szerző a szavazástól 
távol maradókhoz sorolta az érvénytelenül szavazókat is. Furcsa módon Angyalföld 1939. évi párteredménye 
Borsányinál is hibás: az MSZDP 26%-os szavazataránya helyett 38,7% szerepel. 
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A tanulmány fő érdeme és újdonsága, hogy a szerző felismerte a választási eredmények 

bizonyos kontinuitását, a pártok, elsősorban a szociáldemokraták kerületi „rangsorainak” 

állandóságát a Horthy-korszakban. További következtetéseinél Borsányi hangsúlyozta, 

hogy a választási magatartást nem csak az osztályhelyzet határozza meg, ezért többször 

utalt olyan általános és egyedi szempontokra (vallás, nemzetiség, lakóhely, választási 

helyzet stb.), amelyeket szintén figyelembe kellene venni. Ezek alapján jutott arra, hogy a 

munkások nem feltétlenül és nem mindig szavaznak munkáspártra, ahogy a munkáspártra 

sem csak munkások szavaznak. Számszerűen nem vizsgálta, de valószínűsítette, hogy a 

budapesti munkásság különböző típusai is eltérően szavaztak. A pártok felől megközelítve 

a szociáldemokrata és a kommunista párt társadalmi bázisát lényegében ugyanolyannak,38 

a nyilas mozgalomét viszont mindkettőtől eltérőnek ítélte: véleménye szerint a szocialista 

mozgalom a többgenerációs munkáscsaládokra támaszkodott, míg a nyilasok a munkásság 

fiatal, nem szervezett rétegit nyerte meg. Végül megállapította, hogy a munkások 

gazdasági helyzete és a politikai magatartása között nincs közvetlen összefüggés. 

 

1922 és 1935 között Nagy-Budapest mellett szintén titkos választások voltak a nagyobb, 

többmandátumos törvényhatósági városokban, így az előbbiekhez hasonló kutatásokra 

azok esetében is megvannak a feltételek. Jó példa erre Szécsényi Mihály írása, amely a 

szélsőjobboldal bázisát vizsgálta Debrecenben, az 1935. évi két (rendes és megismételt) 

választáson.39 A szerző a nemzetiszocialista, továbbá összevetésül a szociáldemokrata párt 

eredményeit szavazóköri szinten feldolgozta, és térképeken ábrázolta. Miután választói 

névjegyzékek nem maradtak fent, ezért az egyes városrészek jellegadó társadalmi rétegeit 

részben a közigazgatási kerületekre vonatkozó statisztikai adatok (például az izraelita 

lakosság aránya), de főként a korábbi, Debrecen társadalmát, néprajzát bemutató történeti 

munkák megállapításai, a nyomornegyedek, munkástelepek, kültéri területek beazonosítása 

alapján határozta meg. A választási és társadalmi jellemzők összehasonlításával a szerző 

arra a megállapításra jutott, hogy a szélsőjobboldali mozgalom fő bázisa a periférikus 

helyzetű, gyökértelen városi és agrárproletariátus volt, amely korábban nem kötődött 

egyetlen politikai irányzathoz sem.40 Mellettük a kisiparosok, a kisiparban dolgozó 

                                                           
38 A kommunista párt bázisának megállapításához az 1945-ös választási eredményeket, valamint a korábban 
illegális párt tagságára vonatkozó más forrásokat használt fel. 
39 Szécsényi Mihály: A szélsőjobboldal társadalmi bázisa az 1935-ös debreceni választásokon. In: Rendi 
társadalom – polgári társadalom 1. Salgótarján, 1987. 367–387. 
40 A szerző emellett kísérletet tett az egyes pártoktól a szélsőjobbhoz átszavazók számának meghatározására: 
eszerint 1931 és 1935 között a kisgazdákat hagyta el a legtöbb, míg a szociáldemokratákat a legkevesebb 
szavazó. Azonban nem vette figyelembe, hogy az egyébként általa is említett, 1935. évi 6000 új szavazó 
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munkások és segédek, továbbá a mezőgazdaságban dolgozók, kisbirtokosok és bérlők 

között tartotta jelentősnek a nemzetiszocialista mozgalom befolyását. A szociáldemokraták 

bázisát részben hasonlónak ítélte: a nem állami üzemek és kisiparban dolgozó 

munkásrétegek alkották, de hangsúlyozta, hogy a baloldali párt vált a város zsidó 

kispolgárságának és polgárságának tömegpártjává is. Ezt a sajátos helyi politikai 

pártszerkezet is alátámasztotta, mert a Szécsényi által „polgári ellenzéknek” nevezett 

kisgazdapárt és Kossuth Párt szavazói nyitottak voltak a szélsőjobb felé. 

 

Szintén a szélsőjobboldal 1935-ös szereplését vizsgálta Vonyó József is, de már nyílt 

szavazásos területen, Zala megyében.41 A szerző hangsúlyozta, hogy az ellenzéki Meskó-

párt támogatóinak száma a kormányzat korlátozó intézkedései és a nyílt szavazás miatt a 

valóságosnál kisebbnek mutatkozik, de az elért választási eredményeket ezzel együtt is 

figyelemre méltónak, és az elemzéshez megfelelőnek tartotta. A párt társadalmi bázisának 

beazonosításához változatos adatokat használt fel. Összehasonlította Zala és két másik 

dunántúli megye (Fejér, Baranya) birtokstruktúráját és agrárnépességét, azokat az 

eltéréséket keresve, amelyek a (párt)választási különbségek magyarázatául szolgálhatnak. 

Zala megyén belül járási, illetve választókerületi42 szinten vetette össze a társadalmi és a 

választási adatokat, újításként bevonva a községi képviselőtestületi és az 1934. évi megyei 

törvényhatósági választás eredményeit is. Végül egy új forrástípus, egy nyilas jelölt 

ajánlási ívének, az azon szereplő választók foglalkozásainak feldolgozásával jutott arra a 

következtetésre, hogy a szélsőjobb mozgalmat Zalában (is) a birtokos parasztság 

legszegényebb rétegei támogatták, míg vezetői értelmiségiek (ügyvédek) és birtokosok 

voltak. 

 

A választási eredmények térbeli ábrázolása, a választási földrajz tudományága, ahogy 

láttuk, már a két világháború között megjelent, de aztán sokáig nem volt folytatása. Hubai 

László 2000-ben megjelent háromkötetes választási atlasza43 részletes adatokkal és 

kartogramokkal (térképekkel) pótolta e hiányt. E mű a választói magatartásról konkrét 

elemzést nem tartalmaz, de jó kiindulópontot jelent a téma kutatóinak: a választások 

                                                                                                                                                                                
korábbi pártpreferenciáit nem ismerhetjük, főleg hogy jelentős részük valószínűleg 1935-ben szavazott 
először, miután Debrecenben a választójogosultak száma 1931 és 1935 között több mint 10 000 fővel nőtt. 
Mindezért az 1935-ös szélsőjobb szavazókat többségében új szavazóknak tekintő állítása logikusabbnak 
tűnik. 
41 Vonyó József: Meskó pártja Zalában. Adatok a nyilasok Zala megyei szerepéről és társadalmi bázisáról 
(1933–1935). In: Zalai történeti tanulmányok 1994. Szerk.: Bilkei Irén, Zalaegerszeg, 1994. 277–303. 
42 A szerző még nem rendelkezett a csak később feltárt községenkénti választási adatokkal. 



- 19 - 
 

hátterének és folyamatának megértését, az induló pártok és jelöltek jellemzőinek 

megismerését, a választási korlátok értékelését megkönnyítik. Egyben széleskörű 

összehasonlításokra adnak lehetőséget: egy vizsgált szűkebb terület (település, város, 

megye) eredményei milyen szempontból számítanak különlegesnek, eltérőnek a különböző 

átlagoktól (megyei, városi, titkos szavazású kerületek, országos). A választási földrajz 

megközelítésmódja jellemzi Hubai László azon tanulmányait is, amelyekben a Független 

Kisgazdapárt, majd a Magyarországi Szociáldemokrata Párt választási szereplését dolgozta 

fel.44 Közös jellemzőjük és újdonságuk volt, hogy a vizsgálat az ország egészére kiterjedt, 

több választáson, sőt korszakon át, kiemelve az egyes területek (főváros, város, vidék) 

közötti és a választási szabályozásban (például titkos és nyílt szavazás) tapasztalható 

jelentős különbségeket. A szerző a kontinuus területi különbségekből kirajzolódó politikai 

régiókból következtetett az adott pártok mögött álló társadalmi bázisra, a régiók 

„közismert” szociokulturális jellemzőire hivatkozva, így a választási adatokat nem vetette 

össze konkrét szocio-demográfiai változókkal, statisztikai adatokkal. Elemzése szerint a 

legsikeresebben a fővárosban és környéken szereplő szociáldemokraták fő társadalmi 

bázisát az ipari munkássága alkotta, s ez a megfelelés nagyobbrészt kölcsönös volt. 

Ugyanakkor a munkásságra nemcsak egy párt hatott, s e társadalmi osztály létszámának és 

belső struktúrájának átalakulása következtében a harmincas években a szociáldemokraták 

támogatottsága jelentősen visszaesett, főleg a fiatalabb korosztályok körében. Hasonló 

módszert (is) alkalmazva, az országon belüli területi eltérésekre támaszkodva Gergely Jenő 

írt a keresztény pártok szavazóbázisáról, kiemelve a fővárost, és ott a Keresztény Községi 

Párt sajátos jellegét.45 A konkrét társadalmi bázis meghatározáshoz viszont inkább 

hagyományos forrásokat és módszereket használt. Megállapítása szerint a fővárosi 

keresztény pártot elsősorban a nem-zsidó közép- és kispolgárság, tisztviselők, 

hivatalnokok támogatták, míg a párttal részben összefonódó keresztényszocialista 

mozgalom bázisát azok a vasútnál, postánál, köz- és állami üzemekben dolgozó munkások, 

alkalmazottak adták, akik a keresztény szakszervezetek tagjai voltak. 

 

A választói magatartás, mint külön kutatási téma bekerült az először 1998-ban kiadott 

társadalomtörténeti tankönyvnek a Gyáni Gábor által írt, Horthy-korszakkal foglalkozó 

                                                                                                                                                                                
43 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. 
44 Hubai László: A Független Kisgazdapárt szavazóbázisának regionális változása 1931–1947. In: Hatalom 
és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk.: Valuch Tibor. 1956-os Intézet – Osiris, 
Budapest, 1995. 430–443. és uő: A szociáldemokrata párt részvétele a választásokon 1922–1947. Múltunk, 
1997/2. 119–145. 
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részébe, összegezve a történeti irodalom addigi eredményeit.46 Már az 1995-ös 

társadalomtörténeti szöveggyűjteményben47 újraközlésre, azaz kiemelésre került a Ránki és 

Borsányi fenti két tanulmánya, az azt követő tankönyv választási fejezetének hivatkozásai 

között pedig két kivétellel az eddig áttekintett írások többsége szerepelt.48 Gyáni nemcsak 

ezeket mutatta be, hanem előtte egy rövid összefoglalást is adott a korszak választási 

szabályozásáról, annak változásairól. Ez az összegzés azonban több hibát, rossz adatokat és 

abból levont téves következtetéseket tartalmaz, elsősorban a választójogosultak számára és 

arányára, a nyílt és titkos, illetve egyéni és lajstromos szavazási módokra vonatkozóan.49 A 

kisgazdapárt esetében pedig nem derül ki egyértelműen, hogy a szerző e név alatt az 1920-

as alakulatot, a Bethlen-féle (hivatalos nevében még kisgazda) Egységes Pártot vagy a 

harmincas évek ellenzéki pártját érti, ami később, a kisgazda szavazóbázis elemzésénél 

okozott problémát.50 A választói magatartással foglalkozó tanulmányok alapján viszont a 

szerző helyesen emelte ki, hogy elsősorban az ellenzéki, s kiemelten a szélsőjobboldali 

pártok szavazói álltak a kutatói érdeklődés középpontjában. A Horthy-korszak a hegemón 

kormánypártjainak társadalmi támogatottsága a választási szabályozás, főleg az egyhangú 

és a nyílt szavazás intézményei miatt sokkal nehezebben vizsgálható, így bázisát inkább 

negatívan, az ellenzéki táborokkal szemben lehet meghatározni. 

 

Megszokott és új kutatási módszereket is alkalmazott Paksy Zoltán, aki a titkosan szavazó 

Pécs törvényhatósági jogú város 1922 és 1939 közötti parlamenti választásainak és 

választói magatartását elemezte, bár nem átfogóan, hanem két különálló tanulmányban.51 

                                                                                                                                                                                
45 Gergely Jenő: A keresztény pártok és a választások 1920–1947. Századok, 1996/3. 613–638. 
46 Gyáni Gábor: Politikai rendszer és a választói magatartás. In: Gyáni Gábor – Kövér György: 
Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris, Budapest, 1998. 334–
340. 
47 Magyarország társadalomtörténete II. 1920–1944. Szerk.: Gyáni Gábor. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1995. 
48 A tankönyvben valószínűleg Gergely Jenő cikkének „kimaradása” miatt nem esik szó külön a keresztény 
pártokról, ezzel szemben Hubai László szociáldemokratákról szóló írásának hiányát „ellensúlyozza” 
Borsányi cikke. 
49 Például az 1938-as új választási törvényt értékelve a szerző azt állapította meg, hogy „lényegesen nem 
bővült a választójogosultak köre, amely az össznépesség 30%-a körül alakult ekkoriban is”, miközben ő 
maga is a különféle cenzusok szigorításáról ír. A pontos adatok alapján viszont egyértelműen a 
választójogosultak számának jelentős csökkenéséről beszélhetünk: 1935-ben 34%, míg 1939-ban a listás 
szavazásnál csak 30% volt az említett arány; az 1937. évi választási névjegyzékekhez képest pedig 650 000 
fővel kevesebb jogosult volt 1939-ben. A hiba onnan ered, hogy a szerző nem vette figyelembe a jogosultak 
arányának 1926 és 1938 közötti növekedését. 
50 A tankönyvet azóta többször kiadták, de a 2001-es javított kiadásban ez a fejezet érdemben nem változott. 
51 Paksy Zoltán: Nemzetgyűlési és országgyűlési választások Pécsett (1922, 1926, 1931). In: Tanulmányok 
Pécs történetéből 5–6. Szerk.: Font Márta és Vonyó József. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1999. 219–240. 
és uő: Az 1935. és az 1939. évi parlamenti választás Pécsett. In: Tanulmányok Pécs történetéből 10–11–12. 
Szerk.: Varga Lajos és Vonyó József. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2001. 201–226. 



- 21 - 
 

Az 1922-es, 1926-os és 1931-es választások vizsgálatánál a szerző a város lakosságának 

etnikai, vallási és foglalkozási megoszlását az 1920. évi népszámlálási adatok alapján 

városrészenként vizsgálta, megtartva a keresők korabeli besorolását: különböző 

ágazatokban dolgozók (földművelés, bányászat, ipar, kereskedelem, közlekedés, 

közszolgálat), valamint napszámosok, nyugdíjasok és tőkepénzesek, cselédek és egyéb 

kategória. Ezeket és a külvárosok esetében történeti irodalmat is felhasználva jellemezte az 

egyes szavazókörök társadalmi jellegét immár saját kategóriáival: polgári, felső- és 

középosztály; (iparos és kereskedő) kispolgári; (ipari) munkás; bányász; mezőgazdasági 

munkás; illetve ezek kombináció a vegyes területeken. Majd a társadalmi összetételt 

összehasonlította a választások szavazóköri és városrészenkénti eredményeivel, amelyek 

azonban sajátosak: az 1922-ben még négy szereplős küzdelem (kormánypárti, 

szociáldemokrata, pártonkívüli liberális és keresztényszocialista jelölt) 1926-ban és 1931-

ben már csak kétszereplős, mert a kormánypárt polgári egységfrontot hozott létre a 

szociáldemokraták ellen, a választási korlátozások, magas ajánlási küszöbök miatt pedig 

önálló liberális lista nem tudott indulni. A levont következtetések ezért érezhetően 

korlátozottak, s csak alaptendenciákra vonatkoztak. Paksy a felsőbb osztályok 

kormánypártiságát és a munkásoknak a szociáldemokráciához kötődését állapította meg, de 

hangsúlyozva, hogy ezek messze nem kizárólagosak, mert jelentős számú „átszavazás” 

történt. A munkások egy részének kormánypártivá válását a gazdasági helyzet javulásával, 

míg bizonyos polgári körök szociáldemokratákra szavazását azok ellenzékiségével és a 

liberális irányzat hiányával magyarázta. Utóbbi mentalitást elsősorban a város zsidó 

polgárságához kötötte. A kispolgári rétegeket viszont inkább kormánypárthoz tartozónak 

ítélte, de jelezve, hogy egyes kispolgári szavazókörökben (illetve a bányatelepen is) az 

érvénytelenül szavazók száma igen magas, akár 15-20% is volt, ami mögött tudatos 

szándékosságot, a kormányerő és a szociáldemokraták együttes elutasítását lehet 

valószínűsíteni. 

Az 1935. és 1939. évi országgyűlési választások esetében Paksy már a fennmaradt 

választói névjegyzékek felhasználásával tudta vizsgálni a pécsi eredményeket. A 

névjegyzékben feltüntetett foglalkozásokat a statisztikai vizsgálathoz 16 kategóriába 

sorolta: tisztviselők, vállalkozók, ügyvédek, orvosok, tanár-tanító, egyéb értelmiségi, 

egyházi személy, kisiparos-kiskereskedő, kisvállalkozó, magántisztviselő, járadékos, 

altiszt, egyéb alkalmazott, munkás, háztartásbeli és egyéb. Véleménye szerint ezek a 

foglalkozások a korszakban sajátos presztízzsel bírtak, azaz alapvetően jól határozták meg 

a választók társadalmi hovatartozását, így összevonva 11 társadalmi csoportot képezett: 
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köz- és állami (vállalati) tisztviselő és értelmiségi („úri foglalkozások”), vállalkozó 

(tőkések és cégvezetők együtt), szabad pályás értelmiségi, egyházi személy, 

magántisztviselő, kisiparos-kiskereskedő, kisvállalkozó, járadékos, altiszt (hivatali szolga, 

illetve köz- és állami vállalatok, pl. MÁV, Posta alkalmazottai), egyéb magánalkalmazott 

(szolgáló személyzet), munkás (gyári munkások, kisipari segédek és bányászok). A szerző 

fontosnak tartotta az állami (köz) és a magánalkalmazást minden szintén jól 

különválasztani. Ugyanakkor nem látszik a kétféle csoportosítás haszna, miután az 

elemzésnél keveredve használta a kategóriákat, ráadásul bizonyos összevonások és 

különválasztások nem logikusak.52 

Paksy szavazóköri szinten (22, illetve 24 darab; 23 000 és 19 000 választójogosulttal) 

hasonlította össze a foglalkozási csoportok és a választási eredmények megoszlását. Ehhez 

egy speciális, grafikonos ábrázolást használt: az adott párt szavazatarányait a támogatóinak 

gondolt társadalmi csoportok együttes, a választó népességen belüli arányaival vetette 

össze, egymás után minden szavazókörben, több lehetséges támogatói bázist tesztelve, 

keresve a társadalmi csoportok azon összeállítását, amelynek összesített aránygörbéje 

legjobban hasonul a szavazatarányéhoz.53 A módszer az 1935-ös, kétpárti választáson 

egyértelmű eredményt hozott: a pártok és a kiválasztott társadalmi csoportok görbéi 

hasonlóak voltak, együtt mozogtak. Eszerint a kormánypárt bázisát a tisztviselők, tanárok, 

egyházi személyek, járadékosok, altisztek és egyéb alkalmazottak adták, míg a 

szociáldemokraták mögött a (gyári) munkások és a vállalkozók álltak.54 Paksy kiemelt egy 

fontos eltérést is: a kormánypárt valószínűleg jelentős számú szavazatot kapott a 

bányászok körében, amit azzal indokolt, hogy az újjászervezett Nemzeti Egység Pártja erre 

különös figyelmet fordított, és ezt a pécsi bányászokat foglalkoztató Dunai Gőzhajózási 

Társaság (DGT) vezetősége is támogatta. Az 1939. évi választásokon, a nyilasok 

megjelenésével viszont a megrajzolt görbék közötti hasonlóság sokkal kevésbé egyértelmű, 

így a levont következtetések is kevésbé megalapozottnak és néhol hiányosnak tűnnek. A 

kormánypárt (amely listájának élén akkor Imrédy Béla volt miniszterelnök állt) bázisa 

eszerint ugyanaz maradt mint 1935-ben, míg a szociáldemokratáké jelentően átalakult, 

                                                           
52 Például a kisvállalkozók (kocsmáros, fuvaros, bérkocsis) esetében Paksy jelzi, hogy társadalmi helyzetük 
sokban azonos a kiskereskedő-kisiparos csoporttal, de a pontosság kedvéért külön veszi őket, miközben 
statisztikai elemzéshez a kisvállalkozók száma túlságosan kicsi. Akkor viszont miért vonta egybe a 
kiskereskedők és kisiparosok csoportját, akik választói magatartása jelentősen eltérő is lehetett? 
53 A grafikonon a x tengelyt a szavazókörök, a y tengelyt a százalékos arányszámok (0-100%) alkották. Az 
egyik görbe a választási, a másik a társadalmi arányszám szavazókörönkénti váltakozásaiból állt össze.  
54 A vállalkozó polgárság szociáldemokratákra szavazását a szerző itt nem indokolta, valószínűleg az előző 
tanulmányában kifejtett indoklást (a csoport ellenzéki attitűdje, miközben nincs liberális alternatíva) elégnek 
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részben átevődött a munkásságról középosztályi csoportokra: a vállalkozók mellett az 

ügyvédek és magántisztviselők egy részére. A nyilas párt produkálta a legegyenletesebb 

eredményeket az egyes szavazókörökben,55 ami az elemzés szerint arra utal, hogy a 

szavazói valamennyi társadalmi rétegből, de legnagyobb arányban a munkásság soraiból 

kerültek ki. A szerző 1939-et elemezve két további szocio-demográfiai jellemzőt is bevont 

a vizsgálatba. A második zsidótörvény rendelkezései nyomán szavazókörönként összeírás 

készült a regisztrált zsidó választójogosultakról, amely adatsornak a választási 

eredményekkel való összevetése alapján Paksy arra jutott, hogy a zsidóság az 

antiszemitizmust egyedül nem képviselő szociáldemokratákat támogatta. Emellett más 

források alapján az 1938-ban német tulajdonba került vált DGT bányászainál etnikai alapú 

szavazást valószínűsített: a német származásúak Imrédyt és a kormánypártot támogatták, 

míg a magyarok, kicsúszva a szociáldemokraták befolyása alól, tiltakozásul a magyar 

nacionalizmust hirdető nyilasokat. Összességében a tanulmány nagy érdeme a korrekt 

adatközlés, ami a vizsgálatot ellenőrizhetővé és megismételhetővé teszi. Így az adatokat 

más, matematikai-statisztikai módszerrel (pl. korrelációszámítással) újra lehet vizsgálni, az 

eredeti tanulmányban kevéssé elemzett társadalmi csoportokra,56 valamint a negatív 

összefüggésekre koncentrálva. Az ugyanis, hogy bizonyos csoportok határozottan el is 

utasíthatnak egyes pártokat, ugyanolyan fontos, mint a pozitív korrelációk, sőt például a 

nyilas pártnál az elutasító rétegek könnyebben kimutathatók, mint a támogatók.57 

 

A magyarországi választói magatartás vizsgálatánál Wiener György alkalmazott 

matematikai-statisztikai eszközöket. Előbb a budapesti választási eredmények hosszú távú 

kontinuitásának empirikus alátámasztására tett kísérletet,58 majd Ránki György említett 

kutatásának „megismétlésével”, illetve kiegészítésével az egyes társadalmi osztályok, 

rétegek és az egyes pártok, politikai erők közötti összefüggéseket, azok erősségét 

vizsgálta.59 A levont következtetésinek általános érvényét azonban korlátozza, hogy az 

                                                                                                                                                                                
érezte. Ugyanakkor érdekes, hogy a vállalkozó csoportnak a városban közismert képviselői, bankárok és 
gyárosok, nyíltan a kormánypártot támogatták. 
55 A nyilas párt esetében valószínűleg ezért nem került be a tanulmányba összehasonlító grafikon. 
56 Például a kisiparos-kiskereskedő réteg, amelynek elhelyezkedése 1939-ben a szociáldemokrata 
szavazatokkal mutat pozitív korrelációt. 
57 A zsidóságon kívül például az orvosok, ügyvédek, tanárok megoszlása mutat fordított arányosságot a 
nyilasok szavazateloszlásával. 
58 Wiener György: A választói magatartás történelmi maghatározottsága és dinamikája. In: Két választás 
között. Szerk.: Stumpf István. Századvég, Budapest, 1997. 145–182. – A szerző a nagy politikai irányzatok 
választási eredményeit hasonlította össze közigazgatási kerületi szinten történeti (1922, 1926, 1939, 1945) és 
jelenkori (1990, 1994) választások között. 
59 Wiener György: Osztályszavazás a két világháború közötti időszakban. Múltunk, 2006/1. 99–136.. 



- 24 - 
 

alkalmazott kétváltozós korrelációszámítást csak kevés, a főváros négy kerületéből 

kiválasztott 16-20 szavazókörben végezte el, hiszen ezekben így is több mint 16 000 

választó foglalkozását kellett feldolgozni. Wiener az 1943-ra készült választói 

névjegyzékben szereplő foglalkozások besorolásánál Ránkiétől eltérő, a „marxi 

osztályelméleten” alapuló társadalmi struktúraképet használt. Alacsony létszáma és aránya 

miatt a tőkés osztályt (burzsoáziát) egységesen kezelte. A felső szolgáltató rendet 

(köztisztviselők, közlekedési és postatiszt, tanárok és tanítók, egyéb) és az alsó szolgáltató 

rendet (közigazgatási altiszt, közlekedési és postai altisztek, intézményi szolgák és 

házicselédek, egyéb) négy-négy csoportra, míg a kisárutermelő középrendet (kisiparos, 

kiskereskedő, kisbirtokos) és a munkásosztályt (ipari és kereskedelmi proletár, 

magánalkalmazott) három-három csoportra osztotta. Különállóként kezelte a 

szabadfoglalkozású értelmiséget, valamint a háztartásbeli nőket és nem besorolható vagy 

ismeretlen foglalkozásúakat. 

Wiener a kapott eredményeket mind a vizsgált területek (IV., V., XII. és XIII. kerület), 

mind az egyes politikai irányzatok társadalmi háttere, mind az egyes társadalmi csoportok 

választói magatartása szempontjából értékelte. Bár bevallottan csak egy változót, az 

osztályhelyzetet vizsgálta, a fő következtése, hogy Budapesten 1939-ben (és valószínűleg 

korábban is) a klasszikus osztályszavazás jellemezte a választói magatartást. Eszerint a 

hagyományos jobboldalt, azaz a kormánypártot a felső szolgáltató rend támogatta, a 

munkásosztály elutasította, míg a többi társadalmi csoportnál, nincs ilyen egyértelmű 

összefüggés. A liberálisok bázisát a magántisztviselők, a szabadfoglalkozású 

értelmiségiek, a tőkések és a kiskereskedők alkották, míg az irányzatot kevéssé preferálták 

az ipari munkások, a kisiparosok és az alsó szolgáltató rendhez tartozók. A 

szociáldemokraták az ipari munkásságra és a kisiparosok egy részére támaszkodtak, míg 

negatívan viszonyult hozzájuk a felső szolgáltató rend, a tőkések és az értelmiség is. A 

szélsőjobboldal esetében a legkevésbé egyértelműen a pozitív összefüggések, azaz 

legkevertebb a bázis, egyértelműen csak az alsó szolgáltató rend, s azon belül a 

közlekedési és postai altisztek köthetők a mozgalomhoz. Negatív oldalról könnyebb 

megközelíteni a kérdést: a szélsőjobbot elutasították a magánalkalmazottak, a 

szabadfoglalkozású értelmiségiek, a tőkések és a kiskereskedők. Mindezek alapján a szerző 

egy kétosztatú politikai mezőt vázolt fel: az egyik törésvonal a konzervativizmus és a 

szociáldemokrata konfliktusa, kiegészülve a tőke és munka (liberális és szociáldemokrata) 

megosztottságával, míg a másik a liberális és szélsőjobboldali szembenállás, amely 

nemcsak a társadalmi struktúrából, hanem etnikai és vallási különbségből is adódott. 
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Összességében látható, hogy a történeti irodalomban a választói magatartást többféle forrás 

alapján sokféle megközelítéssel vizsgálták, akár az alkalmazott társadalmi 

struktúraképeket, akár a kiválasztott választási eredményeket, akár ezek összehasonlítási 

módszereit nézzük. Miközben elsősorban adott helyhez és adott évhez kötött 

esettanulmányok születtek, a szerzők többsége következtetéseit általánosította, kiterjesztve 

akár az egész országra és az egész korszakra. Az eredmények összevetését azonban 

nehezíti, hogy nemcsak a vizsgált területek, városok, és ott az adott választási helyzetek és 

pártrendszerek különböznek, hanem az akár ugyanolyan forráson alapuló társadalmi 

besorolások, a képzett csoportok is eltérnek. Más és más társadalmi rétegek vannak 

megnevezve, vagy ha a név ugyanaz, az egyes kutatók mást értenek alatta. Az egymás után 

következő választásokat különállóan kezelő esettanulmányok hátránya, hogy kevéssé 

vizsgálják a kontinuitás és változás kérdéskörét, azt, hogy milyen tartós társadalmi-

politikai megosztottságok voltak, és milyen, sikeres vagy sikertelen politika kísérletek 

történtek ezek átstrukturálására. 

 

 

Módszertan és szerkezet 

 

A vizsgálatba vont tíz fővárosi választásnak nincs önálló, saját története. Külön a 

parlamentieknek és külön az önkormányzatiaknak, több korszakot átfogóan már megjelent 

a rendszerező politikatörténeti feldolgozása, mindkettő tanulmánykötet formában, 

kézikönyv jelleggel.60 A kötetek tanulmányai jól mutatják, hogy az egyes választásokon 

ciklikusan ugyanazok az események ismétlődnek: választások kiírása, jelöltállítás, 

kampány, szavazás, mandátumkiosztás, panaszok, megismételt vagy pótválasztások. 

Mindezt leíró jelleggel, kronologikusan újra előadni nem lett volna célszerű, a felvetett 

kérdéskörök bemutatásához a tematikus tárgyalásmód és szerkezet jobban illeszkedik. A 

sorra kerülő témáknál mindig az ahhoz legjobban illeszkedő megközelítést, módszertant 

alkalmaztam, legyen az történeti, politikatudományi vagy statisztikai. 

 

A bevezetés utáni első fejezet a téma szempontjából írja le röviden Budapest és 

önkormányzatának történetét a korszakban. Az autonómia jogi szabályozása és annak 

                                                           
60 Parlamenti választások Magyarországon 1920–2010. és Önkormányzati választások Budapesten 1867–
2010. Szerk.: Feitl István – Ignácz Károly. Napvilág, Budapest, 2010. 
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változásai jól feltártak, ezért inkább a gyakorlati működés, a jogszabályok megvalósulása, 

az országos és a helyi vezetés konfliktusai, a politikai és választási küzdelmek állnak a 

bemutatás középpontjában. A politikatörténeti háttér másik elemének, a korszak fővárosi 

pártjainak, pártstruktúrájának összefoglalása adja a második fejezetet. Az átmenetiség 

jegyeit hordozó két 1920. évi választás után a fejezeten belül sem kronologikus a 

feldolgozás, a fő politikai irányzatok és az azokhoz sorolt pártok külön kerülnek 

tárgyalásra. A pártstruktúra bemutatáshoz, a pártok besorolásához Hubai László írásai 

adták az alapot,61 de az általa létrehozott országos „pártcsaládokat” a főváros politikai 

téren is megnyilvánuló sajátossága és különállása miatt bizonyos esetekben módosítottam. 

A pártokat, irányzatokat elsősorban a választási eredményeik felől vizsgálom: hogyan 

alakult a támogatottságuk, a politikai helyzet és a választási rendszer változásainak 

figyelembevételével.  

 

A harmadik fejezet témája a fővárosi parlamenti és törvényhatósági választási rendszer, 

azon belül elsősorban azok a speciális választási szabályozások és technikák, korabeli 

kifejezéssel „korrektívumok”, amelyekkel a jobboldali hatalom a titkos választásokon 

megnyilvánuló szabad politikai akaratnyilvánítást korlátozni, az ellenzéki erők befolyását 

csökkenteni kívánta. Nem a jogi szabályozás választásról választásra történő alakulása áll 

az elemzés középpontjában, hanem a különböző „korrektívumok” alkalmazása, azok 

gyakorlati megvalósulása, hatása, a választási eredményeket befolyásoló következményei. 

Egy-egy korrektívum általános jellemzését esetpéldák egészítik, olyan választások 

részletesebb bemutatásával, amelyen az adott korlátozás jelentős szerepet kapott. Végül a 

záró fejezet foglalkozik a budapesti választói magatartással: az állampolgári részvétellel, a 

választási eredmények kontinuitásának és változásainak kérdésével, valamint a főváros 

korabeli társadalmi és politikai mintázatával és azok összefüggéseivel. 

 

A választói magatartás kutatásának módszerei 

 

A választói magatartás az egyik olyan kutatási terület, ahol a hagyományos politikatörténet 

és társadalomtörténet egymásra találhat, vagy másképpen: megtörténhet a politika 

„társadalomtörténetesítése”. E gondolatot vetette fel 2001-ben Vonyó József, mint 

„politikatörténettel foglalkozó kutató” a Korall folyóiratnak a társadalomtörténet-írásról 

                                                           
61 Elsősorban Hubai László: Politikai irányzatok választási eredményeinek kontinuitása, 1920–1947. 
Múltunk, 1999/1. 44–69. 
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szóló körkérdésére.62 „A politikai választások, a választójogosultak (a korlátozott 

választójogosultság korszakában) társadalmi összetételének és politikai döntéshozatali 

mechanizmusaiknak a vizsgálata a leggyakoribb a politikai társadalomtörténet területén” – 

írta Szabó Dániel a politika- és társadalomtörténet ötvözési lehetőségeit tárgyaló 

összefoglaló tanulmányában,63 amelyben többek között bemutatja a választói magatartás 

nemzetközi irodalmát, a különböző megközelítéseket és módszertani vitákat.64 Az 

alapkérdést, hogy választási egységeket vizsgálok aggregált adatok alapján vagy 

mintavételes, egyénre lemenő elemzést készítek, történeti kutatások esetében a 

rendelkezésre álló forrás legtöbbször meghatározza. Közvetlenül egyéni döntéseket csak 

nyílt választások esetében lehet tanulmányozni a fennmaradt szavazói jegyzékek alapján: a 

hazai irodalomban ilyen kutatást végzett Horváth J. András és Gerhard Péter a 

dualizmuskori Budapest egy-egy választókerületben, továbbá Paksy Zoltán az 1935. évi 

választásnál a zalaegerszegi kerületben.65 A két világháború közötti fővárosi választások 

viszont végig titkosak voltak, így ezeket aggregált (szavazóköri, választókerületi, stb.) 

adatok alapján lehet kutatatni. Ilyen esetben adott az az előfeltevés, hogy a választók 

magatartását társadalmi és/vagy környezeti változók határozzák meg, a vizsgálatot pedig 

kettős kérdésfelvetés jellemzi: „először, hogy van-e párhuzamosság a választási döntés 

struktúrája és a vizsgált terület egyedi jellegzetességei között; és másodszor, hogy van-e 

összefüggés a két adat között?”.66 

 

A szakirodalomban eddig jellemző esettanulmányok helyett e disszertációban egy adott 

terület, város (Budapest) választói magatartását nem egy időpontban, hanem egy egész 

korszakban vizsgálom, s nem is választásról választásra haladva, hanem inkább az átfogó, 

általános jellemzőkre koncentrálva. Ezért fontos a választási eredmények kontinuitásnak 

kérdése, amelyet korábban néhány kutató már felvetett, de teljes körűen, a lehető 

legrészletesebb adatok és matematikai-statisztikai eszközök felhasználásával még nem 

vizsgált. Bár a fővárosi szavazóköri beosztás, mint a forrásoknál már jeleztem, többször is 

módosult ebben az időszakban, de el tudtam különíteni 185 olyan területi egységet 

                                                           
62 A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről. Korall, 2001/5-6. (ősz-tél). 235–238. 
63 Szabó Dániel: Politikai társadalomtörténet – A politikai társadalomtörténete. In: Bevezetés a 
társadalomtörténetbe. Szerk.: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Osiris, Budapest, 2003. 374. 
64 Szabó a magyarországi szakirodalomból azonban csak 1914 előtti korszakokkal foglalkozó cikkeket említ. 
65 Horváth J. András: Józsefváros választópolgársága az 1884. évi képviselőválasztás tükrében. Fons, 1998/4. 
481–525.; Gerhard Péter: Az 1878-as és az 1881-es országgyűlési képviselő-választások a budapesti IX. 
választókerületben. Fons, 2008/4. 375–424.; Paksy Zoltán: Nagypolitika kicsiben: parlamenti választás és 
társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben. Korall, 17. (2004. szeptember). 88–106. 
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(szavazókört), amelyek az 1922 és 1939 közötti öt parlamenti választás esetében nem 

változtak, és amelyekhez minden választásnál értékelhető eredmények rendelhetők.67 Az 

1925 és 1935 közötti három törvényhatósági választást bevonva az előző feltételeknek 150 

szavazókör felelt meg.68 Az így létrehozott adatsorokat kétváltozós korrelációszámítás69 

segítségével elemzem. 

 

A választási magatartás vizsgálatánál több módszertani problémát kell figyelembe 

vennünk. Minden aggregált adatokkal dolgozó kutatásnál fennáll az ún. az ökológiai 

tévkövetkeztetés veszélye, mert az adatok ez esetben nem az egyénre, a választóra, hanem 

csak egy meghatározott területre (szavazókör, választókerület) vonatkoznak. Ha a vizsgált 

területeken például pozitív összefüggés van az ott élő házi cselédek aránya és jobboldal 

szavazataránya között, akkor a következtetés pontosan úgy szól, hogy ahol sok házi cseléd 

él, ott sokan szavaznak a jobboldalra, s ez nem feltétlen jelenti azt, hogy pont a házi 

cselédek szavaznak a jobboldalra. Ugyanis lehet például mindkettő csak következmény, 

mert van egy olyan közös ok, amely mind a házi cselédek átlag feletti jelenlétét, mind a 

jobboldal kiemelkedő támogatottságát megmagyarázza.70 Nem demokratikus 

rendszereknél a választások korlátozottsága, nem szabad volta kiemeli a választási 

rendszer részletes ismeretének jelentőségét. A politikai akaratnyilvánítás korlátozásának, 

befolyásolásának különféle eszközeit nemcsak általában, hanem az egyes választási 

adattípusoknál (részvételi arány, pártok szavazataránya) is számításba kell venni, különben 

téves következtetéseket lehet levonni a szimpla adatokból. 

                                                                                                                                                                                
66 Szabó Dániel: Politikai társadalomtörténet – A politikai társadalomtörténete. In: Bevezetés a 
társadalomtörténetbe. 377.  
67 A kiindulási alap a húszas évek 200-as szavazóköri beosztása volt, amelyre viszonylag könnyen 
visszaalakíthatók a későbbi 250-es és 350-es beosztások a megfelelő szavazókörök összevonásával. A 
vizsgálatból azonban 15 szavazókört ki kellett zárni. Az 1930-as kisebb területi változások miatt (22., 23., 
93., 94., 97., 132., 134., 139., 174., 175., 187., 188., 189., 200. szavazókör) azért, mert ezekben nem 
ugyanarra a területre vonatkoznának az adatok. A másik ok a néha előforduló 100%-os érvénytelenségi arány 
(1926-ban a 200-as, 1931-ben a 89-es szavazókörben nyilvánították érvénytelennek az összes szavazatot, 
azaz minden párt 0%-ot ért el). 
68 Ezeknél külön problémát jelentett az eltérő választási rendszer egyik korlátozó tényezője: a magas ajánlási 
küszöbök miatt a szociáldemokraták és a liberálisok nem minden választókerületben indulhattak, így az ilyen 
helyeken egy 10% körüli eredményt a következő választáson 0% követhet. Ez természetesen az ellenfelek 
eredményét is torzítja, hiszen pl. 1935-es törvényhatósági választáson a XII. kerületben csak jobboldali pártra 
lehetett szavazni. A torzítások elkerülése érdekében további 35 szavazókört kellett kizárni. 
69 Az ún. Pearson-féle számítási mód (SPSS program használatával). A kétváltozós korrelációszámításnál pl. 
az egyik változót adott párt 1922-es, a másikat az 1926-os szavazóköri eredményei jelentik: e két adatsor 
kerül összehasonlításra (majd ugyanígy az 1922-esek és az 1931-esek, stb.). A korrelációs együttható értéke, 
ha a két adatsor teljesen megegyezik, akkor +1, ha pont fordítottja egyik a másiknak, akkor -1. Minél 
nagyobb az összefüggés a két adatsor között, annál közelebbi az érték  + vagy - 1-hez. Ha a két adatsor 
között nincs összefüggés, nullához közeli értéket kapunk. 
70 Bővebben: Bertalan László: Az ökológiai tévkövetkeztetésről. Szociológia, 1980/3–4. 459–476. 
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A szakirodalom bemutatott munkáiban a szerzők többnyire foglalkozási adatokból 

kiindulva alkották meg saját társadalmi struktúraképüket, amelyekhez egyes esetekben más 

szocio-demográfiai tényezőket is kapcsoltak. Ettől eltérő megoldást választok, mert azokat 

a meghatározó társadalmi megosztottságokat keresem, amelyek politikai szembenállásokat, 

konfliktusokat magyarázzák. Ehhez a politológiai szakirodalom törésvonal (cleavage) 

elméletét vettem kiindulópontul. A sokszor, s nemcsak politológiai munkákban használt, 

de pontosan kevéssé tisztázott fogalmat legutóbb Róna Dániel járta körül alaposan a 

nemzetközi és a magyar irodalmat áttekintve, és alkotta meg saját definícióját. Róna szerint 

azok a társadalmi-politikai konfliktusok tekinthetők törésvonalaknak, amelyek: „1. Tartós 

szocio-demográfiai különbségekben gyökereznek, politikailag azonosan cselekvő 

csoportokra osztva a társadalmat (empirikus szint). 2. A társadalmi csoportoknak az adott 

konfliktussal kapcsolatos értékei, attitűdjei és a velük egy oldalon lévő pártok ideológiája, 

programja megegyezik (normatív szint). 3. A pártok elitjének szocio-kulturális jellege 

megfelel a pártok konfliktusban elfoglalt helyzetének, és a pártok mögött felsorakoznak a 

velük azonos oldalon lévő érdekszervezetek (szervezeti szint).” 71 Maga a fogalom Lipset és 

Rokkan 1967-es klasszikus tanulmányához kötődik,72 amelyben négy alaptípusát különítik 

a törésvonalaknak: az állam-egyház (tágabban vallási), a többségi és kisebbségi kultúra 

(etnikai), a mezőgazdaság és ipar (vidék és város), valamint a tulajdon és munka (tőkések 

és munkások) ellentéte. A szerzők szerint e társadalmi törésvonalakra épültek a 20. századi 

európai parlamentáris pártrendszerek. Ez nyilvánvaló összefüggésben áll a politikai 

részvétel, kiemelten a választójog kiterjesztésének folyamatával, amelynek során eltűnnek 

a jómódú polgárra építő, szűk körű választójogon alapuló klasszikus liberális 

parlamentarizmusok. 

 

A törésvonal fogalmat, ha nem is pontosan a fenti értelemben, de az újabb magyar történeti 

szakirodalom is használja. Kifejezetten ez állt a középpontjában Bihari Péter 2008-as 

monográfiájának, amely a magyar történelem 1905–1918 közötti időszakára tette olyan 

mély „árkok és törésvonalak” kialakulását és megszilárdulását, amelyek máig hatnak.73 A 

könyv „A liberális Magyarország vége” című első fejezetében bemutatta, hogy a korábbi 

                                                           
71 Róna Dániel: A törésvonal fogalma a politikatudományban. Politikatudományi Szemle, 2008/4. 138–139. 
72 Lipset, Seymour Martin  – Rokkan, Stein: Cleavage structures, párty systems, and voter alignments. In: 
Party systems and voter alignments. Eds. Lipset – Rokkan. New York, Free Press, 1967. 1–64. 
73 Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború 
Magyarországán. Napvilág, Budapest, 2008. 
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irodalom hogyan írta le a 20. század eleji törésvonalakat (még ha nem is konkrétan ezzel a 

fogalommal). Romsics Ignác öt nagy ellentétpárt állított föl: 67-esek és 48-asok (közjogi), 

keresztény és zsidó középosztály, uralkodó elit és munkásság, nagy- és kisbirtok 

(földkérdés), magyarok és nem magyarok (nemzetiségi) konfliktusát.74 A középosztály 

megosztottságát más szerzők is tárgyalták, köztük Ormos Mária, aki a zsidó és nem zsidó 

csoportoknál nemcsak a vallási, hanem a mély kulturális és mentális különbséget 

hangsúlyozta.75 A századforduló Budapestjéről író John Lukacs szerint a különböző 

ellentétpárok (ország és Budapest, keresztények és zsidók, régi és új liberálisok, jobb- és 

baloldal) egyetlen nagy törésvonallá álltak össze.76 Ezzel részben egyetértve Bihari 

hangsúlyozta, hogy e hasadás „fokozatosan alakult ki a liberális Magyarország krízisei és 

zsákutcái során”, de végül arra jut, hogy a törésvonal az első világháború utolsó két évében 

véglegesen rögzült, azaz a Horthy-kor „alapképletévé” vált.77 A két világháború közötti 

Magyarországról szóló, Gergely Jenő és Pritz Pál által írt összegzés is az 1920 utáni 

politikai struktúra „tengelyének” a keresztény-nemzeti alapot, illetve annak elutasítását 

tekinti, miután több korábbi szembenállás (közjogi, nemzetiségi) az új helyzetben értelmét 

vesztette, a hegemón kormánypárt pedig osztály- és részérdek felettinek, össznemzetinek 

állította be magát.78 

 

A politológiai és történeti irodalom alapján mely törésvonalak létét, jellemzőit érdemes 

vizsgálni az 1920 és 1939 közötti Budapesten? A korabeli Magyarországon beszélhetünk a 

vidék és a város ellentétéről, de ez egy fővárosra korlátozódó kutatásnál nyilvánvalóan 

kiesik. Az alaptípusokat némileg módosítva ezért elsősorban az osztályra és társadalmi 

státuszra alapuló (polgárság és munkásság), illetve a vallási-kulturális, speciálisan a 

keresztény és zsidó szembenállást elemzem a választói magatartás szempontjából. 

 

A történeti választásokat vizsgáló kutatások további fontos kérdése, hogy a társadalom 

szocio-demográfiai változóira vonatkozó adatokat hogyan, milyen szinten sikerül 

összevetni a választási adatokkal. A legkisebb választási egység, a szavazókör szintjén az 

említett források alapján a választási adatbázis elkészült. Az ehhez kapcsolható választói 

névjegyzékek viszont csak korlátozott adattípusokat (az összehasonlításhoz: nem, életkor, 

                                                           
74 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. 68–86. 
75 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában (1914–1945). 25–27. 
76 Lukacs, John: Budapest, 1900. A város és kultúrája. Európa, Budapest, 1991. 215–220. 
77 Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. 41. és 245. 
78 Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918–1945. 10. és 169. 
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születési hely, foglalkozás) tartalmaznak, ráadásul egész Budapestet, többszázezer 

választójogosultat tekintve hatalmas munka lenne egy ilyen párhuzamos társadalmi 

adatbázist létrehozni. Jóval egyszerűbb a korabeli, igen részletes statisztikai kiadványok 

feldolgozásait használni,79 viszont ezek más, nem választási területi egységekre 

vonatkoznak. A kétféle, választási és statisztikai egységek csak igen magas szinten, a 

fővárosi tíz, majd tizennégy közigazgatási kerületnél érnek össze teljesen, ahogy azt 

Borsányi György kísérlete is mutatta. Ezért ennél részletesebb összehasonlítására 

törekedve választottam ki a kerületeknél kisebb korabeli városrészeket, amelyekre vannak 

statisztikai adatok, és amelyekre a választási adatokat még, kisebb javításokkal, lehet 

aggregálni. A városrészek szocio-demográfiai és választási adatsorait több eszközzel, ismét 

kétváltozós korrelációszámítással, továbbá a Paksy Zoltán által használt grafikus 

ábrázolással is összevetem. Az elemzést kiegészítem a választói névjegyzékek egy 

célzottan kiválasztott csoportjának áttekintésével, ahol átfogó feldolgozás nélkül nem 

számszerű adatok, hanem a fő jellemzők megállapítására koncentrálok.  

 

Hogyan, mikor érdemes összekapcsolni a választási eredményeket a szocio-demográfiai 

statisztikai adatokkal és a csak pár esetben fennmaradt névjegyzékekkel? A rendszer első 

évtizedében pont utóbbi a probléma: teljesen hiányoznak a fővárosi névjegyzékek. Az 

1930. december 21–22-én rendezett törvényhatósági választás esetében viszont 

megvannak, és akkor a választói összeírás alapos és pontos volt, amit a közvetetten a 

magas részvételi arány (93%) is bizonyít. Emellett az 1930. december végén felvett 

népszámlálás biztosítja azt, hogy megfelelő és időben közeli társadalomstatisztikai 

adatokkal lehessen összevetni a választási eredményeket. Az 1935-ös országgyűlési 

választásnál a kiigazított névjegyzék pontossága, ahogy később bemutatom,80 kérdéses (ezt 

szintén közvetetten mutatja az akkor alacsonyabb részvételi arány: 79,5%). Az 1939-es 

országgyűlési választást vizsgálva egyes kutatók, mint utaltam rá, az 1943. évre készült 

névjegyzéket használták föl, azonban nem fordítottak elég figyelmet az időbeli eltérésből 

fakadó problémákra. Ránki György a leadott szavazatok 1939. évi és a választójogosultak 

1943. évi számát összevetve jelentette ki, hogy miután az eltérés egy általa vizsgált 

                                                           
79 A korabeli statisztikák értelmezéséhez és használatához segítséget nyújtanak a főváros 
társadalomtörténetével foglalkozó szakmunkák, elsősorban: Lackó Mihály: Budapest társadalma a két 
világháború között. In: Budapest története V. kötet. A forradalmak korától a felszabadulásig. 415–464.; 
Gyáni Gábor: Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás útja. Magvető, Budapest, 1992.; uő: 
Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870–1940). Új Mandátum, Budapest, 1999.; uő: 
Budapest – túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat. Napvilág, Budapest, 2008. 
80 A választási rendszer c. fejezet A választói névjegyzék problémái c. részénél. 
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szavazókörben sem volt nagyobb 10%-nál, így az 1943-as névjegyzék „érvényes” 1939-re 

is.81 Wiener György rámutatott arra, hogy nála más szavazókörökben ennél jóval nagyobb, 

30%-os számbeli eltérés is előfordult, de ennek ellenére elfogadta Ránki érvelését.82 

Véleményem szerint viszont a két forrás együttes használatához komolyabb és alaposabb 

vizsgálat lenne szükséges, amely például a második zsidótörvény 1939-es és későbbi 

alkalmazását is figyelembe veszi. Összességében tehát az 1930. évi törvényhatósági 

választásnál legjobbak a forrásadottságok a választói magatartás vizsgálatához. Miután az 

alapkérdésem az, hogy melyek voltak a Horthy-korszak Budapestjére jellemző társadalmi 

és politikai megosztottságok, törésvonalak, ezért ennek vizsgálatához szintén alkalmasabb 

az 1930-as, mint a sok szempontból speciális, egyedi 1939-es választás. 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Ránki György: Az 1939-es budapesti választások. 613. – Rögtön hibaforrás, hogy Ránki nem a két azonos 
adatot, azaz a választójogosultak számát hasonlította össze az egyes szavazókörökben. Másrészt miután mind 
a fennmaradt 1939-es szavazási íven, mind az 1943-as névjegyzékben konkrét nevek szerepelnek, ezért akár 
név szerinti összevetést is lehetett volna végezni. 
82 Wiener György: Osztályszavazás a két világháború közötti időszakban. 120. (36. lábjegyzet). 
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Budapest önkormányzatának alakulása a Horthy-korszakban 

 

 

Az egyesített főváros különleges helyzetét és jogait jól jelezte, hogy önkormányzati 

szervezetét kezdettől külön törvény, elsőként a Buda-Pest fővárosi törvényhatóság 

alakításáról és rendezéséről szóló 1872. évi XXXVI. törvénycikk határozta meg. A többi 

törvényhatóságtól eltérő szabályozás a dualizmus időszakában nagyobb autonómiát 

biztosított a fővárosnak, melynek fennmaradását a szűk körű helyi és az országos politikai 

vezetés közötti jó kapcsolat és összefonódás is biztosította. A főváros képviseletének 

legfőbb szervébe, a törvényhatósági bizottságba egy precíz lebonyolítási szabályok nélküli, 

igen szűk körű választójogon alapuló és virilizmussal összekapcsolt választás révén 

lehetett bekerülni. A századfordulóig ezt az egyes kerületekben uralkodó elitcsoportok (és 

azok vezetői, a „törzsfőnökök”) irányították, amelyek általában a választások előtt kötött 

paktumokkal előre megegyeztek a képviselői helyek elosztásában, így nem meglepő a 

választópolgároknak a szavazással szemben tanúsított közönye. A „kormánytámogató, a 

nagytőkéhez kapcsolt, a legnagyobb kerületekben szilárdan fennmaradt kerületi csoportok 

uralma által jellemzett várospolitika”83 belterjes rendszerébe változást az 1890-es években 

megjelenő új típusú polgári pártok hoztak: Vázsonyi Vilmos Terézvárosból kiinduló 

demokrata pártja és az I. kerületi „szabad polgárok” szervezkedése. Vázsonyi fokozatos 

politikai megerősödésének és az 1906-os országos politikai váltásnak köszönhetően került 

a város igazgatásának élére, a polgármesteri székbe Bárczy István, aki Budapest 

különleges, kiváltságos helyzetét kihasználva önálló, liberális várospolitikai programot 

valósított meg. A világháború végéig tartó Bárczy-korszak fő jellemzői a községesítés, 

azaz a kommunális szolgáltatásokat nyújtó üzemek városi tulajdonba vétele, a szociális 

reformok, köztük a kislakásépítés, továbbá a közoktatási és közművelődési beruházások 

voltak. A programhoz, és a megvalósításához szükséges pénzügyi fedezethez, külföldi 

hitelek felvételéhez sikerült megszerezni a kormányzat támogatását, valamint a 

nagypolgári érdekcsoportok jóváhagyását. Ez utóbbi arra is lehetőséget adott, hogy a 

városirányításban a törvényhatósági bizottság közgyűlése helyett az a szakapparátus váljon 

meghatározóvá, ahol a fontos tisztségekbe a nagyobb arányú cserék révén Bárczy emberei 

kerültek. A polgármester irányításával 1911-ben a városháza működését egy átfogó 

reformmal is dinamizálták: a főváros igazgatását meghatározó szervezeti szabályzatát 

                                                           
83 Vörös Károly: A világváros útján: 1873–1918. Budapesti Negyed, 1998/2–3. 
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átalakították és új, egységes szerkezetbe foglalták, ellensúlyozva az új fővárosi törvény 

elmaradását.84 Ezzel szemben a törvényhatósági bizottság antidemokratikus és lassan 

anakronisztikussá váló képviseleti és választási rendszerének megváltoztatására egyáltalán 

nem került sor, annak ellenére, hogy az ezt célzó elképzelések (a virilizmus eltörlése, a 

választójog kiterjesztése stb.) szinte minden korabeli reformprogramban szerepeltek. 

 

Az 1918-as polgári demokratikus forradalom már a főváros képviseleti szervét is érintő 

változásokat eredményezett. Az 1912-ben választott, még mandátummal rendelkező85 

törvényhatósági bizottságot 1918. október 16. után nem hívták össze. Az 1919. januári VII. 

néptörvény egy új testületet, a Fővárosi Néptanácsot hozta létre, amely február 26-án 

tartotta alakuló ülését. A néptanács egyfelől a régi közgyűlés „általánosan” választott 

tagjaiból állt, azaz a virilizmust megszűntették, ellenben a tagok többségét a kormányzat 

delegálta. Az 1919. márciusi hatalomváltással a néptanács, a városi tanács és a 

Közigazgatási Bizottság is megszűnt. Budapest irányítását előbb ideiglenesen a Fővárosi 

Népbiztosság, majd a Tanácsköztársaság alkotmánya alapján a közigazgatási kerületekben 

választott munkás- és katonatanácsok vették át. Az április 7-i választások révén megalakult 

kerületi tanácsok delegáltjaiból jött létre a Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és 

Katonatanács (az ún. 500-as Tanács). E központi tanács 80 fős intézőbizottságot választott, 

amely élén egy öttagú központi elnökség állt. A tanácsrendszer bukását követően, 1919. 

augusztus 7-től a főváros ügyeinek irányítása újra a polgármester elnöklete alatt álló, az 

önkormányzat legfőbb végrehajtó szervének számító hivatalnoktanács86 kezébe került. 

 

A Horthy-korszakban a korábbi liberális helyébe jobboldali, keresztény-nemzeti 

városvezetés lépett, s ez nemcsak ideológiai váltást jelentett, hanem ezzel párhuzamosan az 

új típusú, modern, pártalapú politikai rendszer kialakulását is, ahol a törvényhatósági 

bizottság képviselői helyeinek, a fővárosi hivatalok tisztségeinek vagy a közüzemek 

felügyelő-bizottsági tagságainak betöltését nagyrészt a pártok közötti erőviszonyok, a 

pártvezetők közötti megállapodások döntötték el. A másik alapvető, az egész korszakon 

végighúzódó folyamat a főváros autonómiájának korlátozása, miután az országos 

                                                           
84 Bárczy várospolitikai tevékenységéről részletesen ír Varsányi Erika A főváros élén. Budapest 
főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950 című kötetben (Szerk.: Feitl István. Napvilág, Budapest, 
2008. 163–177.). 
85 Az 1915. évi VI. tc. 2. §-a alapján, amely az új választásokig meghosszabbította az akkori bizottsági tagok 
megbízatását, az új választások megtartását pedig csak a békekötés napját követő három hónap letelte után 
engedélyezte (volna). 
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kormányzat és az önálló politikát folytató fővárosi vezetés közötti korábbi összhang 

megszűnt, gyakoriak voltak a konfliktusok. Az 1920 nyarán hatalomra került, Wolff 

Károly vezette Keresztény Községi Párt (KKP) ha csökkenő mértékben, de az 1930-as 

évek végéig meg tudta őrizni meghatározó szerepét a fővárosban, amit a választásokon is 

megnyilvánuló jelentős társadalmi támogatottsága, valamint Budapest gazdasági és 

politikai súlyából következő befolyása biztosított. Mindebből következett az a változás, 

hogy a kormányzat a Budapest-politikájának képviseletére önálló fővárosi pártot 

szervezett, amely a választásokon a Wolff-párt vetélytársaként lépett fel, továbbá hogy a 

főpolgármester már nemcsak a kormányzat egyre erősödő ellenőrzésének képviselője, 

hanem a közgyűlési kormánypárt vezetőjeként a községpolitikai küzdelmek aktív 

résztvevőjévé is vált. A két jobboldali erőnek azonban a konfliktusok ellenére 1925-től 

közösen kellett irányítania Budapestet, mert a választási rendszerbe beépített biztosítékok 

és korlátozások ellenére a liberális és szociáldemokrata ellenzék jelentős erőt képviselt a 

törvényhatósági bizottságban. 

 

1919 után több olyan kivételesnek és ideiglenesnek tekintett időszakot találunk, amikor 

Budapest közigazgatása nem a fővárosi törvények által részletesen meghatározott és 

szabályozott normál ügymenetben zajlott. Ilyen volt az ellenforradalmi rendszer kiépülése 

(1919. augusztus 6. – 1920. augusztus 11.), de a főváros autonómiájának teljes vagy 

részleges felfüggesztésére – az 1944-ben bekövetkező végleges megszűnéséig – további 

két alkalommal is sor került: a Bethlen István vezette kormányerő fővárosi beavatkozása 

(1924. január 1. – 1925. június 26.) és a fővárosi törvény 1934-es, Gömbös Gyula 

miniszterelnök által keresztülvitt módosítását követő kétéves ún. „szanálás” (1934. június 

2. – 1936. június 2.) idején. A korszak egészéhez viszonyítva feltűnő e rendkívüli 

időszakok gyakorisága és összesítve jelentős ideje, főleg ha a dualista korszakkal vetjük 

össze, amikor csak egy alkalommal, az 1905–1906. évi országos válság idején 

függesztették fel rövid időre az autonómiát.87 Ugyanígy jellemző a közvetlenül a fővárosra 

vonatkozó törvények sűrű módosítása 1919 után,88 szemben a korábbi, 1872-es 

alaptörvény „állandóságával”. Mindezek azt mutatják, hogy Budapest helyzete és 

autonómiája a vizsgált korszakban sokáig átalakulóban volt, és főleg a húszas évekre a 

                                                                                                                                                                                
86 E testületnek a polgármesteren és az alpolgármestereken kívül az ügyosztályokat vezető tanácsnokok 
voltak a tagjai. 1872. évi XXXVI. tc. 75–79. §. 
87 A nemzeti ellenállásban való részvétel miatt a főváros élére a darabont-kormány 1906 februárjában király 
biztost nevezett ki, de már áprilisban, az új kormány kinevezésével helyreállt az alkotmányos állapot. Vörös 
Károly: A világváros útján: 1873–1918. Budapesti Negyed, 1998/2–3. 139. 
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bizonytalanság és az ideiglenesség volt a jellemző. Az egyes jogszabályi változásokban – 

keveredve a szükségesnek mondható, átfogó szervezeti reformokkal, mint az 1930-as új 

fővárosi törvény esetében – nagy szerepet kaptak az adott kormányok aktuális, rövidtávú 

politikai és hatalmi céljai. 

 

 

A kormányzat és a fővárosi erők közötti politikai küzdelmek: centralizáció és az 

autonómia védelme 

 

Az ellenforradalmi rendszer kiépülésekor annak képviselői a „bűnös Budapest” 

koncepció89 jegyében a fővárosban radikális változásokat, „őrségváltást” terveztek. Horthy 

Miklósnak az 1919. november 16-ai fővárosi bevonulásakor mondott beszédében ez 

ugyanúgy megjelent, mint az 1920 januári választások után márciusban létrejött új 

kormány megnyilvánulásaiban. „Ez a város sokat vétkezett nemzetével szemben. 

Hálátlansággal fizette meg azt a sok jótéteményt, amiben a magyar nemzet részesítette. 

[…] az elmúlt esztendőben ez a város kiinduló pontja volt a destrukciónak” – jelentette ki 

egy parlamenti vitában a belügyminiszter.90 Az új kormány szorosabb ellenőrzés alá vonta 

a főváros közigazgatását Sipőcz Jenő tiszti ügyész kormánybiztossá való kinevezésével, 

akit áprilistól a főpolgármesteri teendők ellátásával is megbíztak. A kormánybiztos 

sajtónyilatkozatában nyíltan vállalta, hogy legfőbb célja „a keresztény és nemzeti 

gondolatnak a főváros ügyeinek intézésébe való bevitele és a községi választások 

előkészítése”.91 A „jogfolytonosság” helyreállításához tehát nem az 1912-ben 

megválasztott, törvényhatósági bizottság újraélesztése mellett döntöttek, hiszen az a 

testület – ahogy az új hatalom megfogalmazta – „a megváltozott korszellemre való 

tekintettel elavult összetétele miatt össze sem volt hívható”.92 Vagy ahogy a későbbi 

nemzetgyűlési vitában Usetty Ferenc kereszténypárti képviselő nyíltabban kifejtette: „Nem 

lehet, hogy az a régi közgyűlés, amely több mint kétharmadrészben nem volt keresztény, 

most ebben a keresztény reneszansz korban vezesse a főváros ügyeit”.93 A májusban 

                                                                                                                                                                                
88 Kiemelten a 1920. évi IX., 1924. évi XXVI., 1930. évi XVIII. és 1934. évi XII. törvénycikkek. 
89 Ennek kialakulását és elterjedését részletesen bemutatja Schweitzer Gábor: Budapest, az ország vakbele. A 
magyar politikai közbeszéd történetéhez. Budapesti Könyvszemle, 2005/4. 328–335. 
90 Nemzetgyűlési napló 1920–1922. III. kötet, 100–101.  
91 Idézi: Schweitzer Gábor: Fővárosi törvényhatósági választójog és választások 1920-ban. In: Közjogi 
tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Imre Miklós – Lamm Vanda – Máthé 
Gábor. Budapest, 2006. 354. 
92 Nemzetgyűlés irományai 1920–1922. I. kötet, 215. (a 32. sz. törvényjavaslat indoklása). 
93 Nemzetgyűlési napló 1920–1922. III. kötet, 23. 
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hatályba lépett 1920. évi VIII. törvénycikk így a korábbi bizottságot továbbra is 

„működésében szünetelő”-nek nyilvánította, és az új megalakulásáig a közgyűlési 

hatáskörbe eső ügyek intézésével, bizonyos korlátozások között, a kormánybiztos elnöklete 

alatt lévő tanácsot bízta meg. 

 

Az 1920. évi IX. törvénycikk alapján megtartott, júliusi fővárosi választások után 

augusztus 11-én alakult meg az új törvényhatósági bizottság, amelyben a Keresztény 

Községi Párt94 abszolút többséggel rendelkezett.95 „[B]evonultunk ide, mint a főváros ős 

magyar lakosságának képviselői. Az ős magyar lakosság követeli azt, hogy képviselői a 

székesfőváros kormányzásában egyedül a keresztény és magyar faji érdek jegyében 

dolgozzanak” – jelentette ki Wolff Károly, a párt elnöke egy olyan városban, amelyben a 

lakosság egy jelentős része nem (ős)magyar és nem keresztény vallású volt.96 Ennek 

megfelelően az ellenzék szerepét minimálisra kívánták csökkenteni: a fővárosi 

szakbizottságokba csak kereszténypárti képviselők kerültek be.  A hivatalban lévő fővárosi 

tisztviselők (a közgyűlés által nem élethossziglan megválasztottak) megbízatása csak 

1922-ben járt volna le, azonban a törvény az új törvényhatósági bizottsággal való 

„összhang biztosítása végett”, annak megalakulása után rendkívüli tisztújítást rendelt el.97 

Az így előrehozott tisztviselő-választásokkal szeptember-október folyamán a főváros 

igazgatásába, adminisztrációjába is saját embereit ültette a „keresztény kurzus”. A 

polgármester Sipőcz Jenő lett, aki kormánybiztosi megbízatásának lezárulása után tovább 

gyakorolta a főpolgármester-helyettesi hatáskörét.98 

 

Mindezzel nemcsak a korábbi antidemokratikus képviseleti és választási rendszer, hanem a 

liberális fővárosi városvezetés és politika, az akkor megbélyegzett Bárczy-korszak is 

egyértelműen felszámolásra került. Budapest autonómiája is helyreállt, természetesen az új 

rendszer igényeinek megfelelően, a teljes körű személyi változások megtörténte után. Az 

önkormányzatiságot erősen csorbító új rendelkezést, amely a belügyminiszternek jogot 

                                                           
94 Maga a párt is csak a választás után, a megválasztott kereszténypárti képviselőkből alakult meg. 
95 A Wolff-párt visszatekintve 1920. augusztus 11-ét tartotta a „keresztény Budapest születésnapjának”. 
Halász Árpád: Budapest húsz éve 1920–1939. Wolff Károly Emlékbizottság, Budapest, 1939. 7. 
96 Idézi: Schweitzer Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság 
szabályozása 1920 és 1930 között. L’Harmattan, Budapest, 2010. 78. 
97 Nemzetgyűlés irományai 1920–1922. I. kötet, 220. (a 32. sz. törvényjavaslat indoklása); 1920. évi IX. tc. 
21. §. 
98 A kormányhatósági felügyeletet (is) megtestesítő főpolgármesteri poszt 1919 után sokáig betöltetlen 
maradt. Lásd Horváth J. András: A főpolgármesteri intézmény. In: Összeállítás a budapesti közigazgatási 
önkormányzat múltjából. Szerk. Lőrincz Lajos. Budapest, 1990. 141–145. 
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adott a törvényhatósági bizottság feloszlatására,99 a múltra, a forradalmakra adott jogos 

reakcióként állították be, és az ellenzékivé vált, liberális-demokrata képviselőknek 

címezték. A törvényjavaslat vitájában az előadó Haller József a törvényhatóság keresztény-

nemzeti irányának biztosításával, a belügyminiszter pedig a közgyűlésben esetleg elhangzó 

hazafiatlan, nemzetellenes beszédek veszélyével indokolta a rendelkezést,100 amely ellen 

az ellenzék – az autonómia védelmére hivatkozva – hiába tiltakozott. 

 

Az országos és a fővárosi politika között 1920-ban létrejött összhang azonban nem 

bizonyult hosszú életűnek. A városháza irányítását megszerző antiliberális, alapvetően 

antiszemita, radikális jobboldali képviselőket is integráló keresztény csoport az országos 

politikában fokozatosan háttérbe szorult, miközben a helyi hatalmát szilárdan őrizte.101 A 

bethleni konszolidáció folyamán így a kormány és a főváros között politikai harc 

bontakozott ki, ami egy újabb rendkívüli időszakot eredményezett. Az 1920-ban 

megszületett törvényi szabályozás vállaltan ideiglenes volt, bízva az új, átfogó fővárosi 

törvény gyors elkészülésében, ezért akkor a törvényhatósági bizottságot csak három évre 

választották. A kérdés tehát 1923-ban a hogyan tovább volt. Új választás a jobboldal 

számára szóba sem jöhetett, sem a politikai helyzet, sem a fővárosi választás jellemzői 

miatt: az 1922-es parlamenti választás megmutatta, hogy Budapesten egy titkos 

szavazásnál a liberális és szociáldemokrata ellenzék egyértelmű többséget szerezne.102 

Másik lehetőség a KKP által uralt törvényhatósági bizottság 1923 végén lejáró 

mandátumának meghosszabbítása lett volna, ahogy azt a keresztény pártiak kérték is, ez 

azonban nem illeszkedett Bethlen István miniszterelnök konszolidációs programjába. A 

radikális és kizárólagosságra törekvő Wolff-féle fővárosi politika elleni tiltakozásul 1923 

nyarán a liberális képviselők lemondtak bizottsági tagságukról, Bethlen számára viszont 

volt jelentősége az általa polgárinak nevezett ellenzék, és a mögötte álló társadalmi erők 

véleményének. Ráadásul Wolff 1922 nyarától a bethleni országos politikával elégedetlen 

jobboldali erőkkel (legitimisták, keresztényszocialisták, fajvédők) szimpatizált, bár a nyílt 

szakítást nem vállalta a miniszterelnökkel.103 Végül tehát a kormány rendelettel 

kormánybiztost nevezett ki Budapest élére. További sérelem volt a városházi keresztény 

                                                           
99 1920. évi IX. tc. 23. §. 
100 Nemzetgyűlési napló 1920–1922. III. kötet, 6. és 103. 
101 Sipos András: Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920–1947). Budapesti Negyed, 1993/2. 53–
54.; Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). Gondolat Kiadó, MTA–ELTE Pártok, 
pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport, Budapest, 2010. 80–81. 
102 A 1922-es fővárosi eredmények: MSZDP 39%, liberális párt 23%, összesen: 62%. 
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erők számára, hogy a kormánybiztosi pozícióba nem a hozzájuk tartozó és egyben a 

főváros emberének számító Sipőcz polgármester került, akit ugyanakkor a főpolgármesteri 

teendők ellátása alól is felmentettek, hanem előbb Terstyánszky Kálmán 

belügyminisztériumi helyettes-államtitkár, majd az ő lemondása után, 1924. augusztus 22-

től Ripka Ferenc. A fővárosi liberális ellenzék kezdetben rokonszenvvel fogadta a 

kormányzati lépést, amely a keresztény párt kizárólagos uralmát, de egyúttal az autonómiát 

is megszüntette.104 

 

„1924. év elején a székesfőváros törvényhatósága súlyos helyzetbe került azzal, hogy a 

törvényhatósági bizottság megbízatása 1923. december 31-ikével megszűnt. […] A főváros 

ügyeinek intézésében ezáltal megszakadt a jogfolytonosság és a nagyfontosságú pénzügyi 

és gazdasági kérdésekben olyan szerveknek kellett határozniok, amelyek a törvény szerint 

erre nem hivatottak” – olvashatjuk a későbbi értékelést a főváros hivatalos 

kiadványában.105 A kormányzat a „joghasonlatosság elve” alapján az 1920-as törvénynek a 

bizottság belügyminiszteri feloszlatására vonatkozó rendkívüli rendelkezéseit alkalmazta a 

kialakult helyzetben,106 „természetesen” az új választások kiírására ott rögzített két 

hónapos időkorlát figyelmen kívül hagyásával. Budapest vezetése így meghatározatlan 

időre újra a kormánybiztos és az elnöklete alatt működő tanács kezébe került. Az elhúzódó 

ideiglenes helyzetet az 1925. január 1-én hatályba lépő 1924. évi XXVI. törvénycikk 

rendezte, amely új szabályokkal új választások megtartását tette lehetővé, és egyben 

visszamenőleg „legalizálta” az 1923. év végi rendeleti szabályozást.107 

 

Az új törvényi szabályozás elhúzódó, 1923 decemberétől 1924 decemberéig tartó 

nemzetgyűlési tárgyalása mellett az átmeneti másfél év a kormány fővárosi pártjának 

megszervezésével telt. A bethleni koncepció egy „egységes polgári front” létrehozása volt, 

                                                                                                                                                                                
103 Szentgáli Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez. Múltunk, 2002/1. 211.; Gergely Jenő: A 
Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 97–102. 
104 Budapest története V. kötet. A forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.: Horváth Miklós. Akadémiai, 
Budapest, 1980. 189–190.; L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. Akadémiai, Budapest, 
1972. 63. 
105 Budapest Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási Évkönyve, (BSZSKÉ) XIV. (1926) 33. 
106 Budapest Székesfőváros törvényhatósági bizottsága hatáskörében tartott 1-ső tanácsülés jegyzőkönyve 
(1924. január 3.) Budapest Főváros Levéltára, Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága 
közgyűlési jegyzőkönyvei. (A továbbiakban BFL Közgyűlési jegyzőkönyvek). 
107 „A nemzetgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a kormány az 1923. évi december hó 31-ével 
beállott kényszerhelyzetben a székesfőváros önkormányzati működésének folytonosságáról az 1920:IX. tc. 
23. §-a rendelkezéseinek megfelelően rendelet útján gondoskodott.” 1924. évi XXVI. tc. 23. §. – A kormány 
intézkedései, nemcsak a korabeli ellenzék szerint, alkotmányjogi szempontból vitathatók voltak. Schweitzer 
Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. 90–95. 
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„tekintet nélkül foglalkozási ágakra, tekintet nélkül társadalmi osztályokra, tekintet nélkül 

bizonyos politikai pártállásokra és tekintet nélkül felekezeti különbségekre. Vagy ha úgy 

tetszik, tekintet nélkül faji különbségekre. […] Mi a zsidóság hozzátartozóit is a honnak 

újravaló felépítésében szívesen kell, hogy lássuk.”. 108 A kétfrontos harc jegyében viszont 

az új egységből a miniszterelnök kizárta mindkét oldali „szélsőséget”, a „gyűlölködő” 

jobboldaliakat, illetve a radikálisokat, októbristákat és a szociáldemokratákat, azaz a 

mérsékelt kereszténypártiaktól a liberálisok egy részéig tartó középerőben gondolkodott. 

Az új választási szabályozás több pontja is e középerő sikeres szereplése érdekében 

született, amelyeket a nemzetgyűlésben nemcsak az ellenzék, hanem az országos koalíciós 

partner, a keresztény párt, sőt az egységes párt egyes képviselői is nehezen fogadtak el. A 

Ripka kormánybiztos szervezésével és vezetésével végül 1925 tavaszán megalakult 

Egységes Községi Polgári Párt (EKPP) azonban a május 21–22-én megtartott fővárosi 

választásokon csak 10 százalék körüli eredményt ért el. Ahogy az akkor Wolff Károlyt 

támogató fajvédő politikus, Gömbös Gyula megfogalmazta: „A kormány azt hitte, hogy 

talaja van a fővárosban, hogy elhódít a zsidóságtól szavazatokat, és ezáltal a polgári rendet, 

a polgári társadalom politikai érvényesülését alátámasztja”, de „nem sikerült ez a 

középutas politika”.109 A Keresztény Községi Párt erős maradt, miközben megválasztott 

képviselők több mint fele a közös liberális-szociáldemokrata listán jutott be a 

törvényhatósági bizottságba, így a KKP és az EKPP együttvéve is csak a nem választás 

útján bekerülő 60 tag révén alkotott többségét az új közgyűlésben. 

 

A választás után, 1925. június 26-án alakult meg az új törvényhatósági bizottság, majd 

július 11-én, rendkívüli közgyűlésen a kormány három jelöltje közül főpolgármesterré 

választották a kormánybiztosi pozíciójából előző napon felmentett Ripka Ferencet.110 Új 

korszak kezdődött ezzel a fővárosban: a pártok képviselőik arányának megfelelő 

pozíciókat szereztek nemcsak a szakbizottságokban, hanem a fővárosi üzemek különböző 

bizottságaiban is. Az új főpolgármester bevezette a „pártközi értekezletek” intézményét, 

amelyeken az ő vezetésével előzetesen tárgyaltak a pártvezetők a politikai szempontból 

fontos kérdésekről.111 Az igazi közgyűlési erőviszonyokat, a városházi „többség”-ellenzék 

                                                           
108 Bethlen beszéde a Budai Társaskörben 1924. június 5-én. Hamvas József: Budapest megújhodása 1924–
1933. Budapest, 1942. 37. 
109 Beszéd a nemzetgyűlésben, 1925. május 25. In: Gömbös Gyula: Válogatott politikai beszédek és írások. 
Szerk.: Vonyó József. Osiris, Budapest, 2004. 293. 
110 BSZSKÉ, XIV. (1926) 33. 
111 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. (Emlékiratok) Budapest Főváros Levéltára, XIV. 31. 12. doboz, 39–
40. és 44.; Hamvas József: Budapest megújhodása 1924–1933. 78. 
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megosztottságot viszont az 1926 őszi általános tisztújítás, elsősorban a polgármester-

választás mutatta meg. A három jelölt közül a kormány embere, Ripka kapta messze a 

legkevesebb szavazatot az első fordulóban, így kiesett. Az újabb szavazásnál a liberális-

szociáldemokrata blokk jelöltjével, az 1918 előtti polgármester Bárczy Istvánnal szemben 

a jobboldal már egységesen felsorakozott Sipőcz Jenő mögött, akit így újraválasztottak 

tisztségében.112 A fővárosi keresztény és kormánypárt közötti küzdelem – a nagy létszámú 

liberális és szociáldemokrata ellenzék miatt is – így kényszerű kompromisszummal zárult, 

1926-tól Budapest koalíciós kormányzását lényegében négy személy, Ripka Ferenc 

főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, Wolff Károly, a KKP és Kozma Jenő, az EKPP 

új vezetője irányította. Az így kialakult helyzetnek, benne a kormányzat budapesti 

választási kudarcának meghatározó szerepe lett abban, hogy „a fővárosi közigazgatás az 

1872. évi törvény teljes elavultsága folytán olyannyira szükséges reformja a centralizáló, 

bürokratikus igazgatást erősítő, az önkormányzatot háttérbe szorító megoldások jegyében 

történjen meg”.113 

 

Az autonómiát tovább szűkítő, átfogó új fővárosi szabályozás, az 1930. évi XVIII. 

törvénycikk életbe lépése és az 1930. decemberi választások után stabilizálódni látszott a 

budapesti törvényhatóság helyzete. A befolyásából sokat vesztő közgyűlésen a megnövelt 

létszámú nem választott tagnak köszönhetően biztos többséggel bírt a jobboldali koalíció. 

A liberális és szociáldemokrata ellenzék lehetőségei az új törvénnyel erősen csökkentek, 

bár továbbra is szereplői maradtak a törvényhatósági életnek, a közgyűlési és bizottsági 

munkának. Gömbös Gyula 1932-es miniszterelnöki kinevezése nyomán azonban az 1920-

as évek elejéhez hasonló helyzet állt elő: a kormány ismét nem rendelkezett közvetlen 

befolyással a fővárosi közgyűlésre. A különbség abban állt, hogy míg 1922 és 1925 között 

Bethlen Istvánnak az országos kormánypárt budapesti szervezetét kellett létrehoznia és a 

törvényhatóságba új választásokkal bejuttatnia, addig Gömbösnek a már meglévő helyi (és 

országos) kormánypárt fölötti igazi irányítás megszerzése okozta a fő gondot. Ahogy 

közvetlen munkatársa, Antal István megfogalmazta: „Gömbös nemcsak az országos 

politikában, de a budapesti városházán is tiszta helyzetet akart teremteni, értve ezen a tiszta 

helyzeten saját városházi pártjának – a Községi Polgári Pártnak – megtisztítását is az ottani 

                                                           
112 Ezután nem sokkal felbomlott a demokratikus blokk, majd 1927 elején a liberális képviselők egy része, 
köztük maga Bárczy is, belépett a fővárosi kormánypártba. Harrer: Egy polgár élete II. (Emlékiratok). 48–49. 
és 70–74.; Budapest története V. kötet. 223–224. 
113 Sipos András: Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920–1947). 54. 
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liberális s túlnyomórészt bethlenista elemektől”. 114 Az új miniszterelnök ezen túlmenően 

„egy nagy nemzeti pártot”,115 azaz egy egységes jobboldali erőt kívánt létrehozni a 

fővárosi politikában is, a Nemzeti Egység Pártja (NEP) fővárosi szervezetét, amely tervvel 

nemcsak a Bethlenhez hű városházi kormánypárt, hanem az önállóságát és a városházi 

pozícióit féltő és védő keresztény párt is szembeszállt.116 

 

A NEP fővárosi csoportjának szervezése azonban 1933-ben nem hozott sikert. A Kozma 

Jenő vezette EKPP meg tudta őrizni önállóságát, és a keresztény párt bomlasztására tett 

lépések is eredménytelenek maradtak. Hiába került sor 1933. november 12-én a NEP 

nagyszabású budapesti zászlóbontó gyűlésére, ott Gömbös még csak a fővárosi 

szervezkedés előkészítéséről számolhatott be, és a beszédében kárhoztatott túl sok 

városházi párt még mindig a realitást jelentette.117 A miniszterelnök ekkor az 1930-as 

fővárosi törvény módosításának eszközéhez folyamodott. A közgyűlési pártok, 

jobboldaliak és ellenzékiek közösen tiltakoztak az 1934 januárjában nyilvánosságra került, 

az autonómiát ismét korlátozó, sőt átmeneti időre azt felfüggesztő tervezet ellen, és 

Alkotmányvédő Szövetségbe tömörültek.118 A kormányzat azonban 1920 óta rendelkezett 

a közgyűlés feloszlatásának jogával, így ezzel a fenyegetéssel és kisebb kompromisszumok 

árán119 sikerült megosztania az alkalmi szövetséget, és a feszültség enyhítésében érdekelt 

Bethlen közvetítésével leválasztani róla a Kozma-féle kormánypártot. Az országgyűlési 

többség ezek után az ellenzék éles tiltakozása és a kereszténypártiak kritikája ellenére 

megszavazta a törvényjavaslatot.120 

 

A 1934. évi XII. törvénycikk rendkívüli intézkedésként a főpolgármesternek a törvény 

életbe lépését követő két évre különleges, kormánybiztoséhoz hasonló jogkört adott a 

főváros háztartását és üzemeit érintő, belügyminiszteri rendeletben meghatározott 

„szanálási” terv végrehajtására.121 A főpolgármester 1932 novembere óta Gömbös 

                                                           
114 Antal István emlékiratai. MTA Történettudományi Intézet irattára, XIV. 706. 
115 Gömbös beszéde a NEP budapesti zászlóbontó gyűlésén. 1933. november 12. In: Gömbös Gyula: 
Válogatott politikai beszédek és írások. 555. 
116 Gergely Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Vince Kiadó, Budapest, 2001. 258–259. 
117 Gömbös Gyula: Válogatott politikai beszédek és írások. 557. 
118 Az Alkotmányvédő Szövetségnek a fővárosi kormánypárt és a szociáldemokraták nem voltak tagjai, de 
kívülről támogatták azt. 
119 Ilyen volt például, hogy kormánybiztos helyett a főpolgármester kap két évre különleges jogokat, és így 
nem kerül sor közgyűlés feloszlatására, az autonómia felfüggesztésére. 
120 A törvényjavaslattal kapcsolatos vitákról, politikai harcról részletesen lásd Budapest története V. kötet. 
297–300. és L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. 113–117. 
121 1934. évi XII. tc. 27. §. 
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kiválasztottja, Huszár Aladár volt, aki azonban ekkor már nem támogatta a miniszterelnök 

új fővárosi politikáját, ezért a törvénymódosítás életbe lépésével egyidőben és azzal 

összefüggésben 1934. június 2-án lemondott. Helyére Borvendég Ferenc, a Gömbös mellé 

állt korábbi alpolgármester került. A keresztény párt és személyesen Sipőcz Jenő 

polgármester hiába tiltakozott, a poszt betöltésébe az új szabályozásnak megfelelően122 

akkor már nem volt beleszólásuk: az választás nélkül, egyszerű kormányzói kinevezéssel 

történt.123 A feszült helyzetben az alpolgármester-választás is a városházáért folyó harc 

részévé vált: a tisztségbe végül Wolffék jelöltje, Szendy Károly került, legyőzve az új 

főpolgármester által támogatott Lamotte Károlyt. 

 

Budapest azonban csak az egyik színtere volt az országos politikában folyó, Gömbös és 

Bethlen közötti küzdelemnek. Az egyre élesebbé és nyíltabbá váló konfliktusuk Gömböst 

szövetségesek keresésére ösztönözte: 1934 tavaszán a Független Kisgazdapárt vezetőjével, 

Eckhardt Tiborral kötött paktumot, amelyhez ősszel Wolff Károly is csatlakozott.124 

Utóbbival való megegyezést elősegítette, hogy Gömbös számára egyelőre fontosabb volt 

az országgyűlési és a fővárosi kormánypárt feletti tényleges ellenőrzés megszerzése, mint a 

főváros irányítása, a Bethlen elleni közös fellépésre pedig Wolff és pártja minden 

szempontból alkalmas volt. Időközben a fővárosi közgyűlés az 1935. évre szóló 

költségvetés tárgyalásakor Wolff javaslatára deficitmentes javaslatot fogadott el, azaz 

lényegében helyreállította a főváros költségvetési egyensúlyát, ami a szanálási tervezet 

egyik fő célkitűzése volt. Novemberben váratlanul meghalt a gömbösi célok fővárosi 

megvalósítására kiszemelt főpolgármester, Borvendég Ferenc, ami elősegítette Gömbös és 

Wolff kiegyezését: a megürült főpolgármesteri tisztségbe a kereszténypárti Sipőcz Jenő 

került, akit pedig a polgármesteri székben Szendy Károly követett. Végül 1934 

decemberében Gömbös a régi fővárosi kormánypárt ellenállását megtörte, a kormány 

ultimátumára – beolvadás vagy nyílt ellenzékiség – az Egységes Községi Polgári Párt 

beszüntette működését, tagjai átléptek az új vezetővel, Zsitvay Tiborral „újonnan” létrejött 

NEP Fővárosi Pártjába.125  

                                                           
122 1934. évi XII. tc. 1. §. 
123 Borvendég szerepéről és az 1934-es eseményekről részletesen lásd: Sipos András: Borvendég Ferenc, 
1934. In: A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950. Szerk. Feitl István. 
Napvilág, Budapest, 2008. 81–86. 
124 Források Budapest történetéhez. III. kötet 1919–1945. Szerk.: Szekeres József. Budapest Főváros 
Levéltára, Budapest, 1972. 171. dokumentum, 365–367. 
125 Sipos András: Szendy Károly, 1934–1944. In: A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és 
polgármesterei 1873–1950. Szerk. Feitl István. Napvilág, Budapest, 2008. 203–206.; Budapest története V. 
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1935. március elején Gömbösnek sikerült elérnie fő célját, rávette a kormányzót az 

országgyűlés idő előtti feloszlatására és új országos választás kiírására, amely révén 

többségében saját jelöltjeit juttatta mandátumhoz. Várható volt, hogy ugyanez a célja a 

fővárosban is, ahol ráadásul az 1934-es törvénymódosítás egyik rendelkezése a 

belügyminiszternek gyakorlatilag bármikor lehetőséget adott a törvényhatósági bizottság 

egyszeri, külön indoklás nélküli „feloszlatására”,126 annak törvényben rögzített hat éves 

mandátumának lejárta előtt. Az országgyűlési választásokon a legtöbb szavazatot 

Budapesten (is) a NEP szerezte meg, így megfelelőnek látszott a helyzet Gömbös számára, 

hogy az előrehozott törvényhatósági választással átrendezze a fővárosi erőviszonyokat. 

1935. április közepén Kozma Miklós belügyminiszter életbe léptette bizottság létszámát és 

összetételét megváltoztató 1934-es paragrafust, amivel a törvényhatósági bizottság 

mandátuma lejárt, és június elejére kiírta a fővárosi választásokat. A sajátos választási 

szabályozás és küzdelem következtében a NEP fővárosi csoportja jelentős pozíciókat 

szerzett az új közgyűlésben, de a Wolff-féle KKP-nak továbbra is sikerült megőriznie 

vezető szerepét. Bár a NEP és a KKP egymás ellen is erősen kampányolt, a városházi 

jobboldali koalíciót, amely először szerzett abszolút többséget a leadott szavazatok terén is, 

júniusban megújították, és a nem általánosan választott bizottsági tagok réven ismét szilárd 

többséggel rendelkezett a fővárosi közgyűlésben. 

 

A rendkívüli és fordulatokban bővelkedő időszak a szanálás 1936. júniusi lejártával, illetve 

a gömbösi radikális tervek és célok bukásával ért végett. Az eseményeket később a 

városházi Wolff-uralom „krónikása” a következőképp foglalta össze: „Az 1934:XII. t.-c. 

szentesítését hosszú és elkeseredett küzdelem előzte meg. Az autonómia mindenképpen 

igyekezett elhárítani feje felől azt a veszedelmet, amely hatáskörének csorbításában 

jelentkezett. Az önkormányzat híveinek állásfoglalása nem járt eredménnyel és az új 

törvény 1934. júniusában életbe lépett. E törvény alapján a főpolgármester rendkívüli 

hatáskörhöz jutott, amelyet nyugodtan lehet jelölni a diktátori szóval. Úgyszólván minden 

fontosabb, minden nagyobb jelentőségű kérdést korlátlanul intézett a főpolgármester, ami a 

                                                                                                                                                                                
kötet. 341–342.; Horváth J. András: A főpolgármesteri intézmény. 148–151.; BSZSKÉ, XXIII. (1935) 3–13. 
és 17–18. 
126 A törvényhatósági bizottság létszámát és összetételét megváltoztató paragrafus a törvény szerint csak a 
belügyminiszter külön rendeletére válik hatályossá, amivel együtt majd a bizottság megbízatása is 
megszűnik. 1934. évi XII. tc. 28. §. – Bár jogilag ez nem minősül a bizottság feloszlatásának, politikai 
szempontból ugyanazt éri el, ráadásul a jogi feloszlatásnál kedvezőbb feltételekkel. A belügyminiszter 
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törvény életbe lépését követő időben nem egyszer a passzív rezisztencia állapotába 

kényszeríttette a törvényhatóságot. A helyzet csak akkor enyhült, amidőn a főváros korábbi 

polgármestere, Sipőcz Jenő került a főpolgármesteri székbe, s az ő közkedvelt egyénisége 

alkalmasnak bizonyult az élesebb súrlódások elkerülésére. A szanálási intézkedések 

kényszerű keresztülvitele kihúzta azután a törvény méregfogát s a később elkövetkezendő 

idők munkája már teljesen zavartalanul folyt.”.127 

 

A „zavartalan” viszonyokhoz tehát az országos és fővárosi politika összhangjára volt 

szükség. Ez 1936 után a kormányzat egyre egyértelműbbé váló befolyását jelentette, főleg 

a városháza két meghatározó alakjának, Wolff Károlynak 1936. júliusi és Sipőcz Jenőnek 

1937. januári halála után. Az egységes jobboldali párt gömbösi terve végül 1939 

februárjában valósult meg, amikor a KKP feladta önállóságát, és a Magyar Élet Keresztény 

Községi Pártja néven egyesült a fővárosi kormánypárttal.128 A kormányzat és a főváros 

hosszú, meg-megújuló politikai küzdelmében, amelyben a fővárosi önkormányzatot 

korlátozó törvények fontos, de nem mindent meghatározó eszközök voltak, végül az előbbi 

által képviselt centralizáció kerekedett felül. Az országos politika változásai a világháború 

idején közvetlenül érvényesültek a kormánypárt közgyűlési uralma, illetve olyan eszközök 

révén, mint például új kormányfő (Kállay Miklós) hivatalba lépésekor új főpolgármester 

kinevezése. A folyamatosságot és stabilitást Szendy Károly polgármestersége jelentette a 

német megszállásig. Budapest igen korlátozottan megmaradt autonómiája végül 1944 

tavaszán szűnt meg teljesen.129 

 

 

Az önkormányzatiság főbb kérdései a törvényekben és a gyakorlatban 

 

Az önkormányzatiság fogalmának, hatáskörének meghatározását elsősorban a két fővárosi 

törvényben kell keresnünk. Már elsőre szembetűnő, hogy míg az 1872. évi esetében ez 

rögtön az első paragrafusokban szerepel, addig az 1930-asban ilyen általános 

meghatározást nem találunk. Ezzel szemben a kormányhatósági felügyelet kérdésében pont 

                                                                                                                                                                                
feloszlatási joga ugyanis csak kivételes, törvényben meghatározott esetekre vonatkozott, olyan külön 
garanciális szabályokkal, mint a halasztó hatályú panaszjog. 1930. évi XVIII. tc. 99. §. 
127 Halász Árpád: Budapest húsz éve 1920–1939. 67. 
128 Szentgáli Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez. 234–242. 
129 Horváth J. András: A főpolgármesteri intézmény. 152–153.; Budapest története V. kötet. 567–569. és 
590–591.; Bácskai Vera – Gyáni Gábor – Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig. 
[Budapest Főváros Levéltára], Budapest, 2000. 219. 
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fordított a helyzet: 1872-ben az ilyen rendelkezések elszórva, a főváros egyes ügyeinél 

külön-külön voltak, 1930-ban viszont már külön fejezetként, összegyűjtve szerepelnek az 

időközben jóval tágabbá és részletesebben kidolgozottabbá vált ellenőrzési jogok. A két 

törvényben e szempontból csak egy változatlan dolgot találunk: a törvényhatósági 

bizottság politikai jogkörét, vagyis annak a lehetőségét, hogy a közgyűlés „foglalkozhat 

[…] közérdekű, sőt országos ügyekkel, azokat megvitathatja, azokra nézve 

megállapodásait kifejezheti, a többi törvényhatósággal és a kormánnyal közölheti s 

kérvény alakjában a képviselőházhoz közvetlenül felterjesztheti”.130 

 

Az 1872-es törvény elviekben még elválasztotta egymástól az önkormányzati jogok 

gyakorlását és az állami közigazgatás „közvetítésének” feladatát, de az adminisztráció 

centralizáltsága miatt ez már a dualista korszakban sem érvényesült. Az állami hatósági és 

az önkormányzati ügyekre is kiterjedő, a kormányzathoz való fellebbezési lehetőség 

következtében a fenti megkülönböztetés a napi működés során nem vált meghatározóvá.131 

1930-ban e gyakorlatból kiindulva „a hatósági jogkörnek […] az immár elavult 

osztályozását” elejtették, egyben a törvényjavaslat indoklásában rögzítették az új alapelvet: 

„az igazgatás minden részecskéje tehát a helyiérdeket szolgáló legjelentéktelenebb 

közérdekű igazgatási feladat is az állami igazgatásnak az alkotórésze és […] az 

önkormányzati szervek éppúgy, mint hatáskörük nem valami természetes velükszületett 

jog, hanem mindaz az államhatalomtól ered és az államhatalom részéről bármikor 

tágítható, de szűkíthető, sőt teljesen el is vonható”.132 A szemlélet megváltozásában a 

magyar önálló államiság visszanyerése is szerepet játszott, amely után a kormányzat 

szempontjából a korábban természetesnek tekintett, közjogi alapú, „széleskörű” autonómia 

fenntartása már egyáltalán nem látszott szükségesnek.133 

 

A fővárosi önkormányzati jogokat 1872-ben, általános jelleggel a következőkben 

határozták meg: 1. saját ügyeiben önállóan intézkedik, határoz és szabályrendeleteket 

alkot; 2. határozatait és szabályrendeleteit saját közegei által hajtja végre; 3. tisztviselőit 

                                                           
130 1872. évi XXXVI. tc. 2. § c) pont, illetve kisebb megfogalmazási eltérésekkel 1930. évi XVIII. tc. 43. §. 
131 Sipos András: A fővárosi törvényhatóság igazgatási apparátusa. In: Összeállítás a budapesti közigazgatási 
önkormányzat múltjából. Szerk.: Lőrincz Lajos. Budapest, 1990. 65. 
132 Országgyűlés Képviselőházának irományai 1927–1931. XIX. kötet, 208. Részben idézi: Sipos András: 
Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920–1947). 54. 
133 Erre az érvelésre példa egy az új fővárosi törvényről szóló kormánypárti javaslat. Krivoss Árpád: A 
fővárosi törvény reformja és az autonómia. Budapest, 1929. 4–5. 
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választja; 4. az önkormányzat és a közigazgatás költségeit megállapítja, és fedezetéről 

gondoskodik.134 

 

1. A szabályrendeletek alkotása 

 

A fővárosi közgyűlés által alkotott különböző szabályrendeletek igen fontos szerepet 

töltöttek be a főváros életében. Közülük is kiemelkedik a szervezési szabályrendelet, amely 

a főváros igazgatásnak szervezetét határozta meg, és így 1911-ben annak már említett 

reformjával a városháza munkája is megújítható volt. Az 1872-es törvény egyrészt 

széleskörűen határozta meg azokat az ügyeket, amelyekben a törvényhatóság 

szabályrendeleteket hozhatott, másrészt azok ellen az illetékes miniszterhez lehetett 

folyamodni, aki azokat megsemmisíthette, felfüggeszthette, módosítását kérhette. A 

gyakorlatban viszont minden rendeletet előzetesen felterjesztettek jóváhagyásra. A teljes 

körű kormányzati jóváhagyást 1930-ban kodifikálták, és kiegészítették a jóváhagyott, de 

törvénnyel, miniszteri rendelettel vagy szokásjoggal később mégis ellentétesnek bizonyuló 

szabályrendeletek utólagos megsemmisítési jogával is.135 Az új szabályozás a főváros 

rendeletalkotási önállóságát is korlátozta. A törvények által kötelezően előírt esetekben a 

minisztereknek lehetőséget adott e jog elvonására, helyettesítő rendelet kiadására, ha a 

törvényhatósági bizottság határidőre nem vagy nem megfelelően alkotja meg a kívánt 

szabályrendeletet.136 Az erős kormányzati felügyelet a gyakorlatban is megmutatkozott, 

például a közgyűlés ügyrendjéről szóló határozatokat állandóan módosítani kellett 1932 és 

1935 között,137 miközben a fővárosi törvény már az ügyrendi alapelveket is igen 

részletesen szabályozta. Az új törvénynek megfelelő, az 1911. évit felváltó új szervezési 

szabályrendelet csak 1942-ben készült el, szövege a belügyminiszter által kívánt 

módosítások után 1943 decemberében vált véglegessé, és végül 1944 márciusában hagyták 

jóvá.138 

 

2. A saját szervezet meghatározása: a végrehajtás intézményi struktúrája 

                                                           
134 1872. évi XXXVI. tc. 3. §. 
135 Breinich Gábor: A főváros képviseleti szerve: A törvényhatósági bizottság. In: Összeállítás a budapesti 
közigazgatási önkormányzat múltjából. Szerk.: Lőrincz Lajos. Budapest, 1990. 36–38. és 52. – Breinich az 
utólagos megsemmisítési jogot az 1934-es törvénymódosításhoz köti (hivatkozás nélkül), de az már az 1930. 
évi XVIII. tc. 94. §-ában szerepel. 
136 1930. évi XVIII. tc. 94. § (3). 
137 BFL Közgyűlési jegyzőkönyvek, 123/1932., 291/1932., 379/1933., 388/1934. és 283/1935. számú 
határozatok. 
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A főváros igazgatási szervezetének megváltoztatása és új állások szervezése kezdetektől a 

külön kormányhatósági jóváhagyás alá eső ügyek közé tartozott. A belügyminiszter e jogát 

már a dualizmus korában is határozottan érvényesítette, bár a törvényhatóság sem 

használta ki mindig a törvény adta lehetőségeket.139 Az I. világháború utáni súlyos 

gazdasági helyzetben a kérdés még jelentősebbé vált. A népszövetségi kölcsönnel 

összefüggő szanálási törvényeknek Budapesten történő végrehajtása kapcsán a kormány 

1924–1925-ben szembekerült a tanáccsal, amely a nem működő törvényhatósági bizottság 

helyett képviselte a főváros érdekeit. Végül a belügyminiszter saját maga rendelte el az 

alpolgármesteri címmel és jelleggel ellátott tanácsnoki állás megszüntetését és bizonyos 

ügyosztályok összevonását, durván megsértve ezzel a korábbi szervezeti autonómiát. 

Ráadásul nem az egyszerűsítés céljával, hanem a korábban említett, Bethlen István és 

Wolff Károly közötti politikai harc eszközeként. Így tudott ugyanis a kormányfő 

meneszteni nem kívánatos tisztviselőket, mint a „harmadik alpolgármester” Zilahy-Kiss 

Jenőt, akinek megválasztása ürügyén még 1923 nyarán a városházi liberális ellenzék szinte 

összes tagja lemondott bizottsági tagságáról.140 

 

A városháza kibővült feladatkörének ellátását azonban az „egyszerűsítő” átszervezés 

jelentősen akadályozta, ezért a közgyűlés 1928-ban lényegében a korábbi szervezet 

visszaállítását határozta el. A belügyminiszter viszont az előkészítés alatt álló új fővárosi 

törvényre hivatkozva azt elutasította, így a kért változtatásokat csak 1931-ben lehetett 

végrehajtani, ám a harmadik alpolgármesteri állást akkor sem lehetett megszervezni. 

Közben a belügyminiszter beavatkozási jogát törvényileg is pontosan rögzítették: 

utasíthatta a törvényhatóságot az igazgatás szervezetének kiegészítésére és létszámának 

csökkentésére.141 1935-ben, a szanálási időszakban a főpolgármester vont össze 

ügyosztályokat, amelyeket viszont három évvel később ismét szétválasztottak. 1939-ben 

került sor egy újabb ügyosztály felállítására, amellyel azok száma az 1911 és 1924 közötti 

időszak után újra tizenhatra emelkedett. Végül 1943-ban a kormányzat jóváhagyta egy 

újabb, a 17. ügyosztály és a harmadik alpolgármesteri állás létrehozását is.142 

                                                                                                                                                                                
138 BFL Közgyűlési jegyzőkönyvek, 83/1942. és 466/1943. számú határozatok. Sipos András: A fővárosi 
törvényhatóság igazgatási apparátusa. 85. 
139 Sipos András: A fővárosi törvényhatóság igazgatási apparátusa. 71. 
140 Uo. 78–79.; Budapest története V. kötet. 220. és L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–
1944. 68. 
141 1930. évi XVIII. tc. 92. § (6). 
142 Sipos András: A fővárosi törvényhatóság igazgatási apparátusa. 80. és 82–83. o 
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3. A főpolgármesteri poszt és a tisztviselők választása 

 

A főváros különleges helyzetét és jogait sokáig a főpolgármesterre vonatkozó 

rendelkezések is jelezték, aki eltérően a főispánoktól, nem egyszerűen 

kormánykinevezéssel került tisztségébe. A király, illetve később a kormányzó által, a 

belügyminiszter ellenjegyzése mellett jelölt három személy közül ugyanis őt a közgyűlés 

választotta, továbbá hat éves hivatali ideje alatt tisztéből csak saját kérésére lehetett 

felmenteni. A főpolgármester így elvileg – a végrehajtó hatalom képviselete mellett – a 

kormányzat és a főváros között kettős közvetítő szerepet játszott, a gyakorlatban pedig 

tevékenységének jellegét alapvetően a tisztséget betöltő személy felfogása határozta meg, 

akár a törvény rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával. 

 

Az 1920-as évek második felében, korábbi kormánybiztosi tevékenységhez hasonlóan 

Ripka Ferenc főpolgármester már nemcsak a kormányzat egyre erősödő ellenőrzésének 

képviselője, hanem a közgyűlési kormánypárt megszervezőjeként és vezetőjeként a 

községpolitikai küzdelmek aktív résztvevője is. Az 1930-as törvény tovább növelte a 

kormánynak való alárendeltségét azzal, hogy a megválasztott főpolgármestert a 

belügyminiszter előterjesztésére az államfő bármikor elmozdíthatta. Jelzés értékű, hogy 

esküjéből kikerültek az önkormányzat jogainak megvédésére utaló részek. Az 

elmozdíthatóság gyakorlati jelentőségét mind Ripkának az 1932-es kormányváltáskor, 

mind utódjának, Huszár Aladárnak a két évvel későbbi távozása jól mutatja. Az 1934-es 

törvénymódosítás végül a választás megszüntetésével egyszerű kormánykinevezetté tette a 

főpolgármestert,143 aki lényegében elveszti közvetítői szerepét, és egyértelműen a 

végrehajtó hatalom képviselőjévé válik. Mégpedig erős képviselőjévé, mert az 1930-as 

törvény nemcsak jelentősen kibővítette az ellenőrzési és felügyeleti jogköreit, hanem 

intézkedési és kinevezési hatáskörökkel a „fővárosi közigazgatás aktív részesévé is 

tette”.144 

 

A fővárosi főtisztviselőket mindvégig a törvényhatósági bizottság választotta, de 1934-ben 

új elemként a polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek betöltéséhez a közgyűlési 

                                                           
143 Horváth J. András: A főpolgármesteri intézmény. 129–149. 
144 Schweitzer Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. 155. és 166–168. 
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választás államfői megerősítését is előírták.145 A kormányzati befolyás addig csak 

áttételesen, a főpolgármesteren keresztül érvényesülhetett, aki a választásra kizárólagos 

joggal jelölteket állító úgynevezett kijelölő választmány elnöke volt, és a választmány 

tagjainak felét is kinevezte. Az alacsonyabb rangú hivatalnokok esetében pedig 1930-ban a 

főpolgármester számára is biztosítottak kinevezési jogokat.146 Végül érdemes megemlíteni 

egy speciális, az 1930-as fővárosi javaslat tárgyalásakor nagy vitát kiváltó, de elfogadásra 

került szabályt, amely szerint a fővárosi oktató- és nevelőszemélyzetet csak az illetékes 

miniszter jóváhagyásával nevezhette ki a polgármester.147 

 

Harrer Ferenc visszaemlékezése szerint a „Wolff-Kozma uralom” idején a gyakorlatban a 

két pártvezér rendelkezett a fővárosi közhivatalnoki állások 40-40%-ról, és csak 10-10%-

ban a kinevezési joggal bíró főpolgármester és polgármester.148 A jobboldal különböző 

pártjai és képviselői közötti fővárosi küzdelem tehát ezért, a nagyszámú tisztség és állás 

elosztásáért is folyt. 

 

4. Költségvetés, gazdálkodás, közüzemek 

 

„A törvény értelmében a székesfővárosnak pénzügyi autonómiája van. Ez azt jelenti, hogy 

a székesfőváros maga állapítja meg szükségleteit és maga állapítja meg a szükségletek 

fedezésének a bevételeit. A pénzügyi autonómiának tehát a költségvetési jog és az 

adóztatási jog a legfőbb eleme” – írta Szendy Károly polgármester 1937-ben.149 A 

kezdettől fogva kiemelten kormányhatósági felügyelet alá tartozó önkormányzati ügyek 

nagy része is gazdálkodási, pénzügyi kérdés volt, mint a költségvetés megállapítása, 

nagyobb értékű ingatlan eladása vagy megszerzése, kölcsönfelvétel, „terhes szerződések” 

kötése vagy felbontása és közművek létrehozása.150 

 

                                                           
145 1934. évi XII. tc. 13. § (8). 
146 A fogalmazói kar legalsó fizetési osztályába tartozókat, a számvevőségi tisztviselőket és a műszaki 
tisztviselők egy részét nevezte ki. Horváth J. András: A főpolgármesteri intézmény. 147. 
147 1930. évi XVIII. tc. 58. § (17). − E pont magának Bethlen István miniszterelnöknek a javaslatára került a 
törvénybe, azzal az indoklással, hogy ne kerülhessenek a tantestületekbe a nemzeti nevelés helyett az 
ifjúságot „destruáló” személyek. A kereszténypárti képviselők megpróbálták elérni, hogy az előzetes 
hozzájárulási jogot a főpolgármester gyakorolja, de a végső szavazáson a kormány álláspontja érvényesült. 
Schweitzer Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. 186–187., 197–198. és 222–224. 
148 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. 120. 
149 Szendy Károly: A székesfőváros közigazgatási praktikuma. Statisztikai Közlemények 87/2. [1937] 48. 
150 1872. évi XXXVI. tc. 4. §. 
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A kormányzati ellenőrzés e területeken a Horthy-korszakban fokozatosan és igen 

jelentősen kibővült és szorosabbá vált, ami több okra vezethető vissza. A főváros 

gazdasági súlya már a dualizmus korában meghatározó volt az ország életében, amikor 

annak növelését állami eszközökkel külön támogatták. A trianoni Magyarországon ez még 

egyértelműbbé vált: Budapest összesített költségvetése az államiénak majdnem 

egyharmada volt. A helyzet megváltoztatását, a főváros anyagi „megbüntetését” az új 

hatalom sem kívánta.151 A gazdálkodásban a legjelentősebb és egyben a korszakban a 

legtöbbet vitatott változás a főváros közüzemeinek 1906 és 1933 közötti kiépülése volt. 

Mindezek biztosították a városházát vezető külön hatalmi csoport(ok) befolyását és erejét, 

egyben a főváros és üzemeinek irányításáért folyó politikai harcok hátteréül is 

szolgáltak.152 Végül a gazdaságilag válságos időszakok hivatkozási alapul szolgáltak az 

államnak a főváros gazdálkodásába való beavatkozásra. 

 

Már az 1920-as törvényben külön kiemelték, hogy a belügyminiszter bármikor 

megvizsgáltathatja a főváros háztartását és üzemeit, majd 1924-ben ezt a jogot 

kierjesztették a külön jogalany által kezelt közüzemekre, közérdekű vállalatokra és 

vagyontárgyakra is. A többek között az önkormányzati testületek háztartásának 

hatályosabb ellenőrzéséről szóló 1927. évi V. tc., elvileg ideiglenes jelleggel, korlátozta a 

pénzügyi autonómiát: a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve a főváros által 

elfogadott költségvetést elutasíthatta, annak tételeit saját hatáskörben módosíthatta, 

bizonyos esetekben azt új tétellel kiegészíthette, és végső esetben, tartós egyet nem értés 

esetén a költségvetés egészét megállapíthatta. Ahogy az lenni szokott, az „átmeneti” 

rendelkezés azután egy az egyben átkerült az 1930-as fővárosi törvénybe.153 Akkor újból 

rögzítették az ellenőrzési jogot – a közintézményekre és közüzemekre, beleértve a 

részvénytársaságokat és vegyes tulajdonúakat is, ha azokban a fővárosnak a felénél 

nagyobb érdekeltsége volt –, és a belügyminiszter jogot kapott arra, hogy utasíthassa a 

törvényhatóságot gazdálkodásának megfelelő szabályozására, illetve elrendelhesse a nem 

gazdaságos vagy nem közérdeket szolgáló közüzem, vállalat, intézet korlátozását, 

átalakítását, összevonását, sőt megszüntetését is.154 A kormányzati ellenőrzés 

hatékonyságának és alaposságának szakmai feltételeit pedig megerősítették a 

                                                           
151 Sipos András: Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920–1947). 52–53. 
152 Szekeres József: Budapest főváros önkormányzatának gazdasági alapjai. In: Összeállítás a budapesti 
közigazgatási önkormányzat múltjából. Szerk.: Lőrincz Lajos. Budapest, 1990. 109–110. 
153 1927. évi V. tc. 42. §. és 1930. évi XVIII. tc. 95. §.; Sipos András: Reformok és reformtörekvések a 
fővárosban (1920–1947). 54–55. 
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főpolgármester alá rendelt, külön székesfővárosi számszék felállításával, amelynek élére a 

számszéki igazgatót és helyettesét a belügyminiszter nevezete ki.155 

 

Az átfogó jogszabályi rendezést követően, állami hatásra revízió alá került a fővárosi 

üzemek rendszere, az 1937-re megmaradt 13 közüzem azonban továbbra is igen jelentős 

vagyonnal és gazdasági súllyal bírt.156 Az 1934 és 1936 közötti „szanálás” inkább a 

fentebb részletesen bemutatott politikai okokra, mint a gazdálkodás problémáira vezethető 

vissza, mert az ürügyül felhozott deficit a főváros egész költségvetéséhez viszonyítva nem 

volt jelentős, és így már 1935-re meg lehetett szüntetni. A két éves időszak után viszont 

belföldi kölcsönök révén sor kerülhetett a Szendy Károly polgármester által 

kezdeményezett és a kormányzat által jóváhagyott szociális beruházási programra. 

 

Az önkormányzatiság főbb kérdéseit röviden áttekintve tehát jól látható, hogy a dualista 

korban a többi törvényhatósághoz képest preferált Budapest az 1919 utáni új rendelkezések 

nyomán elvesztette különleges jogait. 1930 után a főváros választóit képviselő közgyűlés 

jelentősége nagyban csökkent, részben a hatáskörének jó részét átvevő törvényhatósági 

tanács megjelenésével, de főként a közgyűlés bizottságainak eljelentéktelenítésével, a 

nyilvánosság csökkentésével, továbbá a közgyűlési viták mind időben, mind tartalmában 

való korlátozásával. Az 1930-as törvény ugyanis a közgyűlés ügyrendjére vonatkozó 

konkrét szabályokat is tartalmazott, amelyek meghatározása korábban az autonómia 

hatáskörébe tartozott.157 Jó példa erre a „széksértés” elleni fellépés lehetősége: a törvény a 

törvényhatósági bizottsági tagoknak a hatalom szemszögéből nem kívánatos – többek 

között nemzeti érzést, vallási meggyőződést, a közgyűlés egyes pártjaira vagy tagjaira 

nézve sértő kifejezést tartalmazó, vagy izgatásnak minősített – szavait pénzbírsággal 

szankcionálta.158 Mindezek miatt a közgyűlés korábbi tekintélye és befolyása akkor sem 

állt helyre, amikor az 1934-es törvénymódosítással a pártvezérekből álló, a kormányzat (és 

a fővárosi adminisztráció) szempontjából túlságosan nagy szerephez jutó törvényhatósági 

tanácsot megszüntették.159 

 

                                                                                                                                                                                
154 1930. évi XVIII. tc. 92. § (5) és (6). 
155 1930. évi XVIII. tc. 51. és 58. §. 
156 Az üzemek száma korábban elérte a 34-et is. Szendy Károly: A székesfőváros közigazgatási praktikuma. 
53. 
157 Schweitzer Gábor: Az önkormányzatiság színe és fonákja. 173. 
158 1930. évi XVIII. tc. 38. §. 
159 Sipos András: Reformok és reformtörekvések a fővárosban (1920–1947). 55–56. 
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A törvényhatósági választások és általános funkciójuk 

 

A politikai elit, illetve annak döntési helyzetben lévő csoportja a választási rendszer 

kialakításánál természetszerűleg saját érdekeinek érvényesítésére törekszik. Az adott 

politikai erőviszonyoknak megfelelően választja meg az alapelveket és dolgozza ki a 

részleteket, ezért az ilyen típusú politikai tervezés leginkább a szabályozást követő első 

választáson szolgálhatja a hatalmon lévők céljait. Autoriter rendszerekben a választói 

akarat időbeli változásaitól, módosulásaitól független, stabil képviseleti többség 

kialakításának egyik eszköze lehet tehát a szabályozás változékonysága, választásról 

választásra való módosítása. Ha azonban a politikai tervezés kellően alapos és „előrelátó”, 

azaz a nem kívánt változásokkal számolva azokat előre ellensúlyozó korrekciókat épít be a 

jogszabályokba, akkor az ilyen rendszer több cikluson keresztül változatlan maradhat, mint 

például a magyar országgyűlés esetében, ahol az 1925-ös törvény három választás 

megfelelő lebonyolítására is alkalmasnak bizonyult. 

 

Budapesten törvényhatósági választásokat a Horthy-korszakban négy alkalommal tartottak: 

az 1920., 1925., 1930. és 1935. évben. Ezekre mint láthattuk eleinte a stabil szabályozás 

hiánya volt a jellemző: az első három választást mindig új jogszabályok160 alapján tartották 

meg. Az 1935-ös fővárosi választások előtt viszont csak kisebb módosítások történtek, 

mert a korábbi törvény már átfogó korrekciós mechanizmusokat tartalmazott, így némi 

kiigazítással megfelelt a választásokat előrehozó Gömbös Gyula miniszterelnök céljainak 

is. A stabilitás hiánya jellemezte a választási ciklusokat is: a „szabályos”, ötéves 

periodicitás ellenére a választásokat egyszer sem a jogszabályokban meghatározott 

időközönként, az adott törvényhatósági bizottság mandátumának lejártakor tartották meg! 

1920 esetében érthető, hogy egy új rendszer kiépülésekor a választások időpontját 

közvetlenül a szavazás előtt új jogszabályokkal határozták meg. A „jogfolytonosságot” 

hangsúlyozó új hatalom azonban már akkor is politikai okokból, a korábbi fővárosi 

közgyűléssel szembeni bizalmatlansága miatt döntött így, hiszen az ország többi részében a 

törvényhatósági bizottságok mandátumainak meghosszabbítását érvényben hagyták. A 

másik három esetben viszont az aktuális kormányok már egyértelműen saját céljaiknak 

megfelelően módosították – halasztották el vagy hozták előre – a választások dátumait. 

                                                           
160 Az 1920-as választásnál az 1920. évi IX. tc., az 1925-ösnél az 1924. évi XXVI. tc., az 1930-asnál pedig az 
1930. évi XVIII. tc. 
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Az 1920. július 11–12-én megválasztott törvényhatósági bizottság mandátuma három és fél 

évre, 1923. végéig szólt, de a következő választást csak másfél évvel később, 1925. május 

21–22-én tartották meg. Az 1925-ben felálló új bizottság mandátuma elvileg hat évre szólt 

úgy, hogy a képviselők felét három évente – először 1928-ban – kellett volna 

újraválasztani.161 A közgyűlésben kialakult kényes egyensúly védelme érdekében azonban 

a Bethlen-kormány a részleges fővárosi választásokat 1928-ban és 1929-ben is 

elhalasztotta.162 A mandátumok meghosszabbítását tartalmazó törvénytervezet hivatalos 

indoklása szerint a készülő új fővárosi törvény a törvényhatósági bizottságot is átalakítja, 

ezért annak életbe lépése után az összes tagot újra kell majd választani. „Erre való 

tekintettel nem tartanám helyesnek – fogalmazott az előterjesztő belügyminiszter –, hogy a 

székesfőváros közönségét rövid időközben megismétlődő két választás izgalmainak tegyük 

ki.” 163 Az ellenzék hiába mutatott rá, hogy a javaslat alkotmányjogilag nehezen 

alátámasztható, azt az országgyűlési kormánytöbbség mégis megszavazta. A választásokra 

így végül csak az új fővárosi törvény életbe lépése után került sor, amely alapján a 

belügyminiszter határozta meg a választások időpontját, és ezzel a korábbi bizottság 

mandátumának, részben idő előtti megszűnését.164 

 

1930. december 21–22-én megválasztott törvényhatósági bizottsági tagok mandátuma már 

egyöntetűen hat évre szólt, így elvileg a következő választásokat 1936 novemberében 

kellett volna megtartani.165 Ehelyett Gömbös Gyula kormányfő saját politikai céljának 

megfelelően több mint egy évvel, 1935. június 2–3-ára előrehozta a választást. A 

következő ciklus a törvény szerint továbbra is hat év lett volna, de újabb választásra sem 

1941-ben, sem később a II. világháború idején már nem került sor, bár a halasztás hivatalos 

indoka nem a háború, hanem egy készülőben lévő újabb közigazgatási reform volt. A 

közgyűlési tagok mandátumát – a zsidónak minősített tagok kivételével – előbb egy évvel, 

                                                           
161 A szabályozás értelmében az első alkalommal, 1928-ban a kilépő képviselőket kerületek és pártlajstromok 
szerinti sorsolással már korábban kiválasztották. 1924. évi XXVI. tc. 9. § (1). 
162 1928. évi XLV. tc. és 1929. évi XLVIII. tc. 
163 Országgyűlés Képviselőházának irományai, 1927–1931. XII. kötet. 196. 
164 1930. december 31-i határidővel (1930. évi XVIII. tc. 100. § [3].), miközben a hat éves mandátum csak 
1931-ban járt volna le. 
165 1930. évi XVIII. tc. 20. §. 
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majd a törvényhozás további intézkedésig meghosszabbították,166 így az 1935-ben 

választott bizottság egyre erősödő korlátok között egészen 1944 őszéig működött. 

 

Összegezve már a választások időpontjainak kijelöléséből is látszik, hogy hasonlóan a 

parlamenti képviselőválasztásokhoz, a főváros esetében sem a közhangulat hű leképezése 

volt a cél, hanem ellenkezőleg, a politikai váltógazdálkodás, az ellenzék esetleges 

többségre jutásának elkerülése. Ebből a szempontból nem beszélhetünk a jog uralmáról, 

jogállami berendezkedésről, bár az aktuális kormányok fontosnak tartották, hogy az 

önkényes lépéseiket lehetőleg törvényekkel „legitimálják”. A választások meghatározó 

funkciója volt a keresztény-nemzeti erők egyébként természetesnek tekintett hatalmának 

választópolgárok általi legitimálása. 1920 és 1938 között a megfelelő „eredmény” 

biztosításhoz a parlamenti választások esetében a fő eszköz a mandátumok túlnyomó 

többségére kiterjedő nyílt szavazás volt, Budapest esetében azonban a titkosság végig 

megmaradt. A főváros törvényhatósági bizottságban a nem a választójogosultak általános 

választása révén bekerülő tagok jelentették a legfőbb biztosítékot a jobboldali többség 

1920 utáni megőrzésére. 

 

 

A fővárosi törvényhatósági bizottság speciális tagjai 

 

A választói akarat, a közhangulat nemkívánatos „ingadozásainak” korrekcióját, az 

esetlegesen megerősödő „szélsőséges” irányzatok térnyerésének korlátozását szolgálta az 

olyan bizottsági tagok részvétele, akik kinevezés, delegálás vagy valamilyen speciális, 

korlátozott választás nyomán kerültek be a fővárosi közgyűlésbe, így értékrendjük 

(pártszimpátiájuk), egyes esetekben pedig konkrét személyük már a választás előtt ismert 

volt. 

 

A dualizmus idején ezt a „stabilitást” még a virilizmus speciális, választásokkal 

összekapcsolt változata szolgálta: a bizottsági tagok felét az 1200 legtöbb adót fizető közül 

választották. 1920-ban az egymással szemben álló politikai erők akarata, ha különböző 

okokból is, abban a kérdésben egybeesett, hogy a vagyoni virilizmust meg kell szüntetni. A 

                                                           
166 1940. évi XXXI. tc. 2. § és 1941. évi XIX. tc. 1–2. §. – A törvények indoklásai a közigazgatási 
törvényjavaslatok gyors elkészültével számoltak, amelyek elfogadása után azonnal meg lehet tartani majd a 
választásokat. Ez azonban nem következett be. 
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hatalomra jutott keresztény-nemzeti erők a háború alatti „határtalan és hirtelen 

vagyoneltolódásra” hivatkoztak, ami miatt elveszne a virilizmusnak az a legfőbb előnye, 

hogy „értékes konzerváló erőt juttat be az önkormányzati testületbe”.167 Az 1920-as 

fővárosi törvény nemzetgyűlési vitájában a kereszténypárti és kisgazda képviselők 

antiszemitizmustól nem mentes felszólalásaiból egyértelműen kiderül, hogy az 1918 előtti, 

általuk szabadkőműves kisebbséginek, lényegében zsidónak minősített városvezetés 

uralmának eszközét látták a virilizmusban, amelyet a kívánt keresztény-nemzeti Budapest 

kialakításához mindenképpen meg kell szüntetni.168 Azaz nem általában magának a 

virilizmusnak az intézménye, hanem konkrétan a fővárosi virilisták személye, származása 

jelentett számukra problémát,169 amit az is igazol, hogy az ország többi 

törvényhatóságában, bár átalakításra került, de megmaradt ez a vagyon alapú tagsági 

forma. Ehhez képest a liberális polgári ellenzék elvi alapon támogatta a virilizmus 

felszámolását, hiszen régi célja volt az általános választói akaratnak megfelelő bizottság 

létrehozása.170 

 

A Horthy-korszakban így Budapestet, a vagyoni virilizmus intézménye helyett a 

különböző típusú, állandóan változó számú, nem általánosan választott tag részvétele 

jellemezte. Az egyre bonyolultabbá váló törvényi rendelkezések, delegálások, kinevezések 

és átmeneti intézkedések miatt a pontos számuk mindig csak egy-egy konkrét időpontra 

állapítható meg, egész ciklusokra nem.171 A speciális tagok súlyát leginkább a választások 

után létrejövő új közgyűlések számarányai mutatják meg, mert ezekből kiderül, hogy 1920 

után mekkora fölénnyel kellett volna az ellenzéki pártoknak az általános tagválasztásokat 

                                                           
167 Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. I. kötet. 214. (A 32. sz. törvényjavaslat indoklása.) 
168 Nemzetgyűlési napló, 1920–1922. III. kötet: Haller József előadó (4–5.), Usetty Ferenc (23.), Schandl 
Károly (89–93.) és Vass József (95–96.) felszólalásai, illetve igen jellemzőek az ellenzéki képviselők 
beszédei alatti közbeszólások is. 
169 Ez közvetetten a törvényjavaslat indoklásában is szerepelt: „A javaslat ebben a kérdésben nem elméleti 
alapból indult ki, hanem itt egyedül az a közmeggyőződéssé érlelődött felfogás szolgált irányadóúl, hogy a 
teljesen átalakult életviszonyokra való tekintettel a székesfőváros törvényhatósági bizottságánál a virilis 
rendszer továbbra fenn nem tartható.” Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. I. kötet. 214. (A 32. sz. 
törvényjavaslat indoklása.). A virilizmus eltörlését részletesen bemutatja és elemzi: Schweitzer Gábor: Az 
önkormányzatiság színe és fonákja. 57–60. 
170 Bródy Ernő, Pető Sándor és Bárczy István felszólalásai. Nemzetgyűlési napló, 1920–1922. III. kötet. 7–
19., 28–36. és 67–75. – A régi városházi képviselők közül voltak, akik viszont a virilizmus fenntartása 
mellett érveltek, mint például Springer Ferenc. A cenzúra által törölt újságcikkét Bárczy olvasta fel a 
parlamentben. Uo. 191–192. 
171 A törvényekben általánosságban meghatározott elvi számok a gyakorlat szempontjából félrevezetők, mert 
sok esetben előfordulnak átmeneti rendelkezések, lásd részletesen az egyes tagtípusoknál. 
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megnyerniük ahhoz, hogy az egész bizottságot tekintve is többségbe kerüljenek. A két fő 

tagsági típus egymáshoz viszonyított arányait a 2. táblázat mutatja be.172 

 

2. táblázat. A fővárosi törvényhatósági bizottság közgyűlésén szavazati joggal rendelkező 
tagok száma és aránya 1920 és 1935 között 

 
Általánosan választott tagok Nem ált. választott tagok Alakuló közgyűlés 

dátuma 
Összes tag 
száma (N) száma (N) aránya (%) száma (N) aránya (%) 

1920.07.28. 284 240 84,51 44 15,49 
1925.06.17. 310 250 80,65 60 19,35 
1931.01.22. 229 150 65,50 79 34,50 
1935.06.28. 182 108 59,34 74 40,66 

 

A dualizmus kori, 400 tagból173 álló bizottság létszámának radikális, 200 főre történő 

leszállítását már az 1920-as törvénytervezet is megcélozta.174 A racionalizálást és 

korszerűsítést hirdető, az európai és észak-amerikai világvárosok hasonló testületeinek 

jóval alacsonyabb méretével érvelők tervének megvalósítását azonban hosszú ideig 

meggátolták a politikai, párt- és képviselői érdekek. 1920-ban az eredetileg tervezettnél 

kisebb csökkentésre került sor, majd 1925-re 10 százalékkal még nőtt is a képviselők 

száma. Végül 1935-re két lépcsőben 200 alá süllyedt a bizottság létszáma, de addigra az 

összetétele jelentősen megváltozott. A táblázatból egyértelműen kiolvasható a tendencia: a 

nem általánosan választott tagok arányának számottevő növekedése, a kezdeti 15,5 

százalékos értékről az 1935-ös 40 százalék fölöttire. Érdemes röviden áttekinteni e 

kategória különböző típusait (3. táblázat).175 

                                                           
172 A vizsgálatnál fő szempontnak a szavazati jogot tartottam, ezért 1920-ban bekerültek az azzal rendelkező 
fővárosi főtisztviselők is, akik a hivatalos tagságot csak az 1924-es törvényben kapták meg. A táblázat az 
alakuló ülések közgyűlési jegyzőkönyvei (Budapest Főváros Levéltára) alapján készült. 
173 Ehhez hozzáadódnak még az 1873 óta szavazati joggal bíró fővárosi főtisztviselők is. 
174 Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. I. kötet. 206–212. (a 32. sz. törvényjavaslat) és 213–221. (indoklás). 
175 1920. évi IX. tc. 13. §; 1924. évi XXVI. tc. 13–14. §; 1930. évi XVIII. tc. 18., 23–24. és 100. §; 1934. évi 
XII. tc. 2. §. alapján, de nem mindenhol a törvényekben szereplő csoportosítás szerint. E táblázatban is az 
alakuló ülések számadatai szerepelnek. 
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3. táblázat. A fővárosi törvényhatósági bizottság nem általánosan választott tagjainak 
fő típusai és az egyes típusokba tartozó képviselők száma és aránya 1920 és 1935 között 

 
1920.07.28. 1925.06.17. 1931.01.22. 1935.06.28. A nem általánosan választott tagok 

fő típusai (jogcímek) N % N % N % N % 
Állása/tiszte folytán (1930: szakszerűség) 20 45,45 10 16,67 8 10,13 – – 
Fővárosi főtisztviselő (1920: szavazati jog) 24 54,55 30 50,00 18 22,78 20 27,03 
Fővárosi főtisztviselő – saját személyére – – – – 12 15,19 4 5,41 
Testületi/intézményi képviselő – – 20 33,33 – – – – 
Érdekképviseleti – – – – 19 24,05 19 25,68 
Örökös tag – – – – 22 27,85 31 41,89 
Összesen 44 100,00  60 100,00 79 100,00 74 100,00 

 

1920-as törvényi szabályozás a megszüntetett vagyoni helyett bevezette az „intellektuális 

virilizmust” – ahogy a javaslat előadója fogalmazott –, azaz a tudomány és a művészet 

kiválóságainak tagságát.176 A nemzetgyűlési vitában azonban az ellenzéki Bárczy István 

rámutatott: a 22 állása vagy tiszte folytán bekerülő jelöltből177 17 államilag kinevezett, és 

abból 14 fizetett állami alkalmazott, ezért ők nem lehetnek pártatlanok, tagságuk az 

önkormányzatiság elvét sérti, és kiválasztásuk ötletszerűen, nem pedig a közgyűlés 

ügyeinek, munkájának figyelembevételével történt meg. A belügyminiszter válaszában 

nyíltan kimondta: „a javaslatnak […] nem az volt a célja, hogy tisztán az önkormányzati 

elvet jutassa érvényre”, hanem hogy egy „nívós, kifogástalan, hazafias […] testületet 

alakítson”, így szerinte a tisztüknél fogva tagok ebből a szempontból a megfelelő 

„korrektívumot” jelentik.178 1925-ben a belügyminiszter által „tisztüknél fogva” kijelöltek 

létszáma 10 főre csökkent, részben kikerülés, részben az új testületi (intézményi) 

képviselők csoportjába való átkerülés folytán. Az 1930-as átszervezéskor a szakszerűség 

képviselete címen találjuk meg őket.179 Végül 1935-ben tagsági joguk megszűnt, a 

továbbiakban szavazati jog nélkül vehettek csak részt a közgyűléseken. 

 

1920-ban a nemzetgyűlés közigazgatási bizottságának többségi véleménye szerint a 

későbbi fejlődés iránya a városházi főtisztviselők180 bizottsági döntésekben való 

részvételének csökkentése, megszüntetése lesz.181 1925-re azonban, miután a kerületi 

                                                           
176 Haller József előadó felszólalása. Nemzetgyűlési napló, 1920–1922. III. kötet. 5. 
177 1920-ban végül csak 20 ilyen tag került be, mert két kijelölt intézmény még átszervezés alatt állt, így a 
belügyminiszter nem tudta jelölni a vezetőjüket. Fővárosi Közlöny, 1920. július 30. 410. 
178 Nemzetgyűlési napló, 1920–1922. III. kötet. 190–191., illetve 194. 
179 A törvényben kilenc, az alakuló ülésen nyolc fővel. 
180 Mindvégig szavazati joggal bírt a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok (az ügyosztályok 
vezetői), az árvaszéki elnök, a tiszti főügyész, a tiszti főorvos és a székesfővárosi statisztikai hivatal 
igazgatója.  
181 Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. I. kötet. 351. 
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elöljárók is tagsági jogot kaptak, éppen hogy bővült e csoport. 1930-tól a létszám elvileg 

20 alá csökkent volna egyes tisztviselők és az elöljárók kikerülésével, de a gyakorlatban az 

állások akkori birtokosai saját személyükben megtarthatták bizottsági helyüket, amíg az 

adott tisztet betöltötték.182 Miután e főtisztviselőket a közgyűlés, annak többsége 

választotta, ezért ha pártfrakciókhoz hivatalosan nem is tartoztak, nyilvánvalóan a 

jobboldal táborát erősítették. 

 

A testületi (intézményi) képviselők státusza az érdekképviseleti tagság előzményének 

tekinthető, bár fontos különbség van a két típus között a bekerülés módjában. 1925-ben a 

meghatározott kamarák és tudományos, művészeti intézmények jelöltjei közül a 

belügyminiszter előterjesztésére az államfő nevezte ki a tagokat,183 azaz a kormányzatnak 

megfelelő személyek bejutása egyértelműen biztosított volt. 1930-tól viszont az 

érdekképviseleti csoportok, elsősorban a kamarák meghatározott testületeiből maga a 

törvényhatósági bizottság választott érdekképviseleti tagokat.184 A „törvényhatósági 

bizottság csakis úgy lehet a székesfővárosban uralkodó közhangulatnak hű kifejezője és 

csak akkor fejthet ki az összes érdekkörök jogos törekvéseivel összhangban álló működést, 

ha az önkormányzati testületben a különböző társadalmi rétegek, hivatások, foglalkozások 

képviselve vannak”185 – hangsúlyozta a választás mellett a korporációs elv fontosságát a 

kormányzati indoklás. E csoporthoz sorolható 1930-tól a Vitézi Rend küldöttje is, bár e 

szervezetnek az önálló delegálási joga volt. 

 

Az örökös (azaz életfogytig tartó) bizottsági tagság intézményét, amely már a kormány 

1924-es törvényjavaslatában is szerepelt,186 végül az 1930-as törvény hozta be a fővárosba, 

a vidéki törvényhatóságok példáját követve. A 32 örökös tagot a közgyűlés választotta, a 

„közélet területén érdemeket szerzett fővárosi polgárok sorából”.187 A jelölési és a 

választási szisztéma188 miatt az örökös tagok közé bekerülni csak a (jobboldali) többség 

akaratából lehetett. Ez meg is mutatkozott az első 22 ilyen tag megválasztásakor, amelyre a 

                                                           
182 1930. évi XVIII. tc. 100. § (2). 
183 A törvényben előírt 21 tagból 20 főt nevezett ki a kormányzó 1925. június 15-én. 
184 Bár az eredeti törvényjavaslatban magukra az érdekképviseletekre bízta volna a bizottsági tagok 
megválasztását, a keresztény pártnak sikerült az országgyűlésben ezt megváltoztatnia. 
185 Országgyűlés Képviselőházának irományai, 1927–1931. XIX. kötet, 199. 
186 Az elképzelést akkor a nemzetgyűlés közigazgatási bizottsága elvetette. Nemzetgyűlés irományai, 1922–
1926. VIII. kötet. 183., illetve XI. kötet. 211–218. 
187 1930: XVIII. tc. 23. § (2). 
188 A választás az általános többségi elv alapján történt. A jelölés kizárólagos joga a főpolgármester elnöklete 
alatt működő kijelölő-választmányé volt, amely testület tagjainak egyik felét a főpolgármester hívta be, 
másik felét a közgyűlés választotta. 1930. évi XVIII. tc. 23. és 60. §. 
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biztonság kedvéért még az 1930. decemberi, általános törvényhatósági választások előtt 

sort kerítettek: a két szövetséges jobboldali párt, a keresztény községi és a fővárosi 

kormánypárt táborából húsz, a liberális ellenzékiek közül két fő került be. A szintén 

ellenzéki szociáldemokraták az intézmény és az eljárás elleni tiltakozásul kivonultak a 

közgyűlésből.189 Az 1934-es törvénymódosítással elvileg 22 főre csökkentették az örökös 

tagok számát, de ez a már megválasztottak mandátumát természetesen nem érintette, így 

létszámuk csak jóval később, az elhalálozások révén csökkent a módosított értékére.190 E 

tagságnak a gyakorlati funkcióját Harrer Ferenc később így értékelte: „A kiválasztás 

merőben a törvényhatósági bizottsági tagállomány növelésére ment végbe, pártalapon, és 

ezen belül pártszempontok szerint. Ezért utóbb már csak választott bizottsági tagokat 

választottak örökös bizottsági tagokká, soraikba a pártlistán levő póttagokat automatikusan 

léptetve. Később nem egyszer az volt a döntő, hogy melyik póttagot akarják bejuttatni.”.191 

 

Összességében tehát a törvényhatósági bizottság nem volt, nem lehetett „a 

székesfővárosban uralkodó közhangulatnak hű kifejezője”, hiszen a nem általános 

választással bekerülő tagok csoportjai szinte teljes mértékben a jobboldal – és bizonyos 

mértékben az országos kormányzati hatalom – érdekeit szolgálták. A fővárosi pártok és 

irányzatok közötti, az általános választói akaratot tükröző erőviszonyok megfelelő 

„korrigálására” ez volt a leghatékonyabb eszköz, így a választások politikai kockázata 

jelentősen csökkent, a létrejövő új közgyűlések összetétele pedig részben előre 

tervezhetővé vált. Ebből a szempontból fontos állomás volt az 1930-as szabályozás, 

amikor a nem általánosan választott tagok rendszerét hosszabb távra, tudatosan 

átalakították és bővítették. A fővárosi törvénytervezet minisztertanácsi tárgyalásán 

elégedetten állapíthatta meg az előadó, hogy „a törvényhatósági bizottságnak az elöl 

megjelölt alkotóelemekből való összeállítása révén még abban az igazán kedvezőtlen 

esetben is 12 főnyi többsége lesz a nemzeti és valláserkölcsi alapon álló pártoknak, ha az 

                                                           
189 A 22 örökös képviselő nevét, megjelölve közülük a 11 KKP tagot közli: Gergely Jenő: A Keresztény 
Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 211. A két liberális neve: Budapest története V. kötet. 285. – Ezzel 
szemben L. Nagy Zsuzsa nevek nélkül három ellenzéki liberálisról ír (A budapesti liberális ellenzék 1919–
1944. 99.). Az eltérést az okozhatja, hogy a fővárosi kormánypártban, s a megválasztott örökös képviselőik 
között több az ellenzéktől korábban átpártolt liberális politikus volt. A további 10 örökös tagot már az 1930-
as választások révén létrejövő új közgyűlés választotta meg. 
190 Emiatt szerepel a táblázat 1930-as adatánál csak 22, 1935-ben viszont még 31 örökös tag, miután az 
alakuló közgyűlésekre ezek a számok érvényesek. 
191 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. 90. – A gyakorlat tehát elég távol került a törvény eredeti indoklásától, 
amely szerint az „örökös tagság révén a törvényhatósági bizottság olyan egyéniségeket is megnyerhet 
tagokul, akiknek értékes közreműködését más módon megszerezni nem lehetne, mert idegenkednek a 
választási küzdelmektől”. Országgyűlés Képviselőházának irományai, 1927–1931. XIX. kötet, 200. 
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ellenkező világfelfogású pártok a választott tagok számának 70%-át érnék el”.192 Az 

ellenzéki pártoknak ráadásul egy ilyen mandátumarány eléréséhez még ennél is magasabb 

szavazatarányt kellett volna elérniük a választási rendszer később tárgyalandó „korrekciós” 

eszközei miatt. 

 

                                                           
192 „Kelet Párizsától” a „bűnös városig”. Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához. I. 
kötet 1873–1930. Összeáll., szerk.: Sipos András, Donáth Péter. BFL–BTF, Budapest, 1999. 328. 
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A fővárosi pártstruktúra 

 

 

A dualizmus kori Budapesten stabil pártstruktúráról nem beszélhetünk, ahogy modern 

értelemben vett pártokról is csak kevés esetben. Az akkori fővárosi politika kerületi 

(közigazgatási és egyben választókerületi) szinten szerveződött, helyi érdekszövetségek és 

„törzsfőnökök”, azaz helyi erős emberek irányították. Az országos politikában 

kormánytámogató, a fővárosiban pragmatikus és óliberális irányultságú csoportok 

hatalomgyakorlása a szűk körű választójognak megfelelően az anyagi hátterű személyi 

kötődéseken és hálózatokon alapult, így a választásokon fellépő, gyakran változó nevű 

szervezeteik többsége ad hoc választási párt volt. E rendszerrel szemben, ezt kritizálva a 

századfordulón jelentek meg Budapesten a már határozottan világnézeti, elvi alapokon álló 

liberális és keresztény politikai szerveződések, pártok. A modern liberális irányzat sorsa 

szorosan összefonódik Budapest történetével, a főváros volt a mozgalom kiindulópontja és 

mindvégig legfőbb bázisa is. Maga a szervezkedés kerületi szinten, Terézvárosban indult 

1894-ben, Vázsonyi Vilmos vezetésével. Az így létrejött Demokrata Párt programjában 

szerepeltek a fővárosi politikai élet demokratizálását elősegítő követelések, de ezek 

megvalósulása nélkül, a régi elit csoportokkal való kiegyezéssel a pártnak sikerült 

befolyásolni, sőt Bárczy István polgármestersége idején (1906–1918) irányítani a 

városháza életét, működését. Szintén 1894-ben lépett fel, de a budai kerületekben a 

keresztény Szabad Polgári Párt, hasonló demokratikus és átfogó községpolitikai 

programmal, mint a Vázsonyiék. A közös elvi alap és rendszerkritika az induláskor a két új 

ellenzéki erő szövetségét eredményezte, igazi siker nélkül. „Az eltérő kulturális 

meghatározottságok, a származási kérdéseken alapuló ellentétek kiéleződése 1900-ban 

viszont jobbára már egymással szemben álló pártokként mutatja a két, amúgy csaknem 

azonos programot hirdető csoportosulást.”193 A demokratákkal szemben a keresztény párti 

politikusok így ellenzékben maradtak, az 1906 utáni liberális városvezetés idején komoly 

szerephez nem jutottak.194 

 

                                                           
193 Horváth J. András: Önkormányzati képviselő-választások, 1867–1912. In: Önkormányzati választások 
Budapesten 1867–2010. Szerk.: Feitl István – Ignácz Károly. Napvilág, Budapest, 2010. 47. 
194 A dualizmus időszakáról Horváth J. András idézett írásán túl lásd: L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális 
ellenzék 1919–1944. Akadémiai, Budapest, 1972. 9–24.; Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt 
(1920–1939). Gondolat Kiadó, MTA–ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport, 
Budapest, 2010. 13–31. 
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A világháború után a Demokrata Pártnak és politikusainak szerepe már a polgári 

demokratikus forradalom idején csökkent a fővárosban, és a Tanácsköztársasággal el is 

tűnt. Az 1919-es ellenforradalom egyik vezető irányzataként a keresztény pártiak fő célja a 

teljes hatalomváltás, a korábbi liberális városvezetés felszámolása, a hangsúlyozottan 

keresztény és nemzeti főváros megteremtése volt, amit egy év alatt sikeresen teljesítettek 

is. Az átalakulás, annak részeként a virilizmus megszüntetése és a választójog kiterjesztése 

a fővárosi politikai élet működését is megváltoztatta, és a Horthy-korban már jóval 

stabilabb és modernebb pártokat, pártstruktúrát eredményezett. Az 1920. évi nemzetgyűlési 

és törvényhatósági választások e folyamatba illeszkedtek, alakították például a különböző 

keresztény csoportok egymáshoz való viszonyát, pozícióharcát, hogy végül egy új fővárosi 

keresztény párt létrejöttével záruljanak. Az 1920-as választások átmenetiségét ehhez 

kapcsolódóan a további jellegzetességek is mutatják. A parlamenti választás még nem 

pártlistás, hanem egyéni jelöltes volt; a már pártlistás törvényhatósági választáson pedig 

nem fővárosi, hanem még (választó)kerületi szinten szerveződtek a pártok. Egyik választás 

idején sem volt igazi szabad közélet, sajtó- és véleményszabadság, ami a baloldali és 

liberális pártok agitációs, kampánytevékenységét korlátozta. Ennek következtében a 

korszak egyik fő irányzata, a szociáldemokraták tiltakozásul egyiken sem vettek részt, azaz 

korlátozott volt a pártkínálat is. Mindkét választáson így több választókerületben csak egy-

egy jelölt vagy lista indult, azaz azokon a helyeken tényleges szavazásra nem került sor.  

 

 

Az új fővárosi pártstruktúra alapjának kialakulása: az 1920-as választások 

 

Az 1920. januári részleges nemzetgyűlési képviselőválasztásokon a Keresztény Nemzeti 

Egyesülés Pártja (KNEP) és az Országos Kisgazda- és Földmíves Párt szerezte meg a 

mandátumok túlnyomó többségét, nagyjából egyenlő arányban.195 A Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt (MSZDP) általános távolmaradása mellett Budapesten lényegében a 

kisgazdapárt sem szállt harcba, így ott elsősorban keresztény párti és liberális egyéni 

jelöltek voltak, előbbiek egyértelmű fölényével. A keresztény pártiak egymás ellen a 22 

választókerületből csak háromban küzdöttek, többségükben a különféle irányzatokat 

egyesítő KNEP színeiben indultak, de négy kerületben magukat keresztényszocialistának 

                                                           
195 Az 1920-as nemzetgyűlési választásokról részletesen lásd Gergely Jenő: Titkos választás és 
ellenforradalom – 1920. In: Parlamenti választások Magyarországon 1920–2010. 3. bővített, átdolgozott 
kiadás. Szerk.: Földes György–Hubai László. Napvilág, Budapest, 2010. 46–82. és Hubai László: 
Magyarország XX. századi választási atlasza. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. I. 21–25. 
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nevező jelöltek is részt vettek. A neves liberális politikusok többsége, köztük Vázsonyi 

Vilmos, Bárczy István és Ugron Gábor a Nemzeti Demokrata Párt (NDP) jelöltjeként 

indult, de a pártnak csak a fővárosi egyéni választókerületek felében, tizenegyben volt 

jelöltje. Liberálisok másik irányzata, az októbristák csak Budapesten indultak 

Függetlenségi és '48-as Párt (F48P) névvel, négy egyéni jelölttel. A mérsékelt centrumot 

három kerületben képviselte a Heinrich Ferenc vezette Nemzeti Középpárt (NKP), míg 

egy-egy jelölt a Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt (KGFKP), illetve Magyar 

Munkások Pártja (MMP) elnevezést használta. Tizenegy pártonkívüli jelölt is indult, 

köztük olyan jelentős közéleti személyiségek, mint a volt miniszterelnök Wekerle Sándor, 

és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének vezetői, Fenyő Miksa és Hegedüs 

Lóránt. 

 

4. táblázat. A szavazatok megoszlása a jelöltek között a 20 szavazásos fővárosi 
választókerületben összesítve az 1920. januári nemzetgyűlési választáson 

 
Szavazatok 

Jelöltek csoportjai 
N % 

keresztény párti 173 061 58,04 
NDP 68 009 22,81 
NKP 8 552 2,87 
F48P 7 570 2,54 
KGFKP 4 180 1,40 
MMP 2 119 0,71 
pártonkívüli 34 701 11,64 
Érvényes összesen 298 192  100,00 
Érvénytelen 71 371 19,31 
Összes szavazat 369 563    

 

A 4. táblázat azoknak a választókerületeknek az összesített eredményét tartalmazza, ahol 

több jelölt között tényleges szavazásra került sor.196 A keresztény párti jelöltek 

eredményéből így hiányzik az a számukra két jó kerületet is, ahol ellenjelölt és így 

szavazás nélkül győztek. A demokrata párti és pártonkívüli jelöltek összesített eredménye 

annak fényében értékelhető jónak, hogy csak a választókerületek felében indultak; a 

keresztény pártiak mellett csak ők tudtak képviselői mandátumot szerezni. 

 

                                                           
196 A táblázatban az alapválasztás eredményeit tartalmazza, az eredménytelenség miatt megismételt februári 
pótválasztások nélkül. A korabeli statisztikában az egyhangú, szavazás nélküli két választókerületre is 
megadtak részletes „eredményt”: a választójogosultak tényszámából levonták a távolmaradók és 
érvénytelenül szavazók becsült számát, így jutva el a keresztény párti jelöltek becsült „szavazatszámához”. E 
becslés szerint a keresztény párti jelöltekre a fővárosban 167 511 (KNEP) és 35 974 (keresztényszocialista), 
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Az 1920-as választások különlegessége az érvénytelen szavazatok magas száma: 

Budapesten közel 20% (az összes szavazó számához viszonyítva). Ezt mind a korabeli 

elemzők, mind a szakirodalom elsősorban a tudatos tiltakozással magyarázza, miután a 

szociáldemokraták támogatóikat a szavazólap áthúzására szólították fel. Az érvénytelen 

szavazatok választókerületek közötti megoszlása és az MSZDP későbbi választásokon 

(például 1922-ben) kapott szavazatainak megoszlása között szoros összefüggés van, bár az 

adatok alapján valószínűsíthető, hogy több kerületben a szociáldemokrata szimpatizánsok 

egy része inkább a liberális jelöltekre voksolt.197 Ha az érvénytelen szavazatokat úgy 

vesszük mint MSZDP-re eső voksokat, és beszámítjuk a jelöltekre adott érvényes 

szavazatok közé, akkor 1920-ban a keresztény pártiak az összes szavazatnak csak kevesebb 

mint felét szerezték meg Budapesten. 

 

A fél évvel későbbi fővárosi törvényhatósági választáson a győztes erő kiléte nem volt 

kérdéses. „Eleinte azt hittem, hogy a választások minden izgalom nélkül fognak lefolyni. A 

szociáldemokraták passzivitásban voltak, a kisgazdapárt érdektelen volt a fővárosi 

ügyekben, baloldali polgári pártok pedig egy-egy kerülettől eltekintve sokkal gyengébbek 

voltak, hogy sem vitássá tehették volna a keresztény párt domináló többségét. […] Így 

minden jel arra mutatott, hogy a választás csak a jelöltek körében fog érdeklődést kelteni” 

– írta Rassay Károly politikai visszaemlékezéseiben.198 A fővárosi választások háttérbe 

szorultak 1920 nyarának országos ügyei mellett. Június 4-én aláírták a trianoni 

békeszerződést; június közepétől egy hónapig tartott a nemzetgyűlési választások második, 

tiszántúli fordulója. Június 26-án lemondott Simonyi-Semadam Sándor kormánya, de az új 

kabinet, Teleki Pál vezetésével, csak július végén alakult meg; a belpolitika addig 

leginkább a kormányválságról, majd a kormányalakítási kísérletekről szólt. Mindezek 

miatt a fő célon, a „keresztény városháza” megteremtésén túl a fővárosi választások 

részletei inkább csak a helyi szervezeteket és politikusokat érintették. Jellemző példa, hogy 

amikor a II. kerületben a keresztény párton belüli pártszakadást (az akkor még oda tartozó) 

Rassay Károly jelezte az országos pártvezetőségnek, nem sokat törődtek az üggyel. „Hát 

csináljatok két listát – mondotta Ernszt Sándor. – Legalább többen fognak szavazni, mert 

nagyobb lesz az agitáció”. Arra viszont semmilyen központi pénzt nem ígért.199 

                                                                                                                                                                                
összesen 203 485 szavazat esett (volna). Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1921–1924. 565. – 
Ezt veszi át a szakirodalomban: Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 36. 
197 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 24. (15. lábjegyzet). 
198 Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 867/2. fond. r-74. ő.e. 136. 
199 Rassay Károly politikai visszaemlékezései. Uo. 141. 
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A hatalomátvételre készülő keresztény párti képviselők elsősorban negatív kampányt 

folytattak: a korábbi liberális városvezetést kárhoztatták, és minden téren radikális 

változást hirdettek. Az általuk felvázolt morális és anyagi katasztrófából – amit szerintük a 

kisebbségi „szabadkőműves destrukció” okozott – csak a keresztény megújulás jelenthet 

kiutat. Hogy utóbbi részleteiben, programszinten mit jelent, arról alig esett szó – azt 

leszámítva, hogy mind a törvényhatósági bizottságban, mind a fővárosi tisztviselők, 

közüzemvezetők és a tanszemélyzet körében is a megbízható, keresztény és nemzeti 

beállítottságú embereket kell előtérbe helyezni. A liberális képviselők ezzel szemben 

próbálták védeni a Bárczy-korszak fővárosi politikáját, felsorolva annak érdemeit, és 

elhatárolva attól a korábbi törvényhatósági bizottságok választási és működési problémáit 

(például a virilizmus, a „törzsfőnökök” uralma). Az új helyzetbe, a keresztény párti 

hatalomátvételbe és saját kisebbségi, védekező szerepükbe viszont beletörődtek. Ez utóbbi 

a demokrata párti Ugron Gábor egyik nyilatkozatából is kiderül. Pártjának 40%-os 

mandátumarányát előre vetítve, a keresztény pártiak számára e „veszélyt” azzal gondolta 

„enyhíteni”, hogy a kritikák hatására figyelembe veszik majd a felekezeti szempontokat, s 

a képviselőiknek csak fele izraelita vallású, így nem lehet majd azt mondani, hogy a zsidók 

túltengenek az új bizottságban.200 Vagy ahogy más megközelítésben maga Bárczy István a 

kampányban később megfogalmazta: „Programunk nekünk tulajdonképpen nincs és mint 

ellenzéknek nem is lehet. Ellenzék leszünk, s mint ilyenek az ellenőrzést és a kritikát 

gyakoroljuk. A programadás a többségi párt joga és kötelessége, bár ez ideig mást, mint a 

keresztény jelszót, nemigen hallottunk a túlsó oldalról. Hogy mi programot adjunk, annak 

sok értelme nem is lenne, csak a kormányzó pártoknak tennénk szívességet, mert módot 

adnánk arra, hogy a programunkat kisajátítsák s némi antiszemita szósszal feltálalják.”201 

Az akkori politikai hangulatra jellemző, hogy a keresztény pártiak radikálisai még azt is 

soknak találták, hogy a liberálisok az ellenőrzést és a kritikát képviselhessék. 

 

Nemcsak a győztes erő kiléte volt egyértelmű, de a kerületi részeredményekre is jó 

becsléseket lehetett adni a fél évvel korábbi nemzetgyűlési választások budapesti 

eredményeiből, így a fővárosi szavazás több szempontból is tét nélkülinek látszott. Ezt a 

pártszervezkedések első lépései csak tovább erősítették. Az Országos Kisgazda- és 

Földmíves Párt, bár országos vezető szerepre tett szert, nem kívánta kibővíteni agrárpárti 

                                                           
200 Fővárosi Hírlap, 1920. május 19. 
201 Uo. 1920. június 30.  
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jellegét, így távolmaradása kezdettől egyértelmű volt. „A kisgazdapártnak semmi köze a 

fővárosi választásokhoz” – nyilatkozta Rubinek Gyula pártvezér.202 A szociáldemokrata 

párt országos választmánya június közepén nemcsak a hatósági elnyomás, hanem a 

jelöltállítási időszak rövidsége miatt is a részvétel lehetetlenségét hangsúlyozta. Jellemző, 

hogy a távolmaradást bejelentő vezércikkük jó részét a cenzúra törölte.203 Országosan a 

KNEP teljes egysége még áprilisban felbomlott, miután a legitimista Friedrich István 

társaival kilépett, és ellenzéki keresztény pártot alakított. A fővárosban azonban még május 

elején megindultak és júniusban sikeresen lezárultak a tárgyalások, hogy a szétválás 

ellenére a választásokon közös keresztény listákat állítsanak a kerületekben.204 A korabeli 

szóhasználattal „paktumos” listákról a fővárosi keresztény és liberális szervezetek is 

tárgyaltak, sőt több napilapban egész Budapestre kiterjedő megállapodást vizionáltak: „a 

választási küzdelem nemigen fogja zavarni a főváros békességét, […] mert nagyon 

valószínű, hogy a főváros egész területén a választási aktus lefolytatására a paktum folytán 

sor sem fog kerülni”.205 A valóságban azonban csak ott voltak komolyabb tárgyalások a 

szemben álló felek között, ahol a liberálisok jelentős erőt képviseltek, s ebből is fakadóan 

az ottani keresztény párti politikusok mérsékeltebbek voltak.206 A keresztény radikálisok 

elutasító álláspontját híven fejezte ki Usetty Ferenc: „abszurdum, hogy a keresztények egy 

listán szerepeljenek például a szabadkőművesekkel”.207 

 

Végül a főváros tíz választókerületéből, amelyek megegyeztek az akkori közigazgatási 

kerületekkel, háromban (I., IX., X.) csak keresztény párti listát állítottak, ezért azokban 

nem is tartottak szavazást. Öt kerületben két-két lista, míg két kerületben (II., VIII.) három-

három lista versengett egymással. Két kerületben sikerült végül keresztény–liberális 

paktumos listát állítani, ahol a jelöltek fele-fele arányban kerültek ki a két oldalról, de a 

választási harcot ezekkel sem sikerült kiküszöbölni: az V. kerületben egy demokrata 

ellenzéki, míg a VII. kerületben egy Friedrich-párti keresztény ellenlista is indult. Két, 

tisztán keresztény lista csak a II. kerületben indult egymás (illetve egy liberális lista) ellen, 

míg a VIII. kerületben az egységes keresztény listával szemben nemzeti demokrata párti és 

külön nemzeti középpárti listát is állítottak. A többi kerületben (III., IV., VI.) egy 

keresztény és egy liberális lista küzdött egymással. A pártelnevezések nem voltak 

                                                           
202 Uo. május 26. 
203 Népszava, 1920. június 19. 
204 Független Budapest, 1920. május 5., június 23. 
205 Nemzeti Újság, 1920. június 20. 
206 Független Budapest, 1920. június 16., 23.  
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egységesek, kerületenként különböztek. Egyik oldalon az elmaradhatatlan „keresztény” 

jelző mutatta a bizonyos szintű egybetartozást, míg a másik oldalt épp ennek a hiánya 

jellemezte.208 A II. kerületben a keresztény egység megbomlása mögött elvi és személyi 

okok is álltak. A konkrét vita a jelölésnél bontakozott ki, amikor a lista összeállításáért 

felelős, mérsékeltnek számító Rassay Károly a radikális ellentábor vádja szerint 

szabadkőműveseket is felvett a keresztény listára. Végül a konfliktus nyomán az egyik 

keresztény párti listát Haller István és Rassay Károly, míg a másikat Gallauner Károly és 

Wolff Károly vezette. Rassay értékelése szerint a háttérben a keresztény politika eltérő 

felfogása állt: míg ők a jogrendet és a törvényességet kiemelt célnak tekintették, addig 

Wolffék – akiket a katolikus egyház, a Keresztény Nemzeti Liga, a Friedrich-párt és az 

ébredők helyi szervezetei is támogattak – a jogállammal szemben a keresztény érdekek 

nyílt érvényesítését, a „zsidókérdés” gyors megoldását tekintették a fő feladatnak.209 A II. 

kerületben végül a Wolff-féle keresztény lista aratott győzelmet Rassayék, illetve a 

liberálisok listája felett. 

 

A keresztény listákon a fővárosi politikában főleg új személyek, köztük, ha kis számban, 

de a bizottsági helyért első alkalommal versenybe szálló nők is szerepeltek. Ezzel szemben 

a liberálisoknál sok régi városatya indult a mandátumért, kiváltva ezzel nemcsak az 

ellentábor, hanem a hozzájuk közel álló sajtó kritikáját is. „Találtunk azután olyan régi 

neveket is a listákon, amelyeket egyáltalán nem szerettünk volna viszontlátni. Ezeknek az 

uraknak […] végleg vissza kellett volna vonulniuk a törvényhatósági élettől, s ha nem 

akartak önszántukból menni, a pártoknak kellett volna kényszeríteni őket erre.”210 A 

keresztény pártiak egy részének elfogadhatatlan volt, hogy a régi „törzsfőnökök” közül pl. 

Ehrlich G. Gusztáv előkelő helyet kapott a VII. kerületi paktumos listán, ezért nem 

véletlen, hogy ott külön, tiszta keresztény ellenlistát állítottak. A demokratáknak az utolsó 

héten sikerült bővíteniük a táborukat: sajtójuk a VI. és a VIII. kerületi szociáldemokraták 

támogatásáról számolt be, amely ellen a hír szerint az MSZDP vezetőségének sem volt 

kifogása.211 

 

                                                                                                                                                                                
207 Fővárosi Hírlap, 1920. június 30. 
208 Az újságbeszámolók között is vannak kisebb eltérések a pártelnevezésekben. (Nemzeti Újság, 1920. június 
29.; Fővárosi Hírlap, 1920. június 30.; Független Budapest, 1920. június 30.) 
209 Rassay Károly politikai visszaemlékezései. 137–146.; Budai Keresztény Újság, 1920. június 27., július 4., 
11. 
210 Független Budapest, 1920. június 30. A jelöltek. 
211 Az Est, 1920. július 7. A szociáldemokrata párt és a községi választások. 
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5. táblázat. A szavazatok megoszlása a pártlisták között a 7 szavazásos fővárosi 
választókerületben összesítve az 1920. júliusi törvényhatósági választáson 

 
Szavazatok 

Listák csoportjai 
N % 

keresztény párti 87 769 44,93 
paktumos 38 976 19,95 
liberális 66 366 33,97 
nemzeti középpárti 2 232 1,14 
Érvényes összesen 195 343  100,00 
Érvénytelen 22 128 10,18 
Összes szavazat 217 471    

 

Ha csak azt a hét választókerületet vesszük, ahol több lista és így szavazás is volt, akkor a 

keresztény párti listák önállóan a szavazatok 45%-át szerezték meg, míg a liberálisokkal 

közös paktumos listáik 20%-ot kaptak (lásd 5. táblázat).212 A három egyhangú kerület itt 

nagyobb súlyt képvisel: a fővárosi választójogosultak közel egynegyedének nem volt 

lehetősége a szavazásra. Az összesített szavazatszám nemcsak ezért jóval alacsonyabb, a 

fővárosi részvételi arány is visszaesett a nemzetgyűlési választáshoz (87,5%) képest: csak a 

jogosultak 61,3%-a vett részt a törvényhatósági voksoláson. Az érvénytelen szavazatok 

terén szintén jelentős változások történtek: júliusban nem az MSZDP bázisának számító 

nagy munkásközpontokban, hanem a paktumos kerületekben szavaztak a legtöbben 

érvénytelenül, ott, ahol tisztán keresztény, illetve tisztán liberális lista nem indult. Ehhez 

képest a VI. és a VIII. kerületben működött az előre bejelentett átszavazás: a 

nemzetgyűlésinél jóval alacsonyabb érvénytelenségi arány arra mutat, hogy a 

szociáldemokraták egy része tényleg támogatta a demokrata párti listákat. Az 

érvénytelenségi arány összességében is alacsonyabb volt a fél évvel korábbinál (19,31% és 

10,18%), a „hiányzó” szociáldemokrata választók jó része valószínűleg a távolmaradók 

között szerepelt. 

 

Az összesített mandátumszámok a leadott szavazatokhoz képest már a keresztény pártiak 

egyértelmű dominanciáját mutatták: a 240 választott fővárosi képviselői helyből 167-et 

szereztek meg (ebből 72-öt az egyhangú kerületekben). A megválasztott keresztény 

képviselők a választások után közvetlenül, 1920. július 14-én létrehozták az egységes 

                                                           
212 A Források Budapest történetéhez. III. kötet 1919–1945. (Szerk.: Szekeres József. Budapest Főváros 
Levéltára, Budapest, 1972. 45.) a korabeli sajtócikkek alapján a keresztény párti listáknál több, 220 738 
„szavazatot” közöl, mint amennyit összesen leadtak akkor Budapesten. Ez az „adat” úgy jöhet ki, ha a 
szavazásos kerületek keresztény listáinak szavazatszámát, a paktumos listák szavazatszámának felét, 
valamint az egyhangú, szavazás nélküli három kerület választójogosultjainak (!) számát összeadjuk. Ezt veszi 
át Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 51. 
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Keresztény Községi Pártot (KKP), majd július második felében választották a párt 

elnökévé a katolikus Wolff Károlyt,213 a Keresztény Nemzeti Liga elnökét, alelnökeivé a 

Friedrich-csoporthoz tartozó Csilléry András református fogorvost és a 

keresztényszocialista Usetty Ferenc katolikus tanárt. A vezetők kiválasztása a különböző 

keresztény csoportok kompromisszumát tükrözte, és hallgatólagos megállapodás születetett 

arról, hogy a fővárost irányítók az országos politikában nem vállalnak komoly szerepet.214 

A vezetők személye azonban azt is mutatta, hogy a fővárosban a radikálisabb keresztény 

párti politika fog érvényesülni. 

 

 

Az 1920 után kialakuló fővárosi pártstruktúra lényegében 1939-ig négy nagy irányzat 

egyensúlyára épült. A jobboldalnak a Horthy-korszakban két fő pártja volt: a Wolff Károly 

vezette KKP és a később, a konszolidáció idején megszervezett, és egyre növekvő 

befolyású fővárosi kormánypártok. Az 1920-as években érzékelhető különbség volt a 

radikálisabb politikát folytató, illetve követelő keresztény párt és a bethleni irányvonalat 

követő, a korábbi liberális politikusok egy részét integráló mérsékeltebb centrumpárt 

között. Gömbös Gyula miniszterelnök fővárosi színrelépésével ez a helyzet megváltozott, s 

1935-re nemcsak a támogatottságbeli, de az ideológiai különbség is csökkent, miközben a 

két erő közötti választási rivalizálás megmaradt. Az 1930-as években az új szélsőjobboldali 

mozgalmak és pártok Budapesten is megjelentek, eleinte kevés sikerrel, de az 1939-es 

választásokon a fővárosban jelentős erővé váltak. A liberális pártok indultak külön-külön, 

de közös listával is a különböző választásokon, sőt liberális politikusok mind a jobboldallal 

közös listákon és pártokban, mind ellenzékiként, önállóan vagy a szociáldemokratákkal 

szövetségében megtalálhatók voltak. A baloldalt a Horthy-korszakban a szociáldemokraták 

képviselték. A következőkben az egyes irányzatokat külön-külön, a választási fellépésüket 

és szereplésüket követve mutatom be.215 

 

 

 

                                                           
213 Wolff szerepéről a fővárosi keresztény közéleti mozgalom szervezésében lásd Gergely Jenő: A 
Keresztény Községi (Wolff) Párt első évei. Századok, 2008/6. 1327–1359. 
214 Részletesen lásd Szentgáli Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez. Múltunk, 2002/1. 205–206. és 
Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 68–70. 
215 A besoroláshoz, főleg az országgyűlési választások tekintetében, kiindulópontul szolgált: Hubai László: 
Politikai irányzatok választási eredményeinek kontinuitása, 1920–1947. Múltunk 1999/1.  – Budapest 
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A keresztény pártok 

 

A Keresztény Községi Párt (KKP) 

 

„A Keresztény Községi Pártból Wolffék modern tömegpártot szerveztek. A párt 

törvényhatósági bizottsági tagjainak nagy része az őt megválasztó kerületben egyúttal a 

helyi pártszervezet élén is állt, a katolikusok pedig az ottani egyházközség elnökei, 

vezetőségének tagjai voltak. 1920. novemberétől minden kedden pártnapot tartottak, s 

gondoskodtak arról, hogy a KKP két választás között is élénk politikai életet folytasson. 

Ezért szorgalmazták a helyi szervezetek kiépítését. … A fővárosi főtisztviselőket 

felszólították, hogy lépjenek be a pártba.”216 

 

A KKP 1920-tól megszűnéséig, 1939-ig a fővárosi politikai élet és keresztény irányzat 

domináns szereplője maradt: Budapest önkormányzatát 1923 végéig egyedül, hegemón 

szerepben, majd a fővárosi kormánypárttal koalícióban irányította. Ez a stabil, tényleges 

szavazói támogatottságon alapuló háttér az országos keresztény pártokon belül is komoly 

sújt adott a községi pártnak, s vezetőjének, Wolff Károlynak. Erre támaszkodva sikerült 

megőriznie sajátos arculatát, például felekezetköziségét és kevésbé egyházias jellegét 

szemben az országos párt egyértelműen katolikus jellegével. Az országos politikában nem 

alkottak önálló erőt, de ez egyben azt is jelentette, hogy a parlamenti választásokon a 

fővárosban induló fő keresztény pártot (és így annak támogatottságát) Wolff és 

képviselőtársai határozták meg.217 

 

Az 1922. évi nemzetgyűlési választáson a keresztény irányzatot még erősen megosztotta a 

kormánypárti-ellenzéki szembenállás, amely a fővárosban is érvényesült: bár a KKP tagok 

többsége a Wolff-féle kormánytámogató Keresztény Egységes Párt (KREP, más néven: 

Keresztény Egység Tábora)218 indult, egyes politikusai az ellenzéki, keresztényszocialista 

pártot választották.219 Az 1925. évi törvényhatósági választásokra viszont teljes egység jött 

létre: nemcsak a keresztényszocialisták, hanem a Friedrich-féle irányzat is a KKP 

                                                                                                                                                                                
politikai téren is megnyilvánuló sajátossága és különállása miatt azonban a fő irányzatokat, azok elnevezéseit 
egyes esetekben módosítottam. 
216 Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 90. 
217 Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 11. és 377–381. 
218 Az eredményeket közlő statisztikában: Keresztény Egységes Párt. Budapest Székesfőváros Statisztikai 
Évkönyve, 1921–1924. 566. 
219 Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 94–97. 
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választási szövetségében indultak, amelyet támogatott Gömbös Gyula fajvédő pártja is, 

Bethlen István fővárosi kormánypártjával szemben.220 A keresztény párti egység jellemezte 

az 1926. évi országgyűlési választásokat: a kormánytámogató Keresztény Gazdasági és 

Szociális Párt (KGSZP) akkor egyedül képviselte az irányzatot a fővárosban. Az 1930. évi 

törvényhatósági és 1931. országgyűlési választásokon azonban ismét nem teljes az egység: 

a Friedrich-féle Keresztény Ellenzék mindkétszer, míg a keresztényszocialisták egy része 

1931-ben állított önálló listákat a fővárosban. Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején az 

országos keresztény párt ellenzékivé vált. Wolffék bár tagjai maradtak a KGSZP-nek, de 

nem követték ezt az utat. Taktikai kérdésekben többször szembekerültek a 

miniszterelnökkel, viszont amikor Gömbös elismerte fővárosi szerepüket és befolyásukat, 

akkor kiegyeztek vele.221 Az 1935. évi országgyűlési választásokon már a Keresztény 

(Wolff) Párt (KWP) elnevezést használták, és az országosan vereséget szenvedő KGSZP-

hez képest megőrizték fővárosi pozícióikat. A Friedrich-féle irányzat a két 1935-ös 

választáson is külön indult, az országgyűlésin a legitimistákkal szövetségben.  

 

1936 nyarán a KKP vezetője, Wolff Károly meghalt. Utóda, Csilléry András nem 

rendelkezett olyan tekintéllyel, hogy be tudja tölteni azt az integráló szerepet, amit 

Wolffnak tizenhat éven át sikerült. A párt különböző csoportjai szembekerültek egymással, 

és az országos politika alakulása, a keresztény párt hasonló bomlása és a kormánypárt 

jobbratolódása is gyengítette erejét. Végül a KKP feladta önállóságát: 1939 márciusában 

összeolvadt a fővárosi kormánypárttal Magyar Élet Keresztény Községi Pártja néven. Így a 

keresztény párti képviselők az 1939. évi országgyűlési választáson már a Magyar Élet 

Pártjának (MÉP) fővárosi listáin indultak. 

                                                           
220 A KKP az összefogás demonstrálására 1925-ben az Egyesült Keresztény Községi Párt nevet használta. 
221 Gömbös és Wolff harcáról és kiegyezéséről részletesen: Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt 
(1920–1939). 280–320. 
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További keresztény pártok 

 

6. táblázat. A fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon induló 
keresztény pártok 1922 és 1939 között 

 
1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 
KREP KKP KGSZP KKP KGSZP KWP KKP MÉP 

KRSZP       KRSZP       
AFP     KE KE KE-LNP KE KE 

SZKRE               
KNP               

 

A 6. táblázatból látható, hogy a legtöbb keresztény párt az 1922-es nemzetgyűlési 

választáson vett részt. Ellenzékben volt a Haller István vezette, a KNEP-ből kivált 

Keresztényszocialista Párt (KRSZP) és a legitimista Andrássy-Friedrich Párt (AFP, teljes 

nevén Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt) is, amelyek a budai és dél-pesti 

választókerületben önállóan, az észak-pestiben pedig közös listával, Szövetséges 

Keresztény Ellenzéki Párt (SZKRE) néven indultak. Észak-Pesten a Friedrich-pártjának 

Andrássyval nem egyesült képviselői is listát állítottak a párt régi nevén: Keresztény 

Nemzeti Párt (KNP). Az egység évei és választásai után a magukat háttérbe szorítva érző 

keresztényszocialisták még egyszer, 1931-ben jutottak el önálló listaállításig (Észak-

Pesten), viszont Friedrich István 1928-tól ismét az önállóság útjára lépett. Keresztény 

Ellenzék (KE) néven szervezett legitimista pártja a 1930-as években szemben állt mind a 

kormánnyal, mind Wolffal és a KKP-val. A választásokon a párt részvétele sohasem volt 

teljes az ajánlási rendszer és a támogatásbeli hiányosságok miatt: a törvényhatóságiakon 

1930-ban a 14-ből 10, 1935-ben már csak négy választókerületben fogadták el érvényesnek 

az ajánlásait, míg az országgyűléseiken 1931-ben Budán és Észak-Pesten, 1939-ben csak 

Budán tudott listát állítani. 1935-ben Friedrichék választási szövetséget kötöttek a Griger 

Miklós vezette Legitimista Néppárttal (LNP), az ajánlásaikat azonban csak Észak-Pesten 

fogadták el érvényesnek, a KE bázisának számító Budán nem. A dél-pesti 

választókerületben viszont az elutasítás miatti petíciójuk sikerrel járt, és a megismételt, 

1935. októberi választáson már indulhattak, igaz, akkor a KE és az LNP már külön listát 

állított. 
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7. táblázat. A keresztény pártok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

 
Pártcsoportok 1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

KKP/KREP/KGSZP/KWP/MÉP 17,14 36,65 28,68 27,20 22,85 25,76 27,12 33,00 
További keresztény pártok 13,96 nincs nincs 6,77 6,44 1,69 2,73 0,82 
Keresztény pártok összesen 31,10  36,65 28,68 33,97 29,29 27,45 29,85 33,82 
 

A keresztény pártok összesített választói támogatottsága a korszakban stabil volt, 30% 

közelében mozgott (lásd 7. táblázat). Mint a későbbiekben láthatjuk, az 1925-ös kiugró 

eredmény (36,65%) hátterében az állt, hogy akkor a KKP nemcsak az egész keresztény 

irányzatot, de szinte az egész jobboldalt le tudta fedni. A Wolff-pártnak a fővárosi 

keresztény irányzaton belüli domináns szerepe 1922 után a támogatottságban is 

megnyilvánul, részben riválisai beolvasztásával, részben a választásból való 

kiszorításukkal.222 Az 1939-es adat nem tér el jelentősen a korábbiaktól, de fontos 

hangsúlyozni, hogy ezt a volt KKP képviselői már nem önállóan, hanem az országos 

kormánypárt (MÉP) támogatásával érték el. A keresztény irányzat, illetve azon belül a 

községi jellegű Wolff-párt a törvényhatósági választásokon, ha nem is kiugró mértékben, 

de rendre jobb eredményt ért le, mint a parlamentieken, ahogy azt az 1. diagram 

érzékelteti. 

                                                           
222 A fővárosi hatalommal rendelkező pártoknak kedvező és általuk felügyelt ajánlási rendszer volt a 
kiszorítás fő eszköze, erről részletesen lásd A választás rendszer című fejezet megfelelő részét. 
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1. diagram. A keresztény pártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
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A fővárosi kormánypárt változásai 

 

A fővárosi kormánypárt kategóriáját onnan számíthatjuk, amikor az 1920-as évek közepén 

Bethlen István miniszterelnök önálló politikai erőt szervezett arra, hogy a kormányérdekek 

közvetlenül is megjelenjenek Budapest önkormányzatában, a törvényhatósági bizottság 

közgyűlésében. A főváros sajátos jellegéből kiinduló bethleni koncepció egy mérsékelt, 

polgári centrumpártot jelentett, amely meghatározó szereplője lesz a helyi politikának.223 

Az 1924–1925-ben Ripka Ferenc kormánybiztos vezetésével megszervezett Egységes 

Községi Polgári Párt (EKPP) a célkitűzéssel szemben nem fedte le a teljes polgári 

egységet, nem egyesítette a Wolff-párt és a szociáldemokraták, radikálisok közötti összes 

irányzatot és meghatározó politikust. 1925-ben nemcsak a Vázsonyi-féle demokrata párt 

választotta inkább az ellenzékiséget és a szociáldemokratákkal való szövetséget, hanem 

még Bárczy István volt polgármester és Harrer Ferenc nevével fémjelzett mérsékelt 

                                                           
223 Hamvas József: Budapest megújhodása 1924–1933. Budapest, 1942. 35–62.; Schweitzer Gábor: Az 
önkormányzatiság színe és fonákja. A fővárosi törvényhatósági bizottság szabályozása 1920 és 1930 között. 
L’Harmattan, Budapest, 2010. 88–90. 
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liberális csoport is.224 Az 1925. évi törvényhatósági választáson gyengén szerepelő EKPP 

tömegtámogatás híján csak a kormányzati háttérével és hozzá csatlakozó, nem általánosan 

választott képviselőkkel tudta elérni, hogy a keresztény párttal egyenrangú koalícióban 

irányítsa Budapestet. A párt elnöke 1925-től a volt keresztény párti Kozma Jenő lett, a 

vezetőségében helyet kaptak régi liberális, szabadelvű politikusok, mint Ugron Gábor és 

Glücksthal Samu.225 Az 1926 őszi polgármester-választáson az akkor még ellenzéki 

Bárczy István alulmaradt a keresztény párt jelöltjével, Sipőcz Jenővel szemben, aminek 

hatására 1927 elején a Bárczy-féle liberális csoport is átlépett a fővárosi kormánypártba.226 

Az EKPP megmaradt régi típusú elitpártnak, nagyobb párttagság és komolyabb pártélet 

nélkül. A párt vezetője, Kozma Jenő szabad kezet kért a koalíciós partner Wolff Károllyal 

való együttműködéshez, a számára fontos személyi kérdések intézéséhez, amit a párt 

politikusai azért is elfogadtak, mert így juthattak különböző állásokhoz, pozíciókhoz.227 

 

1932 után az új miniszterelnök, Gömbös Gyula és Kozma Jenő egymással küzdött 

nemcsak a fővárosi kormánypárt birtoklásáért, hanem azon keresztül az önkormányzati 

hatalomért, a fővárosi pozíciók és állások elosztásáért is. Gömbös először Tabódy Tibort, 

volt keresztény párti képviselőt228 bízta meg a Nemzeti Egység Pártja (NEP) fővárosi 

megszervezésével, de ő 1933 folyamán nem ért el sikert, Kozma meg tudta őrizni 

önállóságát. 1934-ben a pártszervezés helyett a fővárosi törvényjavaslatról és a szanálásról 

folyt a politikai vita, majd az év végén változott a helyzet: Gömbös alkut kötött Wolff 

Károllyal, és új embert, Zsitvay Tibor volt igazságügy-minisztert bízta meg a NEP fővárosi 

vezetésével, aki már a Kozma-párt többségének is elfogadható személy volt. A várható új 

választások közeledtével így az EKPP 1934. december 4-i ülésén beszüntette önálló 

működését, tagjai többsége pedig átlépett a NEP fővárosi szervezetébe. Néhány képviselő 

azonban más utat választott: a legitimista Payr Hugó és hívei az ellenzéki liberálisokhoz 

csatlakoztak, míg Bethlen korábbi főpolgármestere, Ripka Ferenc önálló pártot szervezve 

indult az 1935. évi törvényhatósági választáson.229 

 

                                                           
224 Bethlen arra számított, hogy Bárczyyék az új fővárosi kormánypártot választják. Harrer Ferenc: Egy 
polgár élete II. (Emlékiratok) Budapest Főváros Levéltára (BFL) XIV. 31. 12. doboz, 11–17. 
225 Hamvas József: Budapest megújhodása 1924–1933. Budapest, 1942. 76–77. 
226 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. 74. 
227 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. 80–81. és 91. 
228 Tabódy Tibor 1925-ben és 1930-ban a KKP listájáról került be a fővárosi közgyűlésbe, 1926 után az 
országos keresztény párt színeiben országgyűlési képviselő is lett. Gömbös miniszterelnöki kinevezése után 
lépett át a kormánypártba, majd a fővárosi sikertelenség után 1935 márciusában Zala vármegye főispánjává 
nevezték ki. 
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A NEP tényleges budapesti megszervezésére csak 1935 első felében került sor, részben 

párhuzamosan a választási küzdelmekkel. Az 1935. februárban készült részletes fővárosi 

szervezeti útmutatás alapjában a községi választási beosztásnak megfelelő struktúrát, 14 

kerületi és 250 szavazóköri szervezetet,230 továbbá ezekhez kapcsolódó női és ifjúsági 

csoportokat írt elő. Az országos mintának megfelelően a kerületi és szavazóköri 

szervezeteket irányító tisztviselőket (elnökök, alelnökök és titkárok) a párt vezére bízza 

meg és menti fel. Rajtuk kívül fontos szerepet szántak a propaganda-megbízottaknak 

(akiknek fő feladata a NEP és az ellenzék gyűléseinek látogatása), valamint a 40-50 

választópolgáronként kiválasztott ún. szervezőknek (akik a „reájuk bízott” választók 

beszervezését végzik, különös figyelmet fordítva a munkásság meggyőzésére).231 A 

pártszervezésnek a választásokon túlmutató céljai is voltak; ezt jelzi a központi és a 

kerületi párthelyiségek mellett a kisebb pártirodák megnyitásának terve, ahol a polgárság 

ügyes-bajos dolgaiban tanácsot és segítséget kaphat. Erről később a pártsajtó így írt: „A 

választás a NEP szervezeteinek munkájában csak egy olyan állomás volt, amikor 

politizáltak is, mert egyébként a NEP szervezeteinek feladata és hivatása: szociális és 

kulturális téren dolgozni minél eredményesebben és hatékonyabban, mert a valódi és végső 

cél: a nemzeti egység megteremtése…”.232 Jól látható volt a célkitűzés: a korábbi 

érdekkijáró elitpártból egy komoly tömegpárt létrehozása. 

 

A kormánypárt különállóságát megőrző fővárosi szervezete azonban az 1935. évi 

választások után nem vált igazi tömegpárttá, ahogy egységessé sem. A Kozma-párt volt 

tagjai, köztük olyan régi várospolitikusokkal, mint Bárczy István és Harrer Ferenc, továbbá 

a Zsitvay Tiborhoz kötődő újak alkották a mérsékeltebb csoportot – szemben a NEP-

mozgalomból az országos vezetés nyomására bekerült fiatal radikálisokkal, akik 

értékválasztásuk alapján közelebb álltak a Keresztény Községi Párthoz. Zsitvay 1938 

végéig együtt tudta tartani a pártot, azonban az Imrédy-válság idején a disszidensekhez 

tartozott, akik kiléptek a NEP-ből, így a fővárosi kormánypárt az országoshoz hasonlóan 

kettévált. Zsitvay vezetésével a mérsékeltek majd új pártot alakítanak, míg a NEP-ben 

maradt radikálisok a Csilléry András vezette KKP-hez közeledtek: kimondták például, 

                                                                                                                                                                                
229 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. 120–129.; Nemzeti Újság, 1935. december 5. 
230 Ezt az országgyűlési választások idején kiegészíti három nagy választókerületi (budai, észak- és dél-pesti) 
szervezet. 
231 A NEP Országos Központjának részletes szervezési útmutatása a párt budapesti szervezete részére. In: 
Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Pártja dokumentumai. Összeáll. és szerk.: Vonyó József. Dialóg Campus, 
Budapest–Pécs, 1998. 214–227. 
232 Független Budapest, 1935. március 6., június 12. (Kiemelés az eredetiben.) 
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hogy a korábbiaktól eltérően zsidó származású politikus nem lehet a párt tagja.233 Az 

országos politikai változások nyomán, Imrédy Béla miniszterelnök befolyására így 1938. 

decemberében megindult a KKP és a NEP egyesülése, amely 1939. márciusában az új 

fővárosi kormánypárt, Magyar Élet Keresztény Községi Pártja létrejöttével zárult le. A párt 

vezére már az új miniszterelnök, Teleki Pál lett, elnöke ideiglenesen Csilléry András, majd 

véglegesen, az erőviszonyoknak megfelelően Karafiáth Jenő, Budapest főpolgármestere.234 

 

8. táblázat. A fővárosi kormánypártok szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1925 és 1939 között 

 
  1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

Pártrövidítés EKPP EP EKPP EP NEP NEP MÉP 
Szavazatarány 8,73 17,44 12,53 21,37 26,02 25,49 33,00 

 

2. diagram. A fővárosi kormánypártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1925 és 1939 között 
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233 Szentgáli Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez. Múltunk, 2002/1. 240. – Az antiszemita 
keresztény párti képviselők ezt számon tartották, és emiatt is kritizálták a fővárosi kormánypártokat. Halász 
Árpád: Budapest húsz éve 1920–1939. Budapest, 1939. 
234 Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 11. és 374–375. 
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A 8. táblázat és a 2. diagram a fővárosi kormánypártok támogatottságának növekedését 

érzékelteti. A kezdetkor, az 1925-ös választáson még inkább egy választási 

pártszövetségről beszélhetünk: a bethleni irányhoz csatlakozó liberális politikusok eltérő 

pártlista-nevekkel indultak az V–VII. közigazgatási kerületekhez tartozó egyes 

választókerületekben (a Fővárosi Szabadelvű Párt négy helyen és a Liberális Párt egy 

helyen). Természetesen ahol utóbbi két párt indult, ott az EKPP nem állított listát, így 

végül egy kivételével az összes választókerületben lehetett szavazni a szövetség jelöltjeire. 

De még az összesített szavazatarányuk (11,3%) sem közelítette meg a rivális keresztény 

párt vagy az ellenzéki baloldali szövetség eredményét. Az 1930-as törvényhatósági 

választáson, immár mindenhol EKPP néven csak kevéssel tudott jobb eredményt elérni 

(12,5%), miközben az országos választásokon a bethleni Egységes Párt (EP) a fővárosban 

sikeresebben szerepelt (17-21%). A Gömbös-féle irányváltás, az 1935-ös választásokon 

jogszerűen és jogszerűtlenül szerzett előnyök durvább kihasználásával,235 tette 

támogatottságban is egyenrangúvá a fővárosi kormánypártot riválisaival. Az 1939. évi 

országgyűlési választásokon a fővárosban is Magyar Élet Pártja (MÉP) néven induló 

kormánypárt eredménye további növekedést mutatna, azonban ha figyelembe vesszük, 

hogy ez az alakulat a két korábbi nagy, 1935-ben még több mint 25-25%-os szavazatarányt 

elérő jobboldali párt közös utódja volt, akkor 1939-ben inkább visszaesés történt. 

 

 

További jobboldali pártok 

 

9. táblázat. A fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon induló 
további jobboldali pártok 1922 és 1939 között 

 
1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 
NPP nincs MNFP JEP nincs KPMENP HKNRP KNFP 
GPP     ENP       NRMMF 
HP               

 

1922. évi nemzetgyűlési választás 

 

Az országos kormánypárt (Egységes Párt) ekkor még nem indult a fővárosi 

választókerületekben a koalíciós partner keresztény párttal szemben. Emellett Bethlen 

István miniszterelnök arra törekedett, hogy a politikáját támogató, de a keresztény párttól 

                                                           
235 Az 1935-ös választásokról bővebben lásd A választási rendszer c. fejezetet. 
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távol álló rétegeket is táborába vonja. „Az 1922-es választásokon az ún »Heinrich-párt« 

(Nemzeti Polgári Párt) kifejezetten Bethlen arra irányuló kísérlete volt, hogy a magyar (de 

főleg a budapesti) zsidóságot leválassza Vázsonyiékról. Ez a kísérlet azonban teljes 

kudarcot vallott.”236 A Heinrich Ferenc vezette NPP bár mindhárom fővárosi 

választókerületben listát állított, összesítve csak a szavazatok 3%-át szerezte meg. 

A legitimista és liberális Gratz Gusztáv vezette Gazdasági Politikai Párt (GPP) szintén 

centrumpárt volt, amely Budán és Dél-Pesten indulva összesítve 2,4%-os eredményt ért el 

Budapesten. 

A radikális jobboldali Honvédelmi Párt (HP) fő programpontja a revízió volt; dél-pesti 

listájával a főváros egészét tekintve 0,6%-os szavazatarányt ért el.237 

 

1926. évi országgyűlési választás 

 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Pártot (MNFP) az Egységes Pártból Gömbös Gyula 

vezetésével kilép fajvédő politikusok 1924-ben alakították meg. Az 1925. évi 

törvényhatósági választáson önállóan még nem indultak: az ideológiailag hozzájuk közel 

álló Keresztény Községi Párttal kötöttek választási szövetséget. 1926-ben azonban már 

csak Budán támogatták a keresztény párti listát, míg a két pesti választókerületben külön 

listát állítva a budapesti szavazatok 4,1%-át szerezték meg.238 

 

1930. évi törvényhatósági választás 

 

Az Egységes Községi Polgári Párton belüli vitákat, helyezkedéseket mutatja, hogy az 

1930-as kampányban több kerületben próbáltak a hivatalos listával szemben helyi 

ellenlistákat állítani.239 Végül ez csak a VIII. választókerületben sikerült, ahol volt fővárosi 

kormánypárti politikusok Józsefvárosi Egységes Párt (JEP, vezetői után: Bohn-Hüvös párt) 

névvel 5,4%-os eredményt értek el. 

                                                           
236 Szalai Miklós: Cionizmus, neológia, ortodoxia. A magyar zsidó identitás dilemmái a két világháború 
közötti Magyarországon. Múltunk, 2004/3. 59–119. 
237 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 34.; Magyarországi politikai pártok 
lexikona (1846–2010). I. kötet. Főszerk. Vida István. Gondolat – MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, 
Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest, 2011. 175–176. 
 
238 Gergely Jenő: A Keresztény Községi (Wolff) Párt (1920–1939). 163. és 186.; Hubai László: Magyarország 
XX. századi választási atlasza. I. 41. 
239 Varsányi Erika: Választás az új fővárosi törvény nyomán – 1930. In: Önkormányzati választások 
Budapesten 1867–2010. Szerk.: Feitl István – Ignácz Károly. Napvilág, Budapest, 2010. 98. 
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Az Egyesült Nemzeti Párt (Frontharcosok Pártja, ENP) a radikális, fajvédő gondolatot 

vitte tovább, jobbára ismeretlen politikusok vezetésével.240 Miután az ENP csak a 

választókerületek felében tudott listát állítani, ezért hiába ért el több kerületben jó, 10% 

körüli eredményt, összességében csak a budapesti szavazatok 3,2%-át tudta megszerezni. 

Igaz, volt ahol törvénytelenül utasították el a listáját: az első kerületben a panasza és egy 

hosszabb bírósági eljárás után végül 1932 májusában a megismételt választáson, 

megváltozott politikai helyzetben, már a szavazatok közel egynegyedét megkapta. Ekkor 

szerzett fővárosi mandátumot a párt színeiben Bornemissza Géza, aki 1935-ben Gömbös 

Gyula kormányában lett miniszter, ahogy az ENP képviselői közül mások is pályafutásukat 

majd a Nemzeti Egység Pártjában folytatták.241 

 

1935. évi országgyűlési választás 

 

A Kispolgárok és Munkások Egységes Nemzeti Pártja (KPMENP) csak Észak-Pesten 

tudott indulni, s ért el ott 1%-os eredményt (Budapest egészét tekintve 0,45%-ot). A párt 

jobboldali jellegére a listavezető, Dénesfay-Dinich Vidor személyéből is lehet 

következtetni, aki korábban a fővárosi kormánypárt képviselője volt.242 

 

1935. évi törvényhatósági választás 

 

1930-hoz hasonlóan több helyen próbálkoztak helyi, a (volt) fővárosi kormánypártból 

kiszorult jobboldali személyek önálló listákat állítani, de a magas ajánlásszámok miatt ez 

kevés helyen sikerült.243 A kivételek közé tartozott Óbuda, amely választókerületben a III. 

kerületi Nemzeti Reformpárt (HKNRP) végül a szavazatok 8%-át szerezte meg. 

 

1939. évi országgyűlési választás 

 

A Keresztény Nemzeti Függetlenségi Pártot (KNFP) a NEP-ből, illetve annak fővárosi 

szervezetéből 1938-an kilépő disszidensek alapították, a fővárosi kormánypártok korábbi 

                                                           
240 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 49.; Hubai László: Politikai irányzatok 
választási eredményeinek kontinuitása, 1920–1947. Múltunk 1999/1. 45–46. 
241 Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. 163. 
242 Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. 197. 
243 BFL IV.1404. 10. doboz, 46–47. (Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Igazoló 
Választmányának iratai. Vegyes anyag 1930–1935. 514/1935.) 
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elnökeinek, Zsitvay Tibornak (NEP) és Kozma Jenőnek (EKPP) vezetésével.244 Az 1939-

ben mérsékeltnek számító csoport azonban kormányzati támogatás híján összesítve csak 

4,8%-os eredményt ért el Budapesten. 

A kormánypártból kivált másik disszidens csoport, a Bornemissza Géza vezette Nemzeti 

Reformpárt Magyar Munkafront (NRMMF) is indult mindhárom fővárosi 

választókerületben, de összesítve csak 1,6%-os szavazatarányt ért el. 

 

Az eddig bemutatott, hagyományos jobboldali pártok szavazatarányait összesíti a 10. 

táblázat és a 3. diagram, kiegészítve az 1930-as években fellépő új szélsőjobboldali pártok 

eredményeivel. 

 

10. táblázat. A jobboldali pártok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

 
Pártirányzatok 1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

Keresztény pártok 31,10 36,65 28,68 33,97 29,29 27,45 29,85 
Fővárosi kormánypártok nincs 8,73 17,44 12,53 21,37 26,02 25,49 

33,82 

További jobboldali pártok 6,10 nincs 4,13 3,98 nincs 0,37 0,45 6,41 
Hagyományos jobboldal össz  37,20 45,38 50,25 50,48 50,66 53,84 55,79 40,23 
Új széls őjobboldali pártok nincs nincs nincs nincs nincs 0,64 nincs 30,06 

 

                                                           
244 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 62.; Harrer Ferenc: Egy polgár élete II. 
164–165. 
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3. diagram. A jobboldali pártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
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Az új szélsőjobboldali pártok 

 

A szélsőjobboldal 1930-as évek elejétől szervezkedő új pártjainak bázisa nem a főváros 

volt. Ennek ellenére az 1935. évi országgyűlési választáson a Meskó Zoltán vezette 

Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkás (Nyilaskeresztes) Párt (MNSZFMP) 

mindhárom fővárosi választókerületben megpróbált listát állítani, de az ajánlásait csak 

Észak-Pesten fogadták el a választási szervek érvényesnek, Budán és Dél-Pesten nem.245 A 

párt végül az észak-pesti szavazatok 1,8%-át szerezte meg. 

Az 1939. évi országgyűlési választáson viszont már két új típusú szélsőjobboldali párt is 

tudott listát indítani, sőt sikeresen szerepelni Budapest mindhárom választókerületében, 

amivel felborították az 1925 és 1935 közötti stabilizálódott (jobboldali) pártstruktúrát. A 

választáson a Hubay Kálmán vezette Nyilaskeresztes Párt (NYKP) összesítve 25,2%-os 

szavazatarányt ért el, míg a Nemzeti Front (NF), amely fővárosi listáinak élén Salló János 

és Matolcsy Mátyás állt, 4,9%-ot. 

                                                           
245 Választási bizottság jegyzőkönyvei 1935. március 29.–április 2. BFL IV. 1405. 22. doboz. A Központi 
Választmány iratai 1920–1935.; Népszava 1935. március 30. és április 4. közötti számai. 
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A liberális pártok és politikusok 

 

A liberális politikusok számára az ellenforradalom idején még egyértelmű volt az aktív 

vagy passzív ellenzéki szerep vállalása, azonban Bethlen István miniszterelnökségével a 

helyzet megváltozott. A konszolidáció folyamata, és abban Bethlen szakítása Gömbös 

Gyulával, Budapesten fellépése a Wolff-párt egyeduralmával szemben, erőteljes hatást 

gyakorolt több kisebb liberális csoportra, főleg azokra, amelyek amúgy nehezen tudtak 

alkalmazkodni a kiterjesztett választójogon alapuló pártalapú politizáláshoz. A korábbi 

neves közéleti szereplők személyiségéhez és felfogásához a tömegtámogatásra épülő 

ellenzéki szerepnél közelebb állt a mérsékelt fővárosi kormánypártban való munka. Ugron 

Gábor és Glücksthal Samu már az 1925. évi törvényhatóság választások előtt csatlakozott a 

kormánypárthoz, még ha magán a választáson az azzal szövetséges szabadelvű párti listán 

indultak. A Bárczy István vezette csoport akkor még az ellenzékiséget választotta, de a 

fővárosi hatalomvétel, és a Bárczy által vágyott polgármesteri poszt megszerzésének 

elmaradása után, 1927 elején ők is átléptek a kormánypártba. Velük tartott a régi 

„törzsfőnökök” közül 1920 után aktív Ehrlich G. Gusztáv. Az 1930-as évek közepén 

történt átalakulás után Bárczy, Harrer Ferenc és más liberálisok a Gömbös-féle fővárosi 

kormánypártban (NEP) is ott maradtak, egészen az 1938-as kormányválságig. A liberális 

irányzat nagyobb része azonban az egész korszakban ellenzéki politikát folytatott.246 

 

Vázsonyi és Rassay pártjai: külön vagy szövetségben? 

 

A Horthy-korszakban a liberális polgári ellenzék két meghatározó táborát Vázsonyi 

Vilmos, illetve Rassay Károly vezette. A Vázsonyi-féle Nemzeti Demokrata Párt (NDP) 

komoly tradíciókkal rendelkezett, és az 1920-as évi fővárosi választásokon is részt vett. 

Rassay akkor még a keresztény párt mérsékelt politikusa volt, de 1921-ben szabad 

királyválasztóként már ellenzéki pártot alapított (Független Kisgazda, Földműves és 

Polgári Párt), amelyet már a korabeli közvélemény is röviden csak Rassay-pártnak 

nevezett.247 Vázsonyiék Budapest központúságával szemben az új alakulat országos 

pártként lépett fel: az 1922. évi nemzetgyűlési választáson 26 nyílt kerületben állítottak 

                                                           
246 Harrer Ferenc: Egy polgár élete II.; L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. 
247 L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. 24–29. 
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jelöltet.248 A liberális irányultságát viszont jól mutatta, hogy a fővárosban a demokrata 

párttal kötött választási szövetséget: Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Párt 

(ENDSZP) néven közös listákat állítottak. Az 1925-ös törvényhatósági választáson viszont 

különváltak az utak. A választási győzelem érdekében jött létre a Demokrata Blokk (DBL): 

Vázsonyiék, a szociáldemokraták és kisebb liberális csoportok (Kossuth Párt, Bárczyék) 

szövetsége. Rassay viszont nem kívánt a szociáldemokratákkal közösen fellépni, ezért 

inkább a bethleni kormánypárthoz közeledett, és annak középutas, a „szélsőségekkel” 

szemben álló polgári egységét támogatta. A választási küzdelemben azonban ő maga nem 

vett részt, a kormánytámogató Fővárosi Szabadelvű Párt listáin nem indult, miután akkor 

még a városházi politikának nem tulajdonított fontos szerepet.249 Az 1925–1926-os 

kudarcok ismét összehozták a liberálisokat. A Demokrata Blokk nem tudta átvenni 

Budapest vezetését, ahogy az országos politikában sem sikerült megbuktatniuk Bethlent. 

Ráadásul 1926 májusában Vázsonyi Vilmos meghalt, így igazi vezető nélkül maradt a 

demokrata párt. Mindez felértékelte Rassay személyét és politikáját. Az 1926. évi 

országgyűlési választáson a fővárosban megvalósult a liberális egység, immár a 

szociáldemokraták nélkül. A Független Nemzeti Demokrata Párt (FNDP), közkeletű nevén 

Egyesült Balpárt viszont szimpla választási szövetség maradt, amelynek országos vezetője 

Rassay volt, míg a fővárosi szervezkedést a demokrata pártiak irányították.250 

 

Az 1930. decemberi törvényhatósági választáson a két párt önállóan, a 14 választókerület 

többségében egymással is versengve indult: a Vázsonyi János, Bródy Ernő és Pakots 

József vezette NDP 11, míg a Rassay-féle Nemzeti Szabadelvű Párt (NSZP) 10 kerületben 

állított listát. Ekkor vált egyértelművé, hogy az NSZP-nek sikerült támogatottságban 

utolérnie a demokrata pártot, s ennek következtében az NDP több részre bomlott. A fél 

évvel későbbi, 1931-es országgyűlési választáson így régi demokrata pártiak, mint Pakots 

vagy Bródy már Rassayval fogtak össze, s a fővárosban Szabadelvű és Demokratikus 

Ellenzék (SZDE) névvel állítottak listákat. Velük szemben a Vázsonyi János vezette NDP 

csak hagyományos bázisán, Észak-Pesten indult.251 A harmincas évek közepén Gömbös 

Gyula politikájának teljes elutasítása ismét összekovácsolta a liberális egységet. Az 1935 

áprilisi országgyűlési választáson a Rassay vezette, ismét SZDE névvel induló választási 

                                                           
248 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 33. 
249 L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. 66–70.; L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár 
portréja. Rassay Károly (1886–1958). Napvilág, Budapest, 2006. 62–66. 
250 L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár portréja. Rassay Károly (1886–1958). 67–73. 
251 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 48–49. 
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szövetségbe nemcsak Vázsonyi János lépett be, hanem olyan tekintélyes közéleti 

személyiségek, mint Gratz Gusztáv vagy a legitimista Apponyi György. Két hónappal 

később, a júniusi törvényhatósági választáson az Egyesült Polgári Ellenzék (EPEL) még 

bővebb alakulat volt: a demokraták és a szabadelvűek mellé a Rupert Rezső vezette 

Kossuth-pártiak, a Bajcsy-Zsilinszky Endre nemzeti radikális pártja és a régi fővárosi 

kormánypártból kivált, legitimista Payr Hugó-féle csoport is csatlakozott.252 A választási 

szövetség a budai I. kerületben nem önállóan indult, hanem a régi kormánypártból kivált 

volt főpolgármesterrel, Ripka Ferenccel szövetkezett: a közös lista második helyén 

Apponyi György, az ellenzéki szövetség jelöltje állt.253 A széles körű összefogás nyomán 

Rassay új nevet adott pártjának, így 1935 őszén, a dél-pesti választókerületben megismételt 

választáson már Polgári Szabadság Párt (PSZP) szerepelt a szavazólapon. Az 1939. évi 

országgyűlési választásokon a liberális irányzatot már csak a PSZP képviselte, a demokrata 

párti politikusok a zsidótörvények elleni tiltakozásul távol maradtak.254 

 

További liberális pártok 

 

11. táblázat. A fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon induló 
liberális pártok 1922 és 1939 között 

 
1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

ENDSZP DBL FNDP NSZP SZDE SZDE EPEL PSZP 
F48KP     NDP NDP NRP-FKP SZFR   

          SZPP     
 

Budapesten a két meghatározó párton kívül kevés liberális alakulat tudott önállóan fellépni 

mind a helyi, mind az országos választásokon (lásd 11. táblázat). Az októbristák 

önállóságát végig megőrző csoportja volt az irányzaton belül a legradikálisabb,255 amely 

már az 1920-as választásra megszerveződött. Az 1922. évi nemzetgyűlési választáson 

Függetlenségi '48-as és Kossuth Párt (F48KP) néven indult, de a fővárosban csak egy 

választókerületben, Budán tudott listát állítani, ahol a szavazatok 2,4%-át szerezte meg. A 

1920-as évek közepén a Kossuth Párt a liberális-szociáldemokrata szövetségnek is része 

volt, de annak felbomlása után a Rassay vezette választási szövetségben már nem vett 

részt. A fővárosban később csak az 1935. országgyűlési választáson indult, ismét csak egy 

                                                           
252 L. Nagy Zsuzsa: Egy politikus polgár portréja. Rassay Károly (1886–1958). 102–104. 
253 A pártok listáit lásd A pesti városháza, 1935. május.  
254 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 64. 
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kerületben, összefogva Bajcsy-Zsilinszky Endrével: a Nemzeti Radikális Párt és 

Függetlenségi Kossuth Párt szövetsége (NRP-FKP) Észak-Pesten 8,6%-os eredményt ért 

el. A két hónappal későbbi törvényhatósági választáson már így együtt csatlakoztak a 

Rassay vezetette polgári ellenzékhez, amivel azonban a Kossuth Párt ügyvezető elnöke, 

Nagy Vince nem értett egyet, s tiltakozásul le is mondott.256 A párt összefogást 

szorgalmazó vezetője, Rupert Rezső azonban kitartott Rassay mellett, s az 1939-es 

választáson a PSZP listáján indult. 

 

Az 1935-ös választásokra önálló pártokat szervezett Klár Zoltán orvos, újságíró, aki 

korábban a Kossuth Párthoz, majd a demokratákhoz tartozott,257 és 1925–1930 között a 

fővárosi közgyűlés ellenzéki képviselője volt. Az 1935-ös országgyűlésin a Szabad Polgári 

Párt (SZPP) csak Észak-Pesten indult, s ott a szavazatok 2,8%-át kapta meg. A 

törvényhatóságin a Szabadságfront (SZFR, teljes nevén Független Frontharcosok, 

Demokraták, Szabadpolgárok és Munkások Blokkja) három kerületben (VI–VIII.) adott be 

ajánlásokat, de a választási bizottságok döntése miatt végül csak a VII.-ben került fel a 

szavazólapokra (ottani eredménye: 10,7%). Klár Zoltán pártjainak kampányát saját 

fővárosi újsággal, a Társadalmunk című politikai hetilappal segítette, és sikerült elérnie, 

hogy újra a törvényhatósági bizottság tagjává válasszák. 

 

12. táblázat. A liberális pártok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

 
Pártcsoportok 1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

Vázsonyi és Rassay pártjai 23,21   22,36 21,45 20,88 18,84 19,58 16,43 
További liberális pártok 0,51   nincs nincs nincs 4,12 1,50 nincs 
Liberális pártok összesen 23,72    22,36 21,45 20,88 22,96 21,08 16,43 
Demokrata Blokk (MSZDP-vel)   52,08             
 

                                                                                                                                                                                
255 L. Nagy Zsuzsa: A liberális polgári ellenzék pártjai és szervezetei (1919–1944). Történelmi Szemle 
1976/3. 346–348. 
256 L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. 127. 
257 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. I. 56. 
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4. diagram. A liberális pártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
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A liberális irányzat támogatottsága igen stabil volt mind a parlamenti, mind a 

törvényhatósági választásokon (lásd 12. táblázat és 4. diagram). A trendbe nem illeszkedő 

1939-es alacsonyabb adat sem a korábbi választók egy részének elfordulásával, hanem 

választójoguk elvesztésével magyarázható. A liberálisok fő bázisának számító fővárosi 

zsidó származású lakosságból ugyanis a második zsidótörvény kb. 35 ezer főt kizárt a 

szavazásból; ha e tömeg valószínűsíthető szavazatait figyelembe vesszük, akkor 1939-ben 

is korábbiakhoz hasonló, 20% fölötti támogatottsága lehetett a liberálisoknak.258 A 

törvényhatósági választásokon több helyen nem lehetett szavazni a liberálisokra: 1930-ban 

az I. és XIV. kerületben, 1935-ben az I., a XII. és a XIII. kerületben. Az 1930-as zuglói 

(XIV.) kizárásuk hatására adat is rendelkezésre áll, miután akkor sikeres választási 

panaszuk nyomán a fél évvel későbbi, megismételt választáson már részt vehettek: az ott 

elért eredményükkel az össz-budapesti szavazatarányuk 22% fölé nőtt volna (0,7 

százalékpont növekedéssel). A hiányzó kerületekben „elvesztett” szavazatokat 

ellensúlyozta, hogy a szociáldemokratákra viszont a pesti IV. kerületben nem lehet 

                                                           
258 A második zsidótörvény hatásáról, a kizárások mértékéről lásd részletesen A választás rendszer című 
fejezet A választójogosultság korlátozása című részét. Az izraelita vallás és liberális pártok választásának 
összefüggését A választói magatartás című fejezetben mutatom be. 
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voksolni, így ott az MSZDP szimpatizánsok jó része is valószínűleg a liberálisokra 

szavazott. Mindezek összességében nem módosítják a stabil, 21-24% közötti bázis képét, 

amelynek túlnyomó többsége Vázsonyi és Rassay pártjai mögött állt, más pártok csak 1935 

értek el komolyabb eredményt, akkor is inkább csak egy-egy választókerületben. A 

demokrata párt domináns szerepe Vázsonyi Vilmos halála után megszűnt, a választási 

szereplések alapján 1930-ban a külön induló demokrata és szabadelvű párt már szinte 

azonos eredményt (10,5% és 11%) ért el, majd előbbi szétbomlásával 1931-re már a 

Rassay vezette szövetség került túlsúlyba (6% és 14,9%). 

 

Baloldal: a szociáldemokrata párt 

 

Az 1890-ben alakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 1918 előtt sem az 

országgyűlési, sem a fővárosi törvényhatósági választásokon nem vett részt. A választójog 

kiterjesztése után, az ellenforradalom 1920-as választásain a pártvezetés már tervezte az 

indulást, de a rendkívüli helyzet, a pártot és tagjait sújtó fehérterror miatt végül is 

mindkétszer a távolmaradás mellett döntöttek. A tiltakozásul áthúzott szavazólappal 

történő nagyarányú érvénytelen szavazás azonban, ha csak közvetetten is, de jelezte a párt 

súlyát és támogatottságát. A 1921 decemberi Bethlen-Peyer paktummal vált az MSZDP az 

új politikai rendszer részévé, majd parlamenti párttá, de ennek fejében a szakszervezeti 

mozgalomra épülő párt elfogadta tevékenységének korlátozását, elfogadta, hogy nem 

szervezkedhet a közalkalmazottak körében. Budapesten az MSZDP 1922 után viszont már 

minden országos és helyi választáson részt vett, az egyetlen olyan baloldali 

munkáspártként, amelynek volt lehetősége és ereje listákat állítani, miután a kommunista 

mozgalom végig illegalitásba kényszerült. Egy esetben indultak a szociáldemokraták 

választási szövetségben: 1925-ben Demokratikus Blokk néven a liberális ellenzékkel. A 

párt nevét 1939-ben változtatták meg, elhagyva a magyarországi jelzőt, Szociáldemokrata 

Pártra (SZDP). A szociáldemokraták választási eredményeit a 13. táblázat és 5. diagram 

foglalja össze. 

 

13. táblázat. A szociáldemokrata párt szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

 
Pártnév 1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

MSZDP / SZDP 39,09   27,40 27,61 28,46 22,57 22,27 12,05 
Demokrata Blokk (liberálisokkal)   52,08             
 



- 90 - 
 

5. diagram. A szociáldemokrata párt szavazatarányainak alakulása a fővárosi parlamenti 
(p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
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A bemutatott nagy irányzatok közül a szociáldemokraták támogatottsága változott a 

legjobban: az 1922-es közel 40%-ról a 1939-es 12%-ra. A visszaesésnek két nagyobb 

lépcsője volt. Az első szereplés kiugró sikere után, amikor a liberális ellenzékkel közösen a 

fővárosi szavazatok 62,8%-át szerezték meg, felmerült a lehetősége, hogy a következő 

helyi választáson átvegyék Budapest irányítását. A sokáig halasztott, végül 1925-ben 

megtartott törvényhatósági választáson ezért is jött létre az ellenzéki szövetség, amely bár 

az abszolút többséget megszerezte (52,1%), de a nem általánosan választott képviselők 

miatt az ellenzéki hatalomátvétel meghiúsult. Az 1926-os adatokból is látható, hogy az 

MSZDP az 1922-es széles ellenzéki szavazóbázisát nem tudta megtartani a bethleni 

konszolidáció előrehaladásával, miközben a liberálisok megőrizték súlyukat. Ebben az első 

nagyobb visszaesésben szerepet játszott az is, hogy a választójogosultság 1922-ben 

megszigorított feltételeinek következetes ellenőrzése miatt a rákövetkező években jelentős 

számú szavazó veszítette el a választójogát,259 és ez valószínűleg leginkább az MSZDP 

bázisát sújtotta. Az 1926 és 1931 közötti időszakban stabil volt az MSZDP támogatottsága, 

majd 1935-re 5-6 százalékponttal csökkent. A második nagy visszaesés viszont ezután, 
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1939-nél látható: az új szélsőjobboldali párt megjelenésével és megerősödésével a 

szociáldemokraták több mint 10 százalékponttal gyengébb eredményt értek el az előző 

választáshoz képest. 

 

A fővárosi közgyűlésben való részvétel fontos volt a szociáldemokraták számára,260 s az 

országgyűlési és törvényhatósági választásokon szinte azonos eredményt értek el. 

Utóbbiaknál viszont figyelembe kell venni, hogy a párt több választókerületben nem tudott 

listát állítani: a magas ajánlási küszöbök miatt 1930-ban a pesti Belvárosban (IV.), 1935-

ben a 14 választókerületből már háromban nem lehetett a szociáldemokratákra szavazni (I., 

IV., XII.). Ezt csak némileg ellensúlyozta, hogy 1930-ben az I. kerületben, 1935-ben pedig 

a XIII. kerületben az ott nem induló ellenzéki liberálisok szimpatizánsai is támogathatták 

az MSZDP-t. 

 

 

Összegzés: a pártok és irányzatok támogatottságának összehasonlítása 

 

14. táblázat. A politikai irányzatok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

 
Pártirányzatok 1922p 1925tvh 1926p 1930tvh 1931p 1935p 1935tvh 1939p 

Keresztény pártok 31,10 36,65 28,68 33,97 29,29 27,45 29,85 
Fővárosi kormánypártok   8,73 17,44 12,53 21,37 26,02 25,49 33,82 
Hagyományos jobboldal össz.  37,20 45,38 50,25 50,48 50,66 53,84 55,79 40,23 
Új széls őjobboldali pártok nincs nincs nincs nincs nincs 0,64 nincs 30,06 
Liberális pártok 23,72   22,36 21,45 20,88 22,96 21,08 16,43 
Baloldal (MSZDP / SZDP) 39,09   27,40 27,61 28,46 22,57 22,27 12,05 
Baloldal és liberálisok össz. 62,81  52,08 49,76 49,06 49,34 45,53 43,35 28,48 
Mindösszesen 100%  97,46 100% 99,54 100% 100% 99,14 98,77 
 

                                                                                                                                                                                
259 A választójogosultak számának alakulását bővebben lásd A választás rendszer című fejezet megfelelő 
részeinél. 
260 Az MSZDP városházi tevékenységéről lásd Varsányi Erika: A Szociáldemokrata Párt várospolitikája 
Budapesten a két világháború között.  Napvilág, Budapest, 2011. 



- 92 - 
 

6. diagram. A politikai irányzatok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
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Budapesten a fő politikai irányzatok közötti politikai megosztottság és támogatottság 

komoly stabilitást mutat 1925 és 1935 között (lásd 14. táblázat és 6. diagram). Az 1922-es 

baloldali siker, azaz a szociáldemokrata párt kiugró szereplése az 1920-as évek közepére 

eltűnik, majd a korszak választási rendszerének korlátai között egy évtizedig közel azonos, 

50-50% körüli eredményt ér el a jobboldali, illetve összesítve a baloldali és a liberális 

irányzat. Az 1935-ben látható, a jobboldal számára kedvező nagyobb eltérést részben a 

szociáldemokraták visszaesése és Gömbös-féle új kormánypárt tényleges erősödése, 

részben viszont az ellenzéket sújtó választási korlátok és a NEP által elkövetett választási 

csalások nagyobb száma okozta. E két tényező szerepét nehéz számszerűsítve 

különválasztani, de utóbbit figyelembe véve az 1935-ös két választás eredményeit még az 

50-50%-os trendbe illeszkedőnek értékelem. Az igazi váltás, a 1920-as évek elején 

kialakult pártrendszer jelentős átalakulása, a társadalmi és politikai átalakulást követve, 

csak az 1939. évi országgyűlési választásokon mutatkozott meg. Az új szélsőjobboldali 

pártok, döntően a nyilasok megjelenésével és sikeres szereplésével mind a hagyományos 

jobboldali (keresztény-nemzeti), mind a baloldali irányzat tábora komoly mértékben 
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csökkent a korábbiakhoz képest. A szélsőjobboldali előretörés csak liberálisok bázisára 

nem volt hatással, a szavazatarányuk csökkenését ugyanis a második zsidótörvény 

választójogot korlátozó rendelkezései okozták. 

 

A korszak első, 1920-as választásainak eredményei a korábban tárgyalt problémák miatt 

nem szerepelnek az összefoglaló táblázatban és diagramban. Az akkori választási adatok és 

körülmények teljes körű számbavétele után azonban kiderült, hogy jobboldali, keresztény 

jelöltek és pártok tényleges támogatottsága 1920-ban sem volt kiugróan magas, inkább az 

50%-os értékhez állhatott közelebb. Az érvénytelen szavazatok, illetve a távolmaradó 

választók jelentős száma, kiegészítve az egyhangú választókerületek hatásával viszont 

felülreprezentálta a keresztény irányzatot, így a mandátumarányokat tekintve már 

kiugrónak számít az eredmény. Erre alapozva a korabeli statisztikai adatközlések és 

elemzések politikai okokból túlbecsülték a jobboldal fővárosi támogatottságát 1920-ban, 

amit részben a későbbi történeti irodalom is átvett. 

 

A fő irányzatokba be nem sorolt pártok 

 

A 14. táblázat összesített adataiból kitűnik, hogy a törvényhatósági választásoknál nem 

minden pártot soroltam be a politikai irányzatokba, különböző okok miatt. 

1925-ben az új fővárosi kormánypárt szövetségeseiként indult négy választókerületben a 

Fővárosi Szabadelvű Párt (FSZP) és egyben a Liberális Párt (LIBP), előbbi a fővárási 

szavazatok 1,95%-át, utóbbi 0,6%-át szerezte meg. Az elnevezések ellenére nem 

sorolhatók az ellenzéki liberális irányzathoz, mert e rövid életű pártok jelöltjei, Sándor Pál, 

Ugron Gábor és Glücksthal Samu a bethleni konzervatív irányt támogatták, ahogy ennek 

megfelelően később már a kormánypárti listákon indultak. 

Az 1930. évi törvényhatósági választásokon kis, ismeretlen párt tudott listát állítani egy-

egy választókerületben: a Kispolgárok Pártja (KISP) Terézvárosban (VI.) ért el 1,8%-os, a 

Gazdasági Párt (GP) Angyalfölön (XIII.) 5,5%-os eredményt. Az összesített fővárosi 

eredményük (0,47%) érdemben nem befolyásolta a választást. 

Komolyabb súlya volt az 1935. törvényhatósági választáson, szintén csak egy 

választókerületben induló Községi Ripka Pártnak (RIPKA). A Bethlen korábbi 

főpolgármestere, Ripka Ferenc állított e néven listát a budai I. kerületben, miután Gömbös 

Gyula beolvasztotta a Nemzeti Egység Pártjába a fővárosi kormánypártot. A lista második 

helyén Apponyi György, a liberálisokhoz csatlakozott legitimista politikus állt, azaz helyi 
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választási szövetséget testesített meg, amelyet kívülről az ott nem induló 

szociáldemokraták is támogattak Wolff és Gömbös jobboldali pártjaival szemben. Az I. 

kerületben elért 27,8%-os szavazatarány tehát egy széles koalíciónak és heterogén 

támogatói körnek köszönhető, ezért e pártot nehéz lenne egyértelműen bármelyik 

irányzathoz sorolni. A fővárosi összesített eredményeket tekintve a párt súlya jóval kisebb 

volt (0,86%). 

Az 1939. évi országgyűlési választáson önálló pártot szervezett Független Néppárt (FNP) 

néven a legitimista Payr Hugó, aki 1930-ban a fővárosi kormánypárt, majd 1935-ben a 

liberális Egyesült Polgári Ellenzék listájáról került be a fővárosi közgyűlésbe. A párt a 

pesti két választókerületben indult, összesítve a fővárosi szavazatok 1,23%-át szerezte 

meg. 
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A választási rendszer 

 

 

Budapestnek az ország életében betöltött különleges szerepe a választásokon is 

megnyilvánult: a Horthy-korszakban itt került sor a legkevésbé korlátozott, ennek 

megfelelően mindvégig titkos szavazásokra. Az 1920 és 1939 között a fővárosban 

megrendezett hat parlamenti és négy törvényhatósági képviselőválasztás másik alapvető 

közös jellemzője, hogy egy kivétellel listás (lajstromos) szavazás volt. A dualizmus idején 

parlamenti választások mindenhol egyéni kerületekben, többségi elv alapján zajlottak, és 

ezt a rendszert alkalmazták még az 1920 januári nemzetgyűlési választásokon is. Ehhez 

képest a fővárosban 1873-tól, ha szabályozatlanul és nem hivatalosan is, de gyakorlatilag 

már listásnak tekinthető törvényhatósági választások voltak, viszont a többségi elv miatt 

csak a győztes listáról lehetett mandátumot szerezni.261 

 

Az 1920. júliusi törvényhatósági választás fő újdonsága tehát elsősorban nem a pártlistás 

szavazás, hanem az arányosság meghonosítása, azaz – ahogy a törvényjavaslat 

tárgyalásakor megfogalmazták – a közvélemény hű leképezése, a kisebbség képviseletének 

biztosítása volt. Hogyan került bevezetésre az új rendszer? Természetesen viták közepette, 

amelyek leginkább az akkor választási győzelemre készülő Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártját (KNEP) érintették. A fő kérdés az volt, hogy a többségi vagy az arányos elvet 

alkalmazzák-e: azaz egy adott választókerületben az a párt, amelyikre a legtöbb szavazat 

jut, megkapja az összes (!) mandátumot, vagy a pártok minden kerületben az ottani 

szavazatarányuknak megfelelő mandátumszámban részesüljenek. A KNEP-en belül a 

keresztényszocialisták, régi programjukhoz híven, a Magyarországon még nem alkalmazott 

arányos rendszert támogatták, amelynél azokban a kerületekben is képviselethez juthatna a 

párt, ahol kisebbségben van (V–VII.), és amely rendszer hosszabb távon is megfelelő lehet 

számukra. Más KNEP-politikusok szerint viszont a kerületek többségében győztesként 

minden mandátumot meg tudnának szerezni, így összességében az adott helyzetben a 

többségi elv lenne a kedvezőbb, azaz a magas támogatottságukat teljesen ki kell használni, 

és nem szabad semmilyen engedményt tenni a politikai ellenfeleknek. A liberálisok 

ugyanis az arányos rendszert támogatták, ami az ő teljes kiszorításukra törekvő radikális 

                                                           
261 Breinich Gábor: A főváros képviseleti szerve: A törvényhatósági bizottság. In: Összeállítás a budapesti 
közigazgatási önkormányzat múltjából. Szerk.: Lőrincz Lajos. Budapest, 1990. 42. o.; Horváth J. András: 
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keresztény pártiak számára azt jelentette: akkor a többségi rendszert kell választani. A 

választáson majd nem induló szociáldemokraták egyébként szintén az arányos választási 

rendszert támogatták.262  A kereszténypárti vitában az állásfoglalást a helyi érdekek is 

befolyásolták: a párt politikusai a pesti V–VII. kerületekben az arányos, a többi helyen a 

többségi elvet támogatták.263 Természetesen mint az ilyen újításoknál szokott, itt is 

felmerült a „hagyományos” ellenérv: „ez a forma nálunk szokatlan és minden 

igazságossága mellett a magyar természettel ellenkező”.264 Végül azonban a párt vezetői, 

elsősorban Haller István miniszter és Ernszt Sándor, keresztül tudták vinni az arányos 

rendszer elfogadását.265 

 

Az arányos listás rendszer meghonosítását 1920-ban a keresztény párti képviselők 

igazságos, demokratikus vívmányként és saját nagyvonalúságuk bizonyítékaként állították 

be, amely a dualizmus kori törvényhatósági választásokra jellemző előzetes 

„pártpaktumokat”, „elvtelen alkudozásokat” is megszünteti.266 A többségiről az arányos 

szisztémára, a paktumokról a tiszta versenyre való „átállás” azonban mégsem ment olyan 

gyorsan. Az első ilyen lebonyolítású törvényhatósági választáson három 

választókerületben (I., IX., X.) például csak keresztény párti listát állítottak, ezért azokban 

nem is tartottak szavazást. A korábbi ferencvárosi városatya, a liberális Springer Ferenc 

például azzal indokolta a IX. kerületi távolmaradásukat, hogy el akarták kerülni a biztos 

kudarcot, mintha az arányos rendszer lényege nem éppen a kisebbségi képviselet 

biztosítása lenne. A tartózkodás azért is érhetetlen volt, mert a IX. kerületben az 1920. 

januári nemzetgyűlési választáson a liberális jelöltek összesen 9000 szavazatot (20%-ot) 

kaptak, amellyel júliusban több mandátumot is szerezhettek volna.267 A két fő szembenálló 

tábor politikusai viszont két kerületben (V., VII.) paktumos, keresztény–liberális listás 

állítottak, ahol a jelöltek fele-fele arányban kerültek ki a két oldalról. A választási harcot 

azonban ott nem sikerült kiküszöbölni: az egyik helyen demokrata ellenzéki, míg a 

másikban keresztény ellenlista is indult, amelyek a választáson jó eredményt értek el. A 

paktumos listák szoros „győzelmükkel” (60-40%) az új szabályosnak következtében 

                                                                                                                                                                                
Önkormányzati képviselő-választások, 1867–1912. In: Önkormányzati választások Budapesten 1867–2010. 
Szerk.: Feitl István – Ignácz Károly. Napvilág, Budapest, 2010. 13–55. 
262 Független Budapest, 1920. április 14., 28. 
263 A többségi elvet támogatta Budán az egyébként mérsékelt Rassay Károly, Pesten, a IX. kerületben a 
radikális Usetty Ferenc is. 
264 Fővárosi Hírlap 1920. május 5. Számtantanárok a városatya-választásokon. 
265 Független Budapest, 1920. április 28., május 5. 
266 Nemzetgyűlési napló, 1920–1922. III. kötet 6. 
267 Fővárosi Hírlap, 1920. június 30., július 14. 
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kudarcot vallottak: az ellenlisták révén az V. kerületben a demokraták, a VII. kerületben a 

keresztény pártiak tudtak az előzetesen kialkudottnál jóval több képviselőt mandátumhoz 

juttatni. E tapasztalatnak is köszönhetően az 1920 utáni fővárosi választásokon már nem is 

kísérleteztek a szembenálló felek ilyen paktumokkal. 

 

A bevált arányos, pártlistás szisztémát 1922-ben a fővárosi parlamenti választásokon 

átvették, s onnantól a korszak végig azt alkalmazták. A budapesti szavazásoknak a 

titkosság mellett ez volt a másik stabil jellemzője, amely az állampolgárok szabad politikai 

akaratnyilvánítását segítette. Korlátozta viszont több olyan speciális választási szabályozás 

és technika, korabeli kifejezéssel „korrektívum”, amellyel a jobboldali hatalom az 

ellenzéki erők befolyását csökkenteni kívánta. A továbbiakban ezeket a korrektívumokat 

mutatom be, amelyek többsége minden választás esetében megtalálható, mégis köthetőek 

egy-egy szavazáshoz is, amikor speciális okok vagy körülmények miatt az adott korlátozás 

jelentős szerepet játszott. 

 

 

A választójogosultság korlátozása 

 

A választójogosultság meghatározása az egész politikai rendszer megítélését befolyásoló 

fontos tényező. E politikai alapjog terjedelme, az, hogy az összlakosság milyen arányban 

vehet részt a törvényhozó vagy az önkormányzati testületek létrehozásában, és mely 

rétegek vannak kirekesztve belőle, egyben képet ad a hatalmon lévő elit 

társadalomfelfogásáról is. 

 

A dualizmus idején a választójog rendkívül szűk körű volt: még 1912-ben is a 81 798 

országgyűlési választó csak a budapesti lakosság 9%-át, a 45 207 törvényhatósági választó 

a lakosság 5%-át jelentette.268 A világháború után nemcsak a forradalmak deklarálták az 

általános választójogot, hanem az 1919-es Friedrich-féle választójogi rendelet269 is csak 

minimális korlátokat szabott: az aktív választójog általános feltételeként a 24. életév 

betöltése, hat évi magyar állampolgárság és fél évi helyben lakás szerepelt, ami a nők 

esetében még kiegészült műveltségi cenzussal is: bármely hazai élő nyelven írni-olvasni 

                                                           
268 Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve, 1909–1912. 32., 148. 
269 A magyar kormány 1919. évi 5985. ME számú rendelete a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi 
választójogról. 
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tudást kellett igazolniuk. 1920-ban így 464 718 fő, az akkor budapesti lakosok 50%-a, a 24 

éven felüliek 84%-a vehetett részt a két választáson, amelyekre ebből a szempontból 

azonos szabályok vonatkoztak.270 Ezt akkor minden politikai erő úgy értékelte, hogy 

megvalósult az általános választójog, és ez az arány a korabeli európai gyakorlatban is 

magasnak számított.271  

 

A Horthy-korszak egészére azonban az 1922-ben Bethlen István miniszterelnök által 

rendeleti úton újraszabályozott, korlátozott választójog jellemző. A dualizmuskori vagyoni 

helyett életkori és műveltségi cenzusok kerületek bevezetésre: a nőknél 30 évre emelkedett 

az alsó korhatár; a férfiaknál az elemi iskola 4, a nőknél 6 osztályának elvégzése lett az 

iskolázottsági alapfeltétel a 10 évre emelt magyar állampolgárság, és a két évre emelt egy 

helyben lakás mellett. Az egyes cenzusok alól voltak különböző kivételek, pl. bizonyos 

polgári foglalkozásokra (köztisztviselők, tanárok stb.), felsőfokú végzettségűekre, három 

vagy több gyermeket szült nőkre, katonai kitűntetések birtokosaira, régi választókra stb. 

vonatkozóan.272 Ezek közül a nőkre vonatkozó, a 6 helyett csak 4 elemi osztályt elfogadó 

engedmények érintettek nagyobb tömegeket: az így választójogát megtartó három vagy 

több gyermekes feleségek száma több mint 21 ezer, saját vagyonából élő és önálló 

háztartást vezető nők száma több mint 10 ezer volt Budapesten.273 Az 1922-es Bethlen-féle 

jogfosztás törvényhatósági választásokon is érvényesült az 1924-es törvénnyel, amely 

nemcsak a parlamenti választójog cenzusait vette át, hanem a helyben lakás kritériumának 

két évről hat évre történő emelésével azt még tovább is szigorította.274 A szűkebb 

helyhatósági választójogot akkor azzal indokolták, hogy „az önkormányzat ügyeinek 

intézése körül ugyanis csak azoknak lehet jogokat biztosítanunk, akik az önkormányzati 

élettel valóban szoros kapcsolatban vannak”.275 A korlátozott választójogot az 1925. évi 

XXVI. törvénnyel „szentesítették”, és 1938-ig nem is történt változás a szabályozásban. 

Ebben az időszakban a törvényhatósági választók száma Budapesten, hasonlóan a 

                                                           
270 A számításhoz szükséges 1920. évi kormegoszlás forrása: Budapest Statisztikai Évkönyve, 1921–1924. 
34–35. 
271 Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon (1920–1947). Társadalmi Szemle, 1998/7. 108. 
272 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. Napvilág, Budapest, 2001. I. kötet, 31–32. 
273 Az összes fővárosi női választó száma 1922-ben 133 ezer fő volt. In: Statisztikai adatok "az országgyűlési 
képviselők választásáról" szóló törvényjavaslathoz. 7-ik melléklet a 750. számú irományhoz: A választók 
száma nem és választójogosultság szerint az 1922–23. évi névjegyzékek alapján. Nemzetgyűlés Irományai. 
XIII. kötet. Budapest, 1925. 388. 
274 1924. évi XXVI. tc. 2. §. 
275 Nemzetgyűlés irományai, 1922–1926. VIII. kötet. 191. – A részletes indoklás a hosszabb időn át való 
helybenlakást a bizottsági tagság szempontjából tartotta fontosnak, összemosva ezzel az aktív és passzív 
választójog közötti különbséget. (Uo. 192.) 
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dualizmus korához, 2-3 százalékponttal alacsonyabb volt a parlamenti választókénál, 

ahogy ezt a 15. táblázat is mutatja.276 

 

15. táblázat. A parlamenti és a törvényhatósági választójogosultak számának és az 
össznépességhez viszonyított arányának alakulása Budapesten 1920 és 1935 között 

 
Parlamenti 

választójogosultak 
Törvényhatósági 

választójogosultak Választások 
éve 

Népesség 
száma (N) 

N % N % 
1920/1920 928 996 464 718 50,02 464 718 50,02 
1926/1925 960 995 314 197 32,69 289 320 30,11 
1931/1930 1 006 184 328 125 32,61 292 930 29,11 
1935/1935 1 060 431 323 227 30,48 292 946 27,63 

 

A fővárosi választójogosultaknak a népességhez való aránya az 1920-as 50%-os értékről 

több lépcsőben csökkent le a korszakra jellemző 30%-os értékre, mert bár 1922-től a 

szabályozás nem változott, de a gyakorlati megvalósítás, azaz a névjegyzékek összeállítása 

igen. 1922-ben a választások előtt az újonnan előírt feltételek ellenőrzésére nem volt elég 

idő, így végül 352 480 fő (népesség 37,9%-a) szerepelt a névjegyzékekben, de a következő 

években a cenzusok következetes betartásával tovább csökkent a jogosultak száma. Ez 

rámutat arra is, hogy a korlátozott, cenzusos választójog esetén a választók összeírása 

nemcsak adminisztratív, hanem komoly politikai kérdés is, amelynek módszereit és 

lefolytatását az ellenzéki pártok rendre bírálták.277 Szintén nem szerepel a táblázatban az 

1939-es választás, mert a jogosultaknak a korabeli forrásokban szereplő száma félrevezető: 

nem tartalmazza a választójogból kizártak teljes körét. Részben e kérdés kifejtése, részben 

a választójogosultság bonyolult szabályainak, azok gyakorlati megvalósítási problémáinak 

érzékeltetése érdekében érdemes részletesen megnézni az 1939-es eseményeket. 

 

Kizárások a választójogból: az 1939. évi országgyűlési választás 

 

Az új választási törvény (1938. évi XIX. tc.) a választójogosultság feltételeit tovább 

szigorította. Listás szavazás esetén, és Budapesten csak ilyen volt, a férfiak életkori 

korhatára 26 évre, a helybenlakási követelmény 6 évre emelkedett, míg az 1912 után 

születetteknek már 6 elemi osztály elvégzése lett az általános iskolázottsági feltétel. Az új 

cenzusok alapján 1938-ban teljesen új névjegyzék is készült, amelybe a fővárosban 

359 051 választó került bele. A választójogosultak számát azonban tovább csökkentette a 

                                                           
276 A népességszámok Budapest Statisztikai Évkönyveiből származnak. 
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második zsidótörvény (1939. évi IV. tc.), azonban ennek számszerű hatását csak becsülni 

lehet. Az 1939. május 5-én kihirdetett törvény végrehajtására ugyanis kevesebb mint egy 

hónap volt, így a választói névjegyzékben benne maradtak az emiatt kizártak, akiket így 

csak az ún. visszautasítottak jegyzékében, továbbá a nem szavazók között találunk meg. 

 

Hogyan történt a zsidótörvény választójogot érintő rendelkezéseinek végrehajtása? A 

május 5-ei 4800/1939. M.E. rendelet alapján ennek menete a következő volt: 

1. A törvény szerint zsidónak minősített választójogosultnak azt a tényt, hogy a törvény 

hatálya alá esik, be kellett jelentenie 8 napon belül (május 13-ig) a fővárosi 

polgármesternél. (rendelet 1. §.) A polgármester az erre szolgáló bejelentő lapokat 

rendőrségi közegek útján minden egyes lakóházba eljutatta, és a kitöltött 

bejelentőlapokat összeszedette. A kötelező bejelentés elmulasztása kihágásnak, illetve 

vétségnek minősült, komoly pénzbüntetéssel.278 

2. A polgármester és a központi választmány a bejelentéseket rögzítette a választói 

névjegyzékben, a választó neve mellé írt jegyzettel: „1939:IV.t.-c. 1. §.” (rendelet 2. és 

4. §.) 

3. A zsidónak minősített személy nem veszítette el automatikusan a választójogát: ha 

igazolta, hogy ő maga és szülei (bizonyos esetekben nagyszülei) Magyarországon 

születtek, akkor szavazhatott. A megfelelő hivatalos iratok benyújtása esetén a 

választójogosultsági igazolást, az ún. sárga igazolványt az illetékes kerületi elöljáró 

adta ki, elutasítás esetén a központi választmány elnökétől lehetett felülbírálatot kérni. 

(rendelet 11. §.) 

4. A szavazatszedő küldöttség előtt a névjegyzékben „1939:IV.t.c. 1. §.” megjegyzéssel 

ellátottak csak akkor szavazhattak, ha a kerületi elöljáró vagy a központi választmány 

által kiadott sárga igazolványt bemutatták. Ennek hiányában az érvényes, fehér színű 

szavazói igazolvánnyal, amelyeket még az eredeti névjegyzék alapján állítottak ki, nem 

lehetett szavazni.279 (rendelet 8. §.) 

5. A névjegyzékben „1939:IV.t.c. 1. §.” megjegyzéssel ellátottak választójogosultsági 

igazolás hiányában az általánosan előírtakkal szemben nem voltak kötelesek a 

szavazáson megjelenni. (rendelet 8. §.) 

 

                                                                                                                                                                                
277 Részletesebben lásd A választói névjegyzékek problémái című részben. 
278 Budapest polgármesterének hirdetménye. 1939. május 5. 
279 A szavazásnál a zsidótörvény alá eső választóknak mind a fehér, mind a sárga igazolványukat be kellett 
mutatniuk. 
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A bonyolult szabályozásnál csak az élet, azaz a gyakorlati megvalósulás volt bonyolultabb. 

A május 28–29-ei választásokig rendelkezésre álló idő rövidsége a fővárosban eleve 

reménytelenné tette a pontos és teljes körű megvalósítást, az igazolásokat kiállító 

elöljáróságok nem voltak felkészülve az összes kérelem elbírálására. Szendy Károly, a 

főváros polgármestere utólag bevallotta: „nem számítottunk arra, hogy ilyen sok zsidó 

választópolgár jelentkezik”, de egyben úgy nyilatkozott, hogy a „75 000 külön megjelölt 

zsidó választó közül 65 000 ügyével foglalkozott az adminisztráció”.280 További problémát 

jelentett, hogy a közvélekedés által „zsidónak” tartottak köre jóval tágabb volt, mint a 

törvény által zsidónak minősítettek. Utóbbi esetben az alap meghatározás („zsidónak kell 

tekinteni azt, aki ő maga vagy akinek legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül 

legalább kettő a jelen törvény hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen 

törvény hatálybalépése előtt az izraelita hitfelekezet tagja volt, úgyszintén a felsoroltaknak 

a jelen törvény hatálybalépése után született ivadékait”)281 alól is voltak kivételek (kit nem 

kell zsidónak tekinteni), valamint a törvény 2. §. számos kivételt sorol fel, akik bár 

zsidónak minősülnek, de a törvény rendelkezéseit, így a választójogosultság korlátozását 

nem kell rájuk alkalmazni: tűzharcosok, I. világháborús hadifoglyok, hadirokkantak, hadi 

kitüntettetek, hadiözvegyek, hadiárvák, titkos tanácsosok, egyetem nyilvános rendes 

tanára, olimpiai bajnokok stb. 

 

A szavazatszedő küldöttségek előtt tehát sokféle eset fordulhatott elő, amelyeket a 

fennmaradt szavazóköri jegyzőkönyvek és választási panaszok alapján részben 

rekonstruálni lehet.282 Gyakori volt, hogy a közvélekedés szerint „zsidónak” tartott 

választó nem esett a törvény hatálya alá. Nekik így elvileg bejelentést sem kellett tenniük, 

ami a szavazatszedő küldöttségek előtt konfliktust eredményezhetett. A neve vagy kinézete 

alapján „zsidónak” tartott szavazóknál elsősorban a kormánypárti (MÉP), továbbá a nyilas 

pártbizalmik kifogásolták, hogy miért nem szerepel a névjegyzékben a bejegyzés (1939. 

IV. tc. 1.§.), mire a szavazó a kivételezettségére hivatkozott, s bár nem volt kötelező, azt 

több esetben iratokkal is igazolta. A döntés lényegében a szavazatszedő küldöttség 

elnökétől függött, hogy elfogadja-e vagy nem a szavazatot, azaz csak a kifogásoltak vagy a 

visszautasítottak listájára kerül-e a választó. A választás két napján, főleg a Rassay Károly 

vezette Polgári Szabadság Párt részéről a választási biztosokhoz benyújtott panaszok 

                                                           
280 Pesti Napló, 1939. május 31. 4. 
281 1939. évi IV. tc. 1. §. 
282 Szavazóköri jegyzőkönyvek: BFL IV. 1405. Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága 
Központi Választmányának iratai. 29-37. dobozok. Választási panaszok: BFL IV. 1405. 28. doboz. 
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alapján mindkét esetre bőven volt példa. A legtöbb ilyen kifogás a 132/b. szavazatszedő 

küldöttség elnöke ellen történt, „mert az elé járuló szavazókat külön igazolásra szólítja fel. 

Ha a választó kijelenti, hogy jelentkezésre nem volt kötelezve, mert a [zsidó]törvény 

alapján kivételezett, visszautasítja.”, azaz az általa „zsidónak” tekintett választókat csak a 

külön sárga igazolással engedte szavazni, függetlenül, hogy azok frontharcoknak, 

kitüntetetteknek, hadirokkantaknak, hadiárváknak stb. mondták, igazolták magukat. A 

szintén észak-pesti 79/b. szavazókörben az „elnök megengedte a M.É.P. azonossági 

tanújának, hogy oly választóknál, akik szerinte az 1939. 4.t.c. alá eső személyeknek voltak 

tekinthetők akár külsejüknél, akár nevüknél fogva, azonban ilyen bejelentést nem tettek, 

közbekiabálhassa a szavazásra bocsátás előtt: »Zsidó«. Elnök ilyen alkalmakkor az ilyen 

szavazót erélyes hangon figyelmeztette törvényes jelentkezési kötelezettségének 

elmulasztásával járó büntető szankciókra és habár ezeknek a szavazást megengedte, a 

jegyző elnök utasítására nevezetteket a kifogásoltak jegyzékébe vette fel.”. A fenti 

szavazókörben a kifogásoltak listájára kiugróan sok, 91 fő (a szavazók 11%-a) került fel, 

mindegyiküknél a kifogás okaként a „zsidó” szó szerepelt.283 

 

Egyszerűbb volt a zsidótörvény hatálya alá eső, és magukat igazolt választók helyzete, de 

esetükben is előfordultak visszaélések. A már említett 79/b. szavazókörben „minden egyes 

jelentkezésre kötelezett választót »zsidó« megjelöléssel hívnak fel [szavazásra] és ezt 

olyan hangon és temorban cselekszik, ami a választók részére külön vesszőfutást jelent”. E 

szavazatszedő küldöttség elnöke a sárga igazolvánnyal rendelkező választóknál kereste a 

lehetőséget az elutasításra vagy a szavazatuk érvénytelenítésére.284 A 154. szavazatszedő 

küldöttség elnöke úgy próbálta megakadályozni az igazolt „zsidók” szavazását, hogy tőlük, 

és csak tőlük arcképes személyazonossági igazolást kért, majd az ellene benyújtott panasz 

szerint kijelentette: „a zsidókat nem nagyon szeretem, de nem is vagyok nagy ellenségük, 

de ha egy pajeszos zsidó jön szavazni, még ha szavazati joga rendben van is, akkor sem 

engedem leszavazni, és ha a névjegyzékben van, akkor sem engedem leszavazni”. 

 

                                                           
283 Ugyanezt a figyelmeztetést, fenyegetést alkalmazta az elnök 82/b. szavazókörben, ahol 59 fő (a 
szavazóknak szintén 11%-a) került fel a kifogásoltak listájára „nincs leigazolva” megjegyzéssel. 
284 A Polgári Szabadság Párt, a Szociáldemokrata Párt és Keresztény Nemzeti Függetlenségi Párt panasza 
alapján az elnök külön személyazonosító hiánya vagy kisebb névelírások utasított vissza ilyen választókat. 
Előfordult, hogy szavazás közben egy választó kijött a szavazófülkéből vagy egy házaspár a szavazásfülkéből 
való kijövetel után egymáshoz szólt, amely esetekben az elnök a titkosság megsértése miatt érvénytelenítette 
szavazatukat. Az így elutasították száma a 79/b. szavazókörben 33 fő, a szavazók 4%-a volt. 
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Elvileg szintén egyértelmű lett volna a zsidótörvény hatálya alá eső, de elöljárósági 

igazolvánnyal nem rendelkező választók helyzete. Az ő szavazásukat a jogszabályok 

határozottan tiltották, pár esetben mégis előfordult, hogy a szavazatszedő küldöttség elnöke 

megengedte, hogy az ilyen választók más igazolásokat felmutatva és/vagy „saját 

felelősségükre” leszavazhassanak (pl.: 2/b., 66., 93. szavazókör). Olyan esetek is 

előfordultak, hogy a választót a névjegyzékben a zsidótörvény hatálya alá esőnek 

minősítették, mégis a kivételezettségére (2. §.) hivatkozva szavazhatott le (89., 157. 

szavazókör). 

Végül voltak olyanok, akik nemleges elöljárósági igazolványt mutattak fel a 

küldöttségeknek (pl.: 93., 157. szavazókör), azaz valószínűleg nem értesültek arról, hogy 

nekik, mint a választójogból kizártaknak már nem kell megjelenniük az egyébként kötelező 

szavazáson.285 

 

Mindezek miatt tág tere nyílt az egyéni megítélésnek, sok múlott a szavazatszedő 

bizottságok és főleg azok elnökeinek hozzáállásán. „[A] két napos szavazás alatt 

legtöbbször szóban, de írásban is több olyan panasszal fordultak a választási bizottság 

elnökéhez, amelyek a zsidótörvénnyel kapcsolatos szavazati jog kérdésében helytelen 

magyarázatokból adódtak elő” – jellemezte a helyzetet a dél-pesti (III.) választókerület 

elnöke a hivatalos központi jegyzőkönyvben. Az ilyen írásbeli panaszok megoszlása 

egyenlőtlen volt a három fővárosi választókerület között. Észak-Pestről érkezett a legtöbb 

panasz (26 db), túlnyomó többségüket a szinte jogvédő irodaként működő Rassay-párt 

(PSZP) adta be a „zsidónak” vélt vagy minősített választók szavazati jogának korlátozása 

miatt (lásd a fenti példákat). Dél-Pesten már kevesebb az írásbeli panasz (10 db), inkább a 

szociáldemokraták nyújtották be azokat, és előfordult, hogy a panasz eredménnyel járt, 

azaz a korábban elutasított választó végül is leszavazhatott.286 Budán lényegében nem 

adtak be ilyen panaszokat.287 

 

Ugyanez a sorrend a választókerületek között a visszautasítottak és kifogásoltak összesített 

számát tekintve. További bontásban a jelentős izraelita lakossággal rendelkező IV–VII. 

                                                           
285 Volt olyan, aki ezt levélben jelentette be a szavazatszedő küldöttségnek (19/b. szavazókör). A 
visszautasítottak listájában pár helyen szerepeltek olyanok, akik ténylegesen nem jelentek meg a szavazáson, 
de levélben vagy megbízottjuk útján már a szavazás napjain igazolták távolmaradásukat (pl. betegségre, 
külföldi vagy vidéki tartózkodásra hivatkozva: 9. és 132/a. szavazókör) 
286 Feiner Oszkár tűzharcos ügye, 226/a. szavazókör. 
287 Csak a képviselőjelöltek elleni kifogások szerepelnek a választókerületi jegyzőkönyvben, és ellentétben a 
másik kettővel, Budán nincsenek mellékletként külön panaszbeadványok.  
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közigazgatási kerületekben volt kiemelkedően magas a külön jegyzékekbe kerültek száma: 

a Belvárosban, Lipót- és Újlipótvárosban inkább a kifogásoltak, Teréz- és 

Erzsébetvárosban pedig a visszautasítottak közé kerültek sokan. Ezeket a jegyzékeket 

azonban nem egységes szempontok szerint vezették, itt is a szavazatszedő küldöttség 

felfogásától, precizitásától függött, hogy hányan kerületek bele ezekbe. Sok helyen nem is 

készítettek ilyen jegyzékeket, így nem meglepő, hogy összességében a visszautasítottak és 

kifogásoltak az összes szavazónak csak 1%-át teszik ki. 

 

A választójogból a zsidótörvénnyel kizártak számát így más adatból, a nem szavazók 

számából lehet megbecsülni (amelyben egyébként benne vannak a visszautasítottak is). 

Ehhez két feltételt kell előzetesen elfogadni közvetett bizonyítékok alapján: 

1. A távolmaradás fő oka a zsidótörvény miatt kizárás volt. A részvételi arány és az 

izraelita lakosság aránya között közigazgatási kerületi szinten szoros összefüggés van: 

az V–VII. kerületekben csak a választói névjegyzékbe felvettek 71%-a, a Belvárosban 

és Józsefvárosban a 80-82%-a, míg más kerületekben 87-90%-a ment el szavazni. Az 

1930-as évek korábbi választásain viszont csak kismértékű eltérések voltak a részvételi 

arány fővárosi átlagától a közigazgatási kerületekben (+/- 3 százalékpont). 

2. A fél évvel korábban készült új választói névjegyzék miatt valószínűleg magas lett 

volna a részvételi arány. Ezt egyrészt igazolja a zsidótörvénnyel kevésbé érintett 

kerületek adata 1939-ben, másrészt az 1930. évi törvényhatósági választás, amelyet 

szintén egy új összeírás előzött meg, így akkor a jogosultak 93%-a szavazott le.288 

 

A választói névjegyzékben szereplőknek végül is 81,5% szavazott le Budapesten 1939-

ben, így a fentiek alapján, 90-92%-os elvi részvételi arányt valószínűsítve a 

zsidótörvénnyel kizártak számát 10% körülire, azaz kb. 35 ezer főre lehet becsülni. Ez az 

adat nagyjából megegyezik a hivatalossal: Szendy Károly, a főváros polgármesterének 

választás utáni bejelentése szerint a névjegyzékben külön megjelölt 75 000 „zsidó” 

választó közül 41 569 fő kapott igazolást.289 A választás előtt a korabeli ellenzéki sajtóban 

megjelent 60 000 kizártról szóló hírek tehát túlzók voltak.290 

                                                           
288 A megfelelő, „friss” névjegyzék nem volt túl gyakori a Horthy-korszak fővárosi választásain, lásd a 
Választói névjegyzék problémái című részben. 
289 Szendy Károly válaszai május 30-án a pénzügyi bizottság ülésén és május 31-én a fővárosi közgyűlésen. 
Fővárosi Közlöny 1939. június 23. 933. és 1939. június 30. 951. 
290 Pesti Napló 1939. május 27. 2.; Népszava 1939. május 27. 5. – Az újságok szerint a 90 000 zsidónak 
minősített választónak csak 30%-át fogják leigazolni. A sajtó és Szendy adatait összevetés nélkül közli: 
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Az 1939-es fővárosi választáson tehát csak kb. 325 000 főnek, a népesség kevesebb mint 

30%-ának volt választójoga, azaz a szigorúbb cenzusokkal és kizárásokkal a 

kormányzatnak sikerült meggátolnia, hogy az iskolázottság növekedését követve e politikai 

alapjoggal is egyre többen élhessenek. 

 

 

A választói névjegyzék problémái 

 

A Horthy-korszak egymást követő kormányai a választójogosultság határainak 

megállapítását és annak gyakorlati érvényesülését, a névjegyzékek összeállítását is olyan 

politikai eszköznek tekintették, amellyel a különböző képviseleti testületek összetételét a 

számukra kedvező módon lehet befolyásolni. A fővárosi törvényhatósági bizottság 

esetében e kérdés jelentőségét az 1930-as fővárosi törvény minisztertanácsi tárgyalása is 

jelzi, ahol a választójoggal kapcsolatban elhangzott: „a szélsőséges áramlatok 

érvényesülésének kizárása céljából a belügyminiszter úr különböző korrektívumokat 

keresett, amelyek közül azonban egyik sem volt teljesen célhoz vezető”, azaz nem 

befolyásolná a választási eredményeket, viszont a kormányzat nemkívánatos bírálatát és 

ellenzéki hangulatkeltést vonna maga után. Ezért a „korrektívumot” végül abban találták 

meg, hogy a választók névjegyzékét a polgármester irányítása és felügyelete alatt fogják 

összeállítani.291 

 

A választói névjegyzék összeállítása ugyanis kényes kérdés volt. A bonyolult választójogi 

szabályozásban benne rejlett a visszaélés lehetősége mindkét oldalról, amelyet csak 

komoly és költséges adminisztrációval, az előírt feltételek precíz ellenőrzésével lehetett 

(volna) kiszűrni. Megnézve a választójogosultak számának alakulását (15. táblázat), 

feltűnő, hogy 1925–1935 között nominálisan alig változik, arányaiban pedig csökken. 

Felmerül a kérdés: változatlan szabályok mellett, növekvő lakossággal és az iskolázottsági 

szinttel miért nem nő a fővárosi jogosultak száma? A háttérben a névjegyzék összeállítása 

és használata körüli anomáliák és a rendre előrehozott választások álltak. 

 

                                                                                                                                                                                
Pintér István: A kényszerpályára szavazó ország − 1939. In: Parlamenti választások Magyarországon 1920–
2010. 3. bővített, átdolgozott kiadás. Szerk.: Földes György–Hubai László. Napvilág, Budapest, 2010. 200. 
291 „Kelet-Párizsától” a „bűnös városig”. I. m. 326–327. 
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Új választói névjegyzékek összeállítása, az 1925. évi XXVI. tc. szerint (27–50. §), egy 

teljes évet vett igénybe. A fenti törvény ezt először 1926-ra írta elő, azzal, hogy utána 

ötévenként kell teljesen új névjegyzéket készíteni, míg a közbenső években külön összeírás 

nélkül kiigazítani. Az új vagy kiigazított névjegyzékek pedig mindig a következő évre 

vonatkoztak, azaz például az 1926-ban készített névjegyzék csak az 1927-es év rendes 

vagy időközi választásaira. Ez a rendszer illeszkedett volna a parlament ötéves 

mandátumhoz, azaz a választásokat mindig új összeírás és új névjegyzék alapján lehetett 

volna megtartani, de ennek pont az ellenkezője történt. Az első összeírás és névjegyzék 

készítése a törvény hatályba lépésével együtt elhúzódott, miközben a parlamenti 

választásokat 1927-ről 1926-ra előrehozták, így végül az 1926. decemberi választásokat 

még az 1922-ben összeíráson alapuló, 1923–1925 között kiigazított névjegyzékek alapján 

tartották meg. „A választók száma… kevesebb, mint 1922-ben volt, noha az 1922 óta eltelt 

öt év alatt a választók száma lényegesen megnövekedett, amit az is igazol, hogy csak 

Budapesten az 1926-os ideiglenes névjegyzék 413 000 választót tüntet föl. A választást 

ennek az új névjegyzéknek az alapján kellett volna megejteni, de a kormány reakciós 

szelleme és a keresztény párt félelme egyszerűen megsemmisítette a kész névjegyzéket és 

1925-ös névjegyzék alapján választatott” – értékelt sommásan a szociáldemokrata Mónus 

Illés.292 Bár a fentiek alapján ez az állítás túlzó, hiszen nem a névjegyzék 

„megsemmisítésről” volt szó, de a kritika annyiban jogos, hogy törvény betűjének 

betartásával egy nem megfelelő, elavult névjegyzékkel történt a választás, miközben 

rendelkezésre állt volna egy, szintén nem tökéletes, de pontosabb összeírás előzetes 

eredménye is. 

 

Míg a hatalom nem tartotta fontosnak, hogy minden olyan választó, aki elérte, megszerezte 

az előírt jogosultsági feltételeket, felvételre is kerüljön a névjegyzékbe, addig azt, hogy 

valaki jogosulatlanul kerüljön bele, egyre komolyabb erőforrások bevonásával akadályozta 

meg. Az 1931. évi képviselőválasztásoknál például „a belügyminisztérium rendelkezése 

folytán a fővárosi statisztikai hivatal vette át a hibák korrigálása céljából a munkálatok 

végzését, mert a kellően ki nem képzett és munkával túlterhelt személyzet… az előzetes 

névjegyzéktervezetbe foglalt választókat közel 28%-kal emelve 423 000-ben állapította 

meg, melyet aztán a statisztikai hivatal a választójogosultság újabb és tüzetes 

felülvizsgálatának eredményeképpen 289 000-re korlátozott” – írta le a folyamatot 

                                                           
292 Mónus Illés: Az országgyűlési képviselőválasztás számadatai. szocializmus 1927/2.  46. 
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Illyefalvi I. Lajos, Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának igazgatója.293 Idézett 

cikkében a névjegyzék összeállítás pontatlansága mellett az évenkénti frissítés problémáit 

is részletesen bemutatja: „A választói névjegyzékbe felvett választók közül ugyanis az 

évek folyamán többezren elhunynak, akikről a hatóságnak tudomása nincs és így a 

választók névjegyzékében a kiigazítási évek alatt tovább megmaradnak az új választói 

névjegyzék elkészítéséig, vagyis szerepelhetnek még haláluk után is négy-öt éven keresztül 

a névjegyzékben. Ez a száma Budapesten, ahol évenkint körülbelül 20 000 egyén hal meg, 

igen jelentős. Amidőn a székesfővárosi statisztikai hivatal 1928-ban és 1929-ben a 

képviselőválasztókat feldolgozta, megállapította, hogy a névjegyzékbe kétszeresen fel volt 

véve más községbe elköltözött, más kerületbe költözött, vagy időközben elhalálozott 

18 786 egyén, vagyis a választóknak közel 8%-a. Ez a száma oly magas, hogy joggal 

követelhető a fővárosban a kérdés rendezése, mert nemcsak a választók névjegyzékét 

duzzasztja meg indokolatlanul, hanem az ajánlási rendszer mellett a visszaélések tág terét 

is megnyitja.”294 Mindezek miatt érvelt Illyefalvi 1934-ben amellett, hogy már a 

névjegyzékek összeállítását is a statisztikai hivatal, és annak állandó, megbízható 

személyzete végezze alkalmi, betanított segédszemélyzet helyett, de ilyen változtatásra 

nem került sor. 

 

1935-ig így leginkább a pontatlanság és szigorúság kettősége eredményezte azt, hogy nem 

emelkedett a választójogosultak száma. Az végül csak az 1936. évben következő új 

névjegyzék összeállítással nőtt meg jelentősen, amikor az előzetes összeírást újra a 

kirendelt fővárosi tanszemélyzet végezte, de a statisztikai hivatal javította és ellenőrizte. 

Utóbbi jelentéséből295 kiderül, hogy bár ismét jelentős tömeget, 60 000 kétes 

jogosultsággal rendelkező egyént kellett „kiszorítani” a névjegyzékből, ahogy a 16. 

táblázat mutatja, így is áttörés történt a korábbi évtizedhez képest.296 

 

 

                                                           
293 Illyefalvi I. Lajos: A választási névjegyzékek körüli munkálatok racionalizálása. Városi Szemle 1934/6. 
900. 
294 Uo. 907. 
295 A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatójának jelentése a polgármesterhez az új választási 
névjegyzék összeállításáról, 1936. március 30. BFL IV. 1419a. Stat. hiv. 1936–485. 11. Rövidítve közli: 
Források Budapest történetéhez. III. kötet 1919–1945. Szerk.: Szekeres József. BFL, Budapest, 1972. 403–
405. 
296 Az 1936-ban készült, nem választáshoz köthető jogosultsági adatok forrása az 1937-es kiadású Magyar 
Statisztikai Évkönyv és Budapest Statisztikai Évkönyv. 
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16. táblázat. Az országgyűlési és törvényhatósági választójogosultak számának alakulása a 
névjegyzékekben Budapesten 1930 és 1936 között 

 
Választójogosultak száma 

Névjegyzékek 
országgyűlési törvényhatósági 

az 1931/1930. évi választásokon 328 125 292 930 
az 1935. évi választásokon 323 227 292 946 
az 1936. évi összeírás alapján 361 322 320 884 

 

A választók 10-10% körüli növekedése természetesen nem egy év eredménye, ellenben 

mutatja, hogy miután 1935-ben mind az országos, mind helyi választás előrehozott volt, 

így azokra új, megfelelő névjegyzékek sem készültek. A törvényhatósági választásoknál 

ráadásul még a névjegyzékek évenkénti kiigazítása sem volt előírás, ezért az 1935-ös 

névjegyzék-botrány jól mutatja e probléma súlyos következményeit. 

 

Választás elavult névjegyzék alapján: az 1935. évi törvényhatósági választás 

 

Az 1930-as fővárosi törvény rendelkezése szerint: „A törvényhatósági választók 

névjegyzékét hat évenkint, a választás évében március hó 31-ig, a székesfővárosi 

statisztikai hivatal útján, a polgármester állítja össze.”297 Az új névjegyzék elkészítését 

1930-ben, a törvény hatályba lépése után el is kezdték, és az év végi választást már az 

alapján tartották meg. A választást követően, a felszólalások nyomán a közigazgatási 

bíróság elé került ügyek lezárulásával, a névjegyzéket még kis mértékben kiigazították, így 

a végleges, 1931. évre érvényes választói névjegyzékben 292 946 fő szerepelt.298 Pontosan 

annyi, amennyi négy évvel később az 1935-ös választási névjegyzékben. A teljes egyezés 

nem véletlen, hiszen ugyanarról a névjegyzékről van szó, mert a fővárosi törvény 1934-es 

módosítása szerint az esetleges előrehozott választásokat „a legutolsó érvényes 

törvényhatósági választói névjegyzék alapján” kell megtartani, amit a választásokat 

előkészítő polgármesteri hirdetmény is megerősített.299 Azt, hogy ez a megfogalmazás az 

1930-as névjegyzék egy az egyben való, korrekció nélküli felhasználását jelentette, 

közvetlenül és teljes körűen csak az 1930-as és az 1935-ös törvényhatósági névjegyzék 

összevetésével lehetne igazolni, de ezekből csak az előbbi maradt fönn.300 1935-re azonban 

van másodlagos forrásunk: a választási panaszok ügyében hozott igazoló választmányi 

                                                           
297 1930. évi XVIII. tc. 15. § (2). 
298 A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatójának jelentése a polgármesterhez az új választási 
névjegyzék összeállításáról, 1936. március 30. BFL IV. 1419a. Stat. hiv. 1936–485. 11. 
299 1934. évi XII. tc. 28. §. (2).; Polgármesteri hirdetmény. Fővárosi Közlöny, 1935. április 30. 835–836. 
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határozatokban – speciális okok miatt – hivatkoznak az akkor használt névjegyzék néhány 

konkrét adatára.301 E szűk körű, de véletlenszerűen „kiválasztott” mintának és a megfelelő 

1930-as adatoknak az összehasonlítása azt mutatja, hogy a két névjegyzék ugyanaz volt.302 

 

A városházi ellenzéki képviselők többször szóvá tették, hogy a régi, már elavult és 

használhatatlan névjegyzékek kiigazítása – és az ezzel egyébként szorosan összefüggő 

ajánlási rendszer reformja – nélkül nem lenne szabad a közgyűlést feloszlatni és 

előrehozott választást tartani,303 ezeket a követeléseket azonban a kormány elutasította.304 

A legalább részleges kiigazítás hiányát további, közvetett adatok is alátámasztják. A 

törvényi rendelkezés csak hat hetet hagyott arra, hogy a törvényhatósági bizottság idő előtti 

feloszlatása (1935. április 25.) után az új választásokat megtartsák (1935. június 2–3.), 

miközben a választók szavazójegyeit már május közepén ki kellett küldeni.305 Azaz a 

választások előkészítésére igen rövid volt az idő, főleg a névjegyzék készítésének, 

javításának egyébként igen hosszadalmas munkájához képest. A polgármester az 

ügyosztályok tevékenységéről szóló havi jelentéseiben nem is számol be ilyen kiigazítási 

munkáról, az 1936. évre készülő névjegyzék összeállításáról viszont igen. Hasonlóképpen 

csak az utóbbi munkához kérték a leendő választók közreműködését, a főváros hivatalos 

hirdetményei útján.306 

 

Mindennek súlyos következményeit így összegezte később Bechtler Péter 

szociáldemokrata képviselő a fővárosi közgyűlésen: „A kormány a fővárosi választással 

nem várta meg az új névjegyzék összeállításának évét, és az 1930-ban készült 

névjegyzékkel rendelte el a választást. Elévült névjegyzékkel nem lehet komoly választást 

csinálni. Ezrei a felvetteknek meghaltak, és tízezrek elköltöztek a fővárosból. Viszont 

tízezrei a budapesti lakóknak, akik elérték az életkort és a 6 évi helybenlakást, nem 

                                                                                                                                                                                
300 A Budapest Székesfőváros törvényhatósági választók 1930. évi végleges névjegyzéke. Országos 
Széchényi Könyvtár 18 037/választókerület/szavazókör. 
301 Fővárosi Közlöny, 1935. szeptember 24. X. Melléklet (Az MSZDP XII. kerületi választások elleni 
felszólalásáról szóló határozat). Az adatok az I., XI. és XII. kerületi névjegyzékre vonatkoznak. 
302 Az 1935-ös igazolóválasztmányi határozatokban megadták, hogy az adott választók melyik 
választókerület, hányas szavazókörének névjegyzékében, milyen sorszámon szerepelnek. 30 választóból 28 
pontosan ott található az 1930-as névjegyzékekben is, míg egy esetben a sorszám, egy esetben pedig 
valószínűleg a név nem egyezik. E kettő azonban inkább az igazolóválasztmányi határozat hibája (például 
elírás) lehet. 
303 Ellenzéki kritikák a törvényhatósági bizottság közgyűlésén és a közigazgatási bizottság ülésein. Fővárosi 
Közlöny, 1935. április 26. 728–731., április 30. 806–824. és május 24. 909–942.  
304 L. Nagy Zsuzsa: A budapesti liberális ellenzék 1919–1944. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 126. 
305 Fővárosi Közlöny, 1935. május 24. 964. 
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szavazhatnak a választás alkalmával, mivel a névjegyzéket nem állították újra össze.” Majd 

a kritikát azzal folytatta, hogy a fővárossal szemben, még a „legutolsó faluban” is össze 

kell állítani a községi választások előtt az aktuális névjegyzéket, mert az alkotmányos élet 

alapja, hogy a választók a választójogukkal élhessenek, és ehhez mindenkor megfelelő 

névjegyzék álljon rendelkezésre.307 

 

Az elavult névjegyzék jogszabályszerű, ám mégis jogsértő alkalmazása tehát közvetetten, 

de jelentősen módosította erre a választásra a cenzusokat: általánosan a férfiaknál 29, a 

nőknél 35 éves életkor és 11 évi fővárosi helybenlakás lett a rejtett feltétele a választási 

törvény szerint egyébként meglévő választójog gyakorlásának.308 A szabályozásból fakadó 

másik különlegesség, hogy az 1930 után a fővároson belül más helyre költözők 

nehezebben tudták gyakorolni a választójogukat, mert ahogy a polgármesteri hirdetmény 

megfogalmazta: „a törvényhatósági választók abban a szavazókörben… fognak szavazni, 

amely szavazókörben az 1930. évben készült névjegyzék összeállítása idején laktak… 

lakásváltozásukra való tekintet nélkül”.309 Ráadásul a választás lefolyását irányító igazoló 

választmány a szavazójegyeket többnyire a névjegyzékben szereplő régi címekre próbálta 

meg (sikertelenül) kézbesíteni, ami nemcsak a választók szavazását nehezítette, hanem a 

pártok ajánlásgyűjtését is, mert utóbbihoz szükség volt a támogatók szavazójegyének 

szelvényére. 

 

 

A szavazatok mandátumértékének egyenlőtlenségei 

 

A választókerületeket – és listás szavazás esetén a hozzájuk rendelt mandátumszámokat – 

mindenkor politikai döntéssel határozzák meg. Ez a nem demokratikus rendszerekben 

lehetőséget biztosít az uralmon lévő politikai elitnek a számára kedvező beosztás 

kialakítására. Bár annak a demokratikus elvnek, hogy minden mandátum megszerzéséhez 

                                                                                                                                                                                
306 A polgármesteri jelentésekről: A közigazgatási bizottság ülései. Uo. 1935. április 30. 806–824. és május 
24. 909–942. 
307 Uo. 1935. december 31. 2063. 
308 „Választójogot az gyakorolhat, aki a névjegyzékbe fel van véve.” (1925. évi XXVI. tc. az országgyűlési 
képviselők választásról. Ez vonatkozott a törvényhatóságiakra is.) Ennek kapcsán a Népszava 1935. június 5-
i cikke „öt új korosztály jogainak kisemmizéséről” írt. (In: Források Budapest történetéhez. I. m. 382.) 
309 Fővárosi Közlöny, 1935. április 30. 835–836. Polgármesteri hirdetmény. – Arra való tekintettel, hogy „a 
választói névjegyzékek összeállítása óta lefolyt négy és fél év alatt a választóknak lényegesen nagy része 
megváltoztatta lakását”, lehetőséget biztosítottak az 1930-as névjegyzékek újbóli megtekintésére. A 
választópolgárok a kerületi elöljárók hivatalaiban hétköznap 9 és 14 óra között érdeklődhettek, hogy 
ténylegesen melyik szavazókörbe vették fel őket. 



- 111 - 
 

ugyanannyi szavazatra legyen szükség, általában lehetetlen pontosan érvényt szerezni, de 

az átlagtól való jelentős és tendenciózus eltérések jól bizonyítják, hogy mely pártok, 

irányzatok érdekeit szolgálja egy adott választókerületi beosztás. A pártok szavazat- és 

mandátumarányának egyezése leginkább akkor érvényesül, ha az adott terület, esetünkben 

az egész város egy választókerületet alkot.310 A „legtökéletesebb” választási rendszer 

érdekében ezt Bárczy István korábbi polgármester már 1920-ban felvetette, azonban csak 

negyedszázaddal később, az 1945-ös választásoknál valósult meg. A Horthy-korszakban 

mindig több választókerületre osztották Budapestet, így a beosztás és az egyes 

kerületekhez tartozó mandátumszám a korabeli választójogi viták egyik fő kérdése volt. 

 

A különböző beosztások aránytalanságának megítélésére egy külön mérőszám szolgál, 

amely a választókerületek között az egy mandátumra eső választójogosultak számában 

mutatkozó legnagyobb különbséget adja meg. Az egyenlő (értékű) szavazat elvénél, 

amikor csak az egyes kerületekben lakó választók számára vannak tekintettel, ez a 

különbség kicsi. Minél nagyobb a hányados, annál aránytalanabb és egyenlőtlenebb a 

rendszer. 

 

17. táblázat. Az egy mandátumra jutó választójogosultak számának szélső értékei a 
parlamenti választásokon Budapesten 1920 és 1939 között 

 
Az 1 mandátumra jutó fővárosi választójogosultak száma 

Választás éve 
átlagban a legnagyobb 

választókerületben 
a legkisebb 

választókerületben 
Hányadosuk 

1920 21 124 36 424 11 053 3,30 
1922 14 099 14 970 12 554 1,19 
1926 12 568 13 061 11 712 1,12 
1931 13 125 13 410 12 856 1,04 
1935 12 929 13 431 12 634 1,06 
1939 13 298 13 756 12 584 1,09 

 

A 17. táblázatból kiderül, hogy a parlamenti választok esetében nem arra volt szükség, 

hogy magán a fővároson belül, hanem hogy országosan legyenek különbségek a 

választókerületek között, s ez a dualizmusban kialakított egyenlőtlen beosztás 

fenntartásával meg is történt.311 Budapesten a listás kerületekre való 1922-es áttéréstől így 

egyenlő beosztás érvényesült, a három nagy listás választókerület (Buda, Észak-Pest, Dél-

                                                           
310 Nemzetgyűlési napló, 1920–1922. III. kötet. 70. 
311 Az egyenlőtlenség a kormánypárt érdekeit szolgálta, és leginkább a Budapest-környéki választókerületet 
sújtotta. Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon (1920–1947). Társadalmi Szemle, 1998/7. 
108. 
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Pest) között minimális volt különbség. Egyedül az 1920-as egyéni választókerületi 

rendszer volt egyenlőtlen, de az sem volt az ellenzéki (liberális) erők számára hátrányos.312  

 

Ezzel szemben a törvényhatósági választásoknál már komoly jelentősége volt a fővároson 

belüli választókerületi beosztásnak, mert ez is az egyik eszköze volt annak, hogy a 

jobboldal jobb szerepelését elősegítsék. A 18. táblázat adatai mind a négy választás 

esetében egyértelműen aránytalan választókerületi mandátumeloszlást mutatnak. Ráadásul 

az átlagtól való pozitív és negatív eltérések tendenciózusak és – a választásról választásra 

változó kerületi beosztások ellenére – időben is stabilak. Azokban a kerületekben, 

amelyekben a jobboldali pártok jó eredményt értek el, legtöbbször kevesebb 

választójogosult jut egy mandátumra, és fordítva: ahol a liberális és baloldali pártok 

szerepeltek jól, ott inkább több. 

 

18. táblázat. Az egy mandátumra jutó választójogosultak számának szélső értékei a 
törvényhatósági választásokon Budapesten 1920 és 1935 között 

 
Az 1 mandátumra jutó választójogosultak száma 

Választás éve 
átlagban a legnagyobb 

választókerületben 
a legkisebb 

választókerületben 
Hányadosuk 

1920 1 936 3 716 658 5,65 
1925 1 157 1 910 612 3,12 
1930 1 947 3 414 911 3,75 
1935 2 713 4 555 1 301 3,50 

 

 

Viták az aránytalan törvényhatósági választókerületi beosztásokról 

 

1920-ban a nemzetgyűlési választások és azok fővárosi eredményei több szempontból is 

kiindulópontot jelentettek a törvényhatósági választás előkészítésénél. A Keresztény 

Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) már márciusban számítást készíttetetett arra, hogyan 

alakulnának az esélyei különböző választókerületi beosztások (az egész főváros egy 

választókerület, a 10 közigazgatási kerület, a 22 nemzetgyűlési választókerület) esetén.313 

Emellett a Városházán Sipőcz Jenő kormánybiztos felügyelete alatt is készült egy tervezet, 

                                                           
312 A legkisebb választókerületben például, ahol elvben a legkevesebb szavazat kellett a mandátumhoz, 
demokrata párti jelölt győzött. A választókerületek között jelentős különbség direkt politikai szándék és 
tervezés nélkül is létrejöhet: Magyarországon a rendszerváltáskor létrehozott egyéni kerületek között már 
1990-ben is meglévő különbségek (a legkisebb és legnagyobb kerület között kétszeres) változtatás 
hiányában, a lakosságváltozások következtében fokozatosan vált egyre egyenlőtlenebbé (2010-ben a fenti 
módon számolt hányados már 2,78). 
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teljesen új „kocka-rendszerrel”: eszerint a fővárost 60, nagyjából azonos méretű 

választókerületre kell bontani, amelyekben három-három városházi képviselőt 

választanának meg, többségi elv szerint. Az egyes közigazgatási kerületekre így az 

odatartozó választópolgárok számához igazodó mandátumszám jutott: a kisebbekben (II., 

III., IV., X.) 12-12, a közepesekben (V., IX.) 18-18, a nagyobbakban (I., VI., VII., VIII.) 

24-24 bizottsági tag megválasztásával.314 A javaslatot kidolgozó fővárosi főtisztviselők, 

Folkusházy Lajos alpolgármester és Thirring Gusztáv statisztikai hivatali igazgató célja 

valószínűleg az volt, hogy korlátozzák a pártok és pártpolitikusok befolyását a választásra 

és ennek következtében az új fővárosi közgyűlésre.315 Nyilvánosan mindenesetre azt 

mondták, hogy a nemzetgyűlési választások részletes számadatai alapján ez az új rendszer 

a keresztény erőknek lesz kedvező. A KNEP többségét azonban nem sikerült 

meggyőzniük. A legenyhébb kritika az volt, hogy az egyébként tetszetős javaslat 

kipróbálatlan, amivel nem szabad kockáztatni a keresztény párt győzelmét. A 60-as 

beosztás nem illeszkedett a párt nemzetgyűlési választókerületek szerinti felépítéséhez és 

választási szervezetéhez, s a kritikák szerint szétforgácsolta volna a párt agitációs erőit. A 

KNEP városi bizottságának áprilisi ülésén így ezt a javaslatot elvetették, s helyette a 

dualizmus idején alkalmazott, közigazgatási kerületek szerinti választókerületi beosztást 

fogadták el azzal, hogy minden kerületre a választópolgárok számától függetlenül 

ugyanannyi képviselő jusson.316 Ez utóbbi ugyan sértette a szavazatok egyenlőségének 

elvét, viszont a nemzetgyűlési választások eredményei alapján igen kedvező volt a 

keresztény pártnak: a nagyobb (VI–VIII.) kerületeknek volt hátrányos, amelyek között volt 

a liberálisok fő bázisa (VI–VII.), míg a kisebb (II–IV. és X.) kerületek választóit preferálta, 

amelyek mindegyikében a keresztény párti jelöltek 50% feletti eredményt értek el.317 

 

Ezután meglepetésként hatott, hogy amikor a kormány 1920. április 17-én beterjesztette a 

budapesti törvényhatósági bizottság újjáalakításáról szóló törvényjavaslatát,318 abba mégis 

a 60-as kocka-rendszer került be. A hivatalos indoklás szerint azért, mert a fővárosi 

                                                                                                                                                                                
313 Független Budapest, 1920. március 24. Készülődés a községi választásokra. 
314 Uo. 1920. március 31. Hatvan választókerületben választják az új városatyákat – Az újság a következő 
lapszámaiban (április 7., 14., 21.) beszámolt a javaslat fogadtatásáról, sorsáról és a 60-as beosztás térképét is 
megjelentette. (Uo. 1920. április 28.) 
315 A nagyobb, például közigazgatási kerületi listák révén a pártok (pártvezérek) nagyobb befolyást és 
ellenőrzést tudnak gyakorolni a jelöltek kiválasztásánál. 
316 Uo. 1920. április 14. 
317 Budapest Statisztikai Évkönyve, 1921–1924. 565. (A 22 nemzetgyűlési választókerület adatainak 
aggregálása a 10 közigazgatási kerületre.) 
318 Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. I. kötet. 206–212. (A 32. sz. törvényjavaslat) és 213–221. 
(indoklás). 
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kerületeken belül is vannak sajátos kisebb körzetek, külön részérdekekkel, amelyeket 

képviselni kell. Erre azonban a KNEP vezetői és várospolitikusai részéről heves tiltakozás 

volt a válasz. Kifogásolták az „indokolatlan lokálpatriotizmust”, azaz hogy a polgárság 

legjobbjai helyett „helyi jelöltek és utcai nagyságok” legyenek a városatyák.319 Felfogásuk 

szerint a pártok feladata a helyi és társadalmi érdekeltségek összeegyeztetése a bizottság 

megfelelő színvonalát biztosító törekvésekkel. Az egyhangú állásfoglalás nyomán 

nyilvánvalóvá vált, hogy a törvényjavaslatnak ezt a részét nem fogják megszavazni a 

keresztény pártiak. A nemzetgyűlés közigazgatási bizottsága meg is változtatta a kormány 

eredeti javaslatát, és a közigazgatási kerületeket jelölte ki választókerületeknek, 

amelyekben mindenhol egyenlő számú, 24-24 képviselőt választanak.320 Az ellenzéki, 

demokrata párti képviselők a nemzetgyűlési vitában már hiába kifogásolták, hogy ez sérti a 

szavazatok egyenlőségének elvét, mert a legkisebb kerületben, a 16 000 alatti 

választójogosultat számláló Belvárosban (IV.) majdnem hatszor annyit ér a választók 

szavazata, mint legnagyobb, a több mint 92 000 jogosulttal rendelkező VII. kerületben.321 

Erre válaszul ugyanis a belügyminiszter a szavazópolgári jogegyenlőséggel szemben a 

kerületek egyenlőségének (fiktív) elvére hivatkozott, amelyet a nagyobb kerületeknek 

adandó több mandátum veszélyeztetne. Ráadásul véleménye szerint „azokat a kerületeket, 

ahol nagy tömegekben laknak a destruktív elemek, a tiszta matematika elvei alapján 

megállapított szavazati jogokban részesíteni a legnagyobb veszedelem és legnagyobb 

könnyelműség volna”.322 

 

Az 1925. évi törvényhatósági választások kevésbé aránytalan beosztása (hányados: 3,12) 

egy sajátos politikai helyzetben született új szabályozásnak, a kormány és a fővárosi 

keresztény párt korábban már említett megosztottságnak volt köszönhető.323 A politikai 

erők koncepciói e kérdésben jelentősen eltértek egymástól. A keresztény pártok a 

változtatási törekvések ellen harcoltak, hiszen a közigazgatási kerületek szerinti beosztás, 

amelyet a korábbi választáson alkalmaztak, számukra egyértelműen kedvező volt. A 

szociáldemokraták a szavazók jogegyenlőségét, azaz a választójogosultak számához 

igazodó kerületi mandátumelosztást tekintették fő célnak. Elvi álláspontjuk képviseletét 

                                                           
319 Budai Keresztény Újság, 1920. április 27.; Független Budapest, 1920. április 28. 
320 Független Budapest, 1920. április 28., május 5. 
321 Uo. 13–15., 69–70. – A kormány eredeti, 60 választókerületes javaslatában a legnagyobb különbség 
kisebb mint háromszoros lett volna. 
322 Uo. 137–138. 
323 Lásd a Budapest önkormányzatának alakulása a Horthy-korszakban c. fejezet A kormányzat és a fővárosi 
erők közötti politikai küzdelmek… c. részében. 



- 115 - 
 

megkönnyítette, hogy a többi elképzelés mind hátrányosan érintette őket. Kiemelten igaz 

ez a Bethlen-kormány tervezeteire, amelyek egyik törekvése éppen az 1922-es parlamenti 

választásokon a fővárosban jelentős sikert elért MSZDP befolyásának visszaszorítása volt. 

A liberálisok elvileg szintén a minél arányosabb, a választók számának megfelelő beosztást 

tartották volna megfelelőnek, de a konkrét helyzetben a számukra kedvező kormánypárti 

javaslatokat támogatták. 

 

Az 1924-es fővárosi törvény nemzetgyűlési tárgyalása ennek következtében érdekes 

fordulatokat és „szövetségeket” eredményezett. A belügyminiszter eredeti javaslatát, amely 

az újfajta beosztást, a még 1914-ben meghatározott 22 választókerületben324 történő 

szavazást rögzítette, a közigazgatási bizottságban a kereszténypártiak és a 

szociáldemokraták alkalmi összefogással leszavazták, és visszatértek a közigazgatási 

kerületekhez. A kormány előterjesztésére mondott közös „nem” után azonban az egyes 

kerületeknek jutó mandátumokban már nem sikerült megegyezni, így furcsa módon a 

bizottság javaslata hiányosan, mandátummegoszlás nélkül került a parlament plénuma 

elé.325 A kérdés részletes vitájának326 kezdetén a kormány némileg módosított javaslatát 

egyéni képviselői indítvány formájában hozta vissza. Az egységes párti Szabó Zoltán az új 

beosztást azzal indokolta, hogy a változtatás várhatóan a keresztény pártokat nem fogja 

érinteni, ellenben az MSZDP-nek hátrányosabb, míg a „polgári erőkhöz” sorolt 

liberálisoknak és demokratáknak kedvezőbb lesz. A kereszténypártiak ez ellen élesen 

tiltakoztak; legfőbb problémájuk, ahogy egyik képviselőjük megfogalmazta, a következő 

volt: „ez a kerületi beosztás [a kormánypárté] senki másnak érdekeit nem szolgálja, mint 

kizárólag a liberalizmusnak, vagyis a liberalizmust hordozó zsidóságnak érdekeit […] 

erőteljesen vannak hangsúlyozva azok a kerületek, amelyek a liberális, talán judeo-

demokrata, talán szabadkőműves – és hogy egy szóval fejezzem ki – a zsidó választókat 

képviselik”.327 Újra felbukkant az az arányos rendszerben egyébként alaptalan félelem, 

hogy a nagyobb, „úgynevezett zsidó kerületek” (Lipót-, Teréz- és Erzsébetváros) veszik át 

a városháza irányítását.328 Olyan módosítást javasoltak tehát, hogy a közigazgatási 

kerületek szerint kialakított választókerületeknek a választók számától függetlenül azonos 

legyen a mandátumszáma. A szociáldemokraták ezzel az igen aránytalan rendszerrel nem 

                                                           
324 1914. évi XV. tc. és 55 000/1914. B. M. sz. rendelet. Az 1920. évi nemzetgyűlési választáson egyszer már 
alkalmazták ezt a 22 parlamenti képviselőválasztó kerületi beosztást. 
325 Nemzetgyűlés irományai, 1922–1926. XI. kötet. 209. és 214. 
326 A törvényjavaslat 10. §-nak vitája: Nemzetgyűlési napló, 1922–1926. XXVII. kötet. 204–206. és 213–232. 
327 Petrovácz Gyula felszólalása. Uo. 219. 



- 116 - 
 

érthettek egyet, ezért inkább a kormány 22-es beosztásának arányosabbá tételére tettek 

kísérletet, sikertelenül. Végül a nemzetgyűlés a kormányzat elképzelését szavazta meg, bár 

egy kereszténypárti módosítással kiegészítve: a 22 választókerület területét több helyen, 

néhol jelentős mértékben módosították, hogy azok illeszkedjenek a közigazgatási kerületek 

határaihoz. Ennek azért volt jelentősége, mert ezzel együtt a választókerületekhez tartozó 

mandátumszámokat viszont nem változtatták meg, így módosult az arányosság mértéke is. 

 

A 22 választókerület közötti mandátumelosztás elve a kormánypárt érvelése szerint a 

társadalmi értéken alapult, s a belső, elit körzeteket részesítette előnyben. Leginkább a 6. 

és 1. választókerületeket, azaz a Belvárost és a későbbi, 1930 utáni I. közigazgatási 

kerületnek megfelelő városrészt, de a preferált területek közé tartoztak a VI. és VII. 

közigazgatási kerület belső részei, Belső-Józsefváros és Lipótváros is. Ezzel szemben 

arányaiban kevesebb mandátumot kaptak a pesti „külső” választókerületeknek (Külső-

Józsefváros, Külső-Ferencváros, Kőbánya és a VII. közigazgatási kerület külső részei), 

amelyekben az MSZDP 1922-ben a szavazatok több mint 40%-át megkapta. A 

választókerületi rendszert Bethlen István nemcsak azért változtatta meg, hogy némi 

engedményt tegyen a liberálisoknak,329 hanem valószínűleg azért is, mert az újonnan 

szerveződő fővárosi kormánypártját a preferált kerületekben tartotta esélyesnek jó 

eredmény elérésére. Az 1925-ös események azonban áthúzták a miniszterelnök terveit, a 

liberális erők többsége nem Bethlen fővárosi pártjával, hanem a szociáldemokratákkal 

lépett választási szövetségre, s állított velük közös listát. Az új politikai felállás jelentősen 

módosította az 1924-ben meghatározott választókerületi beosztás hatásait, amely végül így 

egyik oldal számára sem lett egyértelműen előnyős vagy hátrányos. 

 

1930-ban visszatértek a közigazgatási kerületek szerinti, nyilvánvalóan a jobboldal 

érdekeit szolgáló beosztáshoz, de az aránytalanságot enyhítette, hogy közben a főváros 

közigazgatási rendszerét is megváltoztatták.  Az új „törvény az eddigi 10 kerület helyett 14 

kerületet tervez, ami – a számítások szerint – a nemzeti alapon álló pártok részére 

előnyösebb” – hangzott el az új fővárosi törvényt előkészítő 1929-es minisztertanácsi 

tárgyaláson.330 A mandátumelosztás vezérlőelve elsősorban újra a kerületi egyenlőség volt: 

10 képviselői hely lévén az alap, ennél csak a négy legnagyobb kerület kapott kettővel, 

                                                                                                                                                                                
328 Csilléry András felszólalása. Uo. 223. 
329 Bethlen 1924–1925-ös fővárosi politikájáról, a liberálisokkal való taktikázásáról részletesen: L. Nagy 
Zsuzsa: i. m. 63–70. 
330 „Kelet-Párizsától” a „bűnös városig”. I. m. 327. 
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illetve néggyel többet.331 Ez ismét a legkevesebb választójogosulttal rendelkező Belvárost 

és az új I. kerületet részesítette előnyben, szemben Lipót-, Teréz- és Erzsébetvárossal. 

Nehéz lenne például nem politikai okkal magyarázni, hogy amíg Erzsébetváros csak 12, 

addig Józsefváros 14 mandátumot kapott, miközben a két kerületben a választók száma 

szinte megegyezik.332 Meg kell azonban azt is említeni, hogy az „egyenlősítő” beosztás 

miatt a harmadik legjobban preferált kerület a XIII. (a későbbi Angyalföld) lett, ahol az 

MSZDP messze a legerősebb párt volt.333 1935-re a választókerületek és a 

mandátumelosztás elvei már nem változtak, mindössze a választott képviselők számát 

csökkentették egységesen három-három, összesen 42 fővel.334 

 

Összességében egy arányos és egyenlő választókerületi beosztás, megfelelő 

mandátumszámokkal a közigazgatási kerületek alapján is megvalósítható lett volna az 

egész korszakban, azonban annak megvalósítására nem került sor. Az egyes kerületek 

eltérő politikai preferenciái ismertek voltak a korabeli politikai szereplők előtt, és a 

jobboldal nem mondott le arról, hogy az egyenlőtlen mandátumelosztás révén ne tegyen 

szert előnyre ellenzéki riválisaival szemben. 

 

A mandátumkiosztási rendszer hatása 

 

A választókerületi beosztás mellett a pártok szavazat- és a mandátumarányainak eltérését a 

(töredék)mandátumok kiosztása is befolyásolja: a különböző módszerek alkalmazása más-

más végeredményhez vezet, ami egy-egy választókerület esetén ugyan minimális, de 

összeadódva jelentősebb eltéréseket is okozhat. 1920-ban a nagy pártoknak kedvező, 

úgynevezett d’Hont-féle legnagyobb átlag módszerével állapították meg az eredményt,335 

ami akkor a többséget szerző keresztény pártoknak volt előnyös. Ezzel szemben az 1922-es 

nemzetgyűlési, majd az 1925-ös törvényhatósági választásokon már a relatíve kisebb 

pártokat preferáló úgynevezett legnagyobb maradék elvét alkalmazták.336 Az áttérés célja 

                                                           
331 1930. évi XVIII. tc. 16. §. 
332 1930-ban Erzsébetvárosban 40 963, Józsefvárosban 41 132 fő. Budapest Statisztikai Évkönyve, 1931. 125. 
333 1930-ban a szavazatok 48,23 százalékát szerezte meg. Mónus Illés: Az 1930. évi budapesti 
törvényhatósági választások statisztikája. Különlenyomat a Szocializmus 1931. évi 1. számából, 6–7. 
334 1934. évi XII. tc. 2. § (3). 
335 37 488/1920. B. M. sz. rendelet 45. §. – A belga d’Hondt-módszerről: Választási rendszerek. Szerk.: 
Fábián György. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997. 108–109. 
336 3400/1922. M.E. sz. rendelet 12–13. §. és 7600/1924. B. M. sz. rendelet 57–58. §. – A kétféle 
mandátumkiosztási módszert röviden bemutatja Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon. I. 
m. 114.; Bővebben: Választási rendszerek. Szerk.: Fábián György. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest, 
1997. 107–112.  
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valószínűleg az volt, hogy a kormány ezzel is segítse az fővárosban gyengébb eredményre 

számító Egységes Pártot, illetve az újonnan szerveződő fővárosi kormánypártot a nagyobb 

támogatottságú riválisaival (MSZDP, Wolff-párt) szemben. A változtatás ebből a 

szempontból eredményes lett: az 1925-ös törvényhatósági választásokon csak ennek az új 

módszernek köszönhetően a kormánypárt és a hozzá köthető két kisebb centrumpárt 

három-három mandátummal többet, míg az egyesült liberális-szociáldemokrata ellenzék 

néggyel, a Wolff-párt kettővel kevesebb mandátumot szerzett. Ugyanígy meg lehet 

vizsgálni az 1930. decemberi választásokat, amikor az érvényben hagyott legnagyobb 

maradék elve alapján a 150 mandátumból a szociáldemokrata párt 37-et kapott. Az 

összehasonlítás kedvéért itt is elvégeztem a kiosztást a d’Hont-féle módszerrel: eszerint 43, 

azaz 6-tal több képviselői hely jutott (volna) az MSZDP-nek.337 A legnagyobb átlag elvét 

csak az 1939-es országgyűlési választásokon hozták vissza, amikor a megyei lajstromos 

szavazás megjelenése, illetve a szélsőjobboldali pártok megerősödése és a pártpreferenciák 

átalakulása miatt már ez volt előnyösebb a kormánypártnak.338 

 

 

A fővárosi törvényhatósági választásokon tehát a választókerületi beosztás aránytalansága, 

illetve kisebb mértékben a mandátumkiosztási rendszer miatt a pártok szavazat- és 

mandátumarányai nem voltak azonosak. Részletesen mutatja ezt a 19. táblázat.339 

                                                           
337 A változás egyébként összesen nyolc mandátumot érintett, azaz az összes választott hely több mint öt 
százalékát. 
338 Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon. I. m. 114. 
339 Az 1920-as választáson az egyes választókerületekben jelentősen eltérő pártok indultak és voltak 
paktumos listák is, ezért annak a választásnak az eredményei nem szerepelnek a táblázatban. 1925 és 1935 
között az áttekinthetőség érdekében a kisebb, csak néhány választókerületben induló pártok nem szerepelnek. 
– Az 1935-ös adatok kapcsán emlékeztetnék a névjegyzékről korábban írottakra. 
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19. táblázat. A törvényhatósági választásokon szerzett szavazat- és mandátumarány közötti 
különbségek az egyes pártok esetében Budapesten 1925 és 1935 között 

 
1925 1930 1935 

Arányok (%) Arányok (%) Arányok (%) 
A választásokon induló 

főbb pártok, szövetségek 
szav. mand. 

Kül. 
%pont  szav. mand. 

Kül. 
%pont  szav. mand. 

Kül. 
%pont  

Keresztény Községi Párt 36,65 36,40 -0,25 27,20 30,67 3,47 27,12 30,56 3,43 
EKPP/NEP (kormánypártok) 8,73 9,20 0,47 12,53 14,00 1,47 25,49 26,85 1,36 
Keresztény Ellenzék       6,77 6,67 -0,10 2,73 3,70 0,98 
Demokrata Blokk 52,08 51,20 -0,88             
MSZDP       27,61 24,67 -2,94 22,27 19,44 -2,82 
Nemzeti Szabadelvű Párt       10,99 9,33 -1,65       
Nemzeti Demokrata Párt       10,46 10,67 0,20       
Egyesült Polgári Ellenzék             19,58 16,67 -2,92 
 

Ha az 1920-as választásnál az egyértelműen keresztény párti listák eredményeit 

összesítjük, akkor azt kapjuk, hogy a mandátumarányuk 3,28 százalékponttal magasabb 

volt a szavazatarányuknál, azaz 1920-ban a jobboldalnak kedvezett a választási rendszer. 

Ezzel szemben az 1925-ös választás megfelelt az arányosság elvének, mivel a különbségek 

egy százalékponton belül maradtak. Ez a fentebb már bemutatott, eltérő választókerületi 

beosztásnak és az ellenzéki pártok közös listán való indulásának volt köszönhető. Előbbi 

megváltoztatásával az aránytalanság is újra megjelent és érvényesült mind 1930-ban, mind 

1935-ben. A Wolff Károly vezette KKP – és kisebb mértékben az aktuális fővárosi 

kormánypárt – szavazatarányánál nagyobb mértékben kapott a bizottságban választott 

képviselő helyeket, míg a szociáldemokrata és liberális ellenzék mandátumaránya rendre 

elmaradt társadalmi támogatottságától. Másképpen megfogalmazva az utóbbi pártoknak 

egy mandátumért átlagosan jóval több szavazattal kellett „fizetniük”, ahogy az a 20. 

táblázatból kiolvasható.340 

 

                                                           
340 Míg táblázatban külön csak a jelentősebb pártok szerepelnek, addig az „Átlag (összesen)” sorban lévő 
szavazat- és mandátumösszegekben már a kisebb pártok eredménye is benne van, ezért nem egyenlő a 
részsorok összege az összesítő soréval. 
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20. táblázat. A törvényhatósági választásokon az egy mandátumra eső átlagos 
szavazatszám az egyes pártok esetében Budapesten 1925 és 1935 között 

 
1925 1930 1935 

Összes (N) Összes (N) Összes (N) 
A választásokon 

induló főbb pártok, 
szövetségek szav. mand. 

szav./ 
mand.  szav. mand. 

szav./ 
mand.  szav. mand. 

szav./ 
mand.  

Keresztény Községi Párt 80 616 91 886 72 334 46 1572 59 201 33 1794 

EKPP/NEP 
(kormánypártok) 19 198 23 835 33 317 21 1587 55 639 29 1919 

Keresztény Ellenzék       17 993 10 1799 5 955 4 1489 

Demokrata Blokk 114 551 128 895             

MSZDP       73 427 37 1985 48 600 21 2314 

Nemzeti Szabadelvű Párt       29 218 14 2087       

Nemzeti Demokrata Párt       27 826 16 1739       

Egyesült Polgári Ellenzék             42 741 18 2375 
Átlag  (összesen) 219 972 250 880 265 930 150 1773 218 262 108 2021 

 

 

Az indulók számának korlátozása: az ajánlási rendszer 

 

1920-ban, a korszak egyetlen fővárosi egyéni jelöltes választásán a képviselőjelölteknek az 

induláshoz legalább 500-500 szavazópolgár támogató aláírására volt szükségük,341 ami az 

egyes választókerületek nagyságától függően a választásra, azaz ajánlásra is jogosultak 

1,4-4,5%-át jelentette. Abban, hogy akkor végül két budapesti kerületben egyhangú 

szavazás lett, azaz csak egyetlen (keresztény párti) jelölt nyújtotta be az előírt ajánlásokat, 

viszont kevésbé az ajánlási rendszer, hanem inkább a rendkívüli politikai helyzet, a 

szociáldemokraták távolmaradása és liberális politikusok előzetes esélyfelmérése játszott 

szerepet. 1922 és 1935 között az immár párlistás parlamenti választásokon a fő politikai 

irányzatok (keresztény és kormánypárti jobboldal, liberálisok, szociáldemokraták) minden 

alkalommal és mindhárom választókerületben listákat tudtak állítani. Az egységesen előírt 

feltétel, a választókerületenként minimum 5000 érvényes ajánlás342 (ez a jogosultak 3,5-

7,1%-át jelentette) összegyűjtése számukra nem okozott gondot. 

 

A kisebb pártoknak viszont igen. Komolyabb politikai botrány egy alkalommal lett ilyen 

ügyből: 1935-ben a dél-pesti választókerületben a Keresztény Ellenzék és Legitimista 

Néppárt közös listájának visszautasítását ítélte utólag jogszerűtlennek a Közigazgatási 

Bíróság, s rendelte el ott a választás megismétlését. Az ítélet szerint az ajánlások 

elbírálásakor a helyi választási bizottság feltevésekből és következtetésekből indult ki, 

                                                           
341 1919. évi 5.988. M.E. számú rendelet 17. §. 
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munkája nem volt alapos, komoly és szabályszerű sem. Az ellenzéki sajtó tudósítása 

szerint a bíróság azt is rögzítette, hogy az érvényes ajánlástól nem lehet megfosztani 

valakit azért, mert a nevét jogtalanul más párt ajánlási ívére is ráírják, illetve az ajánlások 

elbírálásánál a bizottság nem alkalmazhat detektíveket a vélt hamisítások miatt, mert az a 

választók megfélemlítését idézheti elő.343 A bíróság olyan súlyúnak ítélte a szabálysértést, 

hogy a választási bizottság keresztény párti elnökének, Verebély Jenőnek, aki a felsőház és 

a törvényhatósági bizottság tagja is volt, a választójogát és választhatóságát egy évre 

felfüggesztette.344 

 

Az 1938. évi új választási törvény kettős változást hozott: bevezette a kaució intézményét, 

azaz listaállításhoz Budapesten listánként 5000-5000 pengőt kellett biztosítékként letenni, 

és ezzel összefüggésben csökkentette az előírt minimális ajánlások számát 750-1500 

darabra (ez a jogosultak maximum 1,5%-a volt).345 A 1939-es országgyűlési választásokon 

a fővárosban az új szabályok nem akadályozták a sokszínű politikai kínálatot: mindhárom 

választókerületben 8-8 pártlista versengett egymással.  

 

Ezzel szemben a főváros törvényhatósági választásain sokkal nagyobb jelentősége volt az 

ajánlási rendszernek, sokkal jobban érvényesült annak kizáró, korlátozó funkciója. A 

listaállítási feltétel mindvégig választókerületenként 1000 ajánlás maradt, figyelemreméltó 

stabilitást mutatva ezzel a választásról választásra változó egyéb szabályokhoz képest. Az 

ajánlási küszöb nominális meghatározása viszont azt eredményezte, hogy mind területileg, 

az egyes választókerületek között, mind időben, az egyes választások között jelentős 

eltérések voltak abban a tekintetben, hogy a megkövetelt 1000 fő a szavazópolgárok hány 

százalékát jelentette. A választások közötti különbségeket ebből a szempontból tovább 

                                                                                                                                                                                
342 1922. évi 2.200 M.E. számú rendelet 11. §.; 1925. évi XXVI. tc. 93. § (2). 
343 Az ellenzéki ajánlások érvénytelenítésének egyik eszköze volt, hogy az adott párt ajánlóit utólag ráírták 
egy már elfogadott ajánlási listára, majd úgymond a tiltott kettős ajánlásra hivatkozva mindkettőt 
érvénytelenítették. A detektíveket és írásszakértőket mindkét 1935-ös választáson alkalmaztak a választási 
bizottságok. 
344 Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1980. 443–444.; Népszava, 1935. okt. 1. 1. és 3–4. – Verebély Jenő az ítélet nyomán előbb a 
felsőházi, majd a törvényhatósági bizottsági tagságát is elvesztette. Utóbbi esetben a jobboldali többségű 
fővárosi igazoló választmány bonyolult jogászi érveléssel még megpróbálta megvédeni Verebély 
mandátumát, de Közigazgatási Bíróság újabb döntése után, 1937 januárjában az is megszűnt. Fővárosi 
Közlöny, 1936. május 15. (24. szám) 764–767. és BFL Közgyűlési jegyzőkönyvek, 1937. január 27-iki 
közgyűlés, 29. szám. 18. 
345 1938. évi XIX. tc. 78. § (1)–(2). és 80. § (2)–(3). – A legalább 4 országgyűlési képviselővel rendelkező 
pártokra vonatkozott a kedvezményes 750, a többi pártra az 1500 ajánlás. A biztosítékot abban az esetben 
kapta vissza az adott párt, ha mandátumot szerzett, vagy ha legalább az egy mandátumhoz szükséges elvi 
szavazatszám felét elérte. 1938. évi XIX. tc. 125. § (2). 
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növelte a választókerületeknek a korábban már ismertetett változása is. A 21. táblázat azt 

mutatja be, hogy az egyes választásokon a pártoknak a listaállításhoz átlagosan a 

választójogosultak hány százalékának ajánlását kellett megszerezniük. 

 

21. táblázat. Az ajánlási küszöböknek a választójogosultak számához viszonyított arányai 
a törvényhatósági választásokon Budapesten 1920 és 1935 között 

 
Választókerületi küszöbök szélső értékei Választás 

éve 
Ajánlási küszöbök 
fővárosi átlaga (%) legmagasabb (%) legalacsonyabb (%) 

1920 2,96 6,33 1,12 
1925 7,91 11,14 5,24 
1930 5,91 10,98 2,43 
1935 5,88 10,98 2,43 

 

Az ajánlási küszöbök 1920-ban voltak a legalacsonyabbak: átlagosan a jogosultak három 

százalékának támogatásával lehetett akkor listát állítani. 1925-ben ez a határ jelentősen 

megemelkedett, majdnem elérte a nyolc százalékot, hiszen a korábbi 10 helyett 22 

választókerületre osztották fel Budapestet. Az 1930-as és az 1935-ös adatok (közel hat 

százalék) lényegében megegyeznek, mert mindkét esetben 14 választókerület volt, és a 

választójogosultak száma alig változott. 

 

Jól látható, hogy az egyes választókerületek között az ajánlási küszöbök tekintetében is 

nagy különbségek voltak. Arányaiban a legtöbb támogató aláírást értelemszerűen a kisebb 

kerületekben kellett összegyűjteni, ahol a választójogosultak száma alacsony volt. Az 

indulni kívánó pártoknak ezért a Belvárosban (IV. kerület) volt a legnehezebb dolguk,346 

1925-től ott a választópolgárok több mint 10 százalékának ajánlását meg kellett szerezniük. 

Hasonló volt a helyzet 1930-ban a leszűkült I. kerületben (Vár, Tabán, Krisztinaváros). E 

két kerületben háromnál több lajstrom soha nem is versengett a választásokon, pedig 

például 1930-ban Budapesten a választókerületeknek legalább a felében összesen hét párt 

indult el. Az alig több mint 9 000 választóval bíró Belvárosban és I. kerületben azonban 

hét párt indulásához – a minimum fölötti tartalékokat is beleszámítva – minden jogosult 

ajánlására szükség lett volna.347 Ezzel szemben például Erzsébetvárosban (VII.) és 

Józsefvárosban (VIII.) jóval könnyebbek voltak az indulási feltételek, ahol már a választók 

két-három százalékának támogatásával lajstromot lehetett állítani. 

                                                           
346 Három esetben e kerületé volt a legmagasabb érték, míg 1925-ben „megelőzte” az 1. választókerület: az I. 
közigazgatási kerületnek a központi, belső része.  
347 A túl magas ajánlási számok elleni tiltakozásul ezt a példát hozta fel a szociáldemokrata Peyer Károly a 
fővárosi közgyűlésen. Fővárosi Közlöny, 1930. december 12. 2238. 
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1920-ban az arányaiban alacsonyabb ajánlási határ ellenére a tízből három kerületben (I., 

IX., X.) egyhangú választás történt, de ez inkább a sajátos politikai helyzet – a 

szociáldemokraták távolmaradásával a keresztény és a liberális irányzatokra leszűkülő 

küzdelem –, és az adott kerületekben a liberális politikusok korábban már bemutatott 

önkéntes távolmaradása miatt következett be. A későbbi magas ajánlási küszöbök viszont 

egyértelműen az induló pártok számának korlátozását szolgálták. 1925-ben ez is 

hozzájárult a pártrendszer koncentrálódásához, ami viszont így „ellensúlyozta” a magas 

küszöböt: a három fő irányzat (a keresztény párt, a kormánypárti centrum és az ellenzéki 

liberális-szociáldemokrata szövetség), de csak e három, lényegében minden 

választókerületben megszerezte az indulás jogát. Az 1930-as választást viszont már az éles 

versengés és sok párt küzdelme jellemezte, miközben a baloldali és liberális ellenzéki 

pártoknak ott kellett (volna) arányaiban a legtöbb ajánlást összegyűjteniük, ahol társadalmi 

támogatottságuk a legalacsonyabb volt. Ennek következtében csak a keresztény községi és 

a megerősödött kormánypárt tudott mindenhol lajstromot állítani, míg az MSZDP-nek ez a 

Belvárosban, a liberálisoknak pedig (két pártjukat együtt véve) az I. és a XIV. kerületben 

nem sikerült. A korábban bemutatott elavult névjegyzék miatt az ajánlási rendszer 

korlátozó jellege legerősebben 1935-ben érvényesült. A két említett jobboldali erőnek 

természetesen ez akkor sem jelent igazi akadályt, ellenben a szociáldemokrata párt a pesti 

(IV.) és budai elit kerületekben (I., XII.), míg az egyesült liberális ellenzék önállóan az I., a 

XII. és a XIII. kerületben nem indulhatott. 

 

A kisebb, de mandátumszerzésre elvileg esélyes pártok, köztük például a két fő jobboldali 

fővárosi párt vetélytársaként fellépő Friedrich-féle Keresztény Ellenzék számára még 

kedvezőtlenebbek voltak a listaállítási küszöbök. 1925-ben 22 választókerületből 13-ban 

volt több az induláshoz szükséges 1000 ajánlás, mint az egy mandátum megszerzéséhez 

szükséges szavazatszám: a már említett két legkisebb kerületben már 500 szavazat után járt 

egy mandátum. A választott képviselők számának csökkenésével ez az érték 

megemelkedett, de 1930-ban és 1935-ben az I. és a IV. kerületben továbbra is 1000-nél 

kevesebb szavazat kellett a mandátumszerzéshez. 

 

Mindezek fényében nem véletlen, hogy a választások lebonyolításának egyik legtöbbet 

vitatott eleme az ajánlási rendszer volt. Ennek szabályait 1925-ben pontosították, és 

egyben megszigorították: az ajánlóívekre a saját kezű aláírás mellé az ajánló 
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választópolgár hivatalos szavazójegyének külön erre szolgáló szelvényét (az úgynevezett 

bolettát) is csatolni kellett.348 A pontosítás ellenére az ajánlásokkal való visszaélések, 

hamisítások, visszautasítások és ezekkel kapcsolatos kölcsönös vádaskodások a választási 

harcok visszatérő jellemzői maradtak, amelyek a névjegyzékprobléma miatt az 1935-ös 

választáson merültek föl a legélesebben. 

 

Az ajánlások tömeges hamisítása vagy jogtalan visszautasítások? Az 1935. évi 

törvényhatósági választás 

 

Már a fővárosi törvény 1934-es módosításának országgyűlési vitájában szóvá tette Blücher 

József szociáldemokrata képviselő: a nagyarányú költözések miatt a névjegyzékben 

szereplő lakáscímekre nem tudnak majd kézbesíteni sok szavazójegyet, s azok a kerületi 

elöljáróságokra kerülve szerinte visszaélésekre adhatnak lehetőséget.349 1935-ben az 

ellenzéki pártok, de még a Wolff-féle keresztény párt (KKP) is egyetértett abban, hogy a 

választási rendszert meg kellene változtatni. A liberális Rassay Károly az országgyűlési 

választási kampány véghajrájában kezdeményezte rendkívüli fővárosi közgyűlés 

összehívását is, amelyen felszólítanák a kormányt a bolettás ajánlási rendszer eltörlésére és 

az elavult 1930-as névjegyzék kiigazítására. Gömbös miniszterelnök és Kozma 

belügyminiszter válasza kettős volt: egy ilyen célú közgyűlés összehívása esetén a 

törvényhatósági bizottság azonnali feloszlatást helyeztek kilátásba, viszont hajlandók 

voltak tárgyalni Rassayval. Az ellenzéki pártvezér és a kormányt képviselő Sipőcz 

főpolgármester végül abban egyezett meg, hogy a régi névjegyzék lakcímadatait még a 

választás előtt kiigazítják, s a feloszlatás előtt egy utolsó ülésen (április 12-én) a régi 

közgyűlés még dönthet egy húszmillió pengős beruházási kölcsön felvételéről.350 Ezután 

került sor április 16-án a törvényhatósági bizottság feloszlatására. 

 

A bolettás ajánlási rendszer tehát megmaradt, de a névjegyzék-kiigazításról szinte végig 

vitatkoztak a választási kampányban. A rendőrség bevonásával megpróbálták kideríteni, 

hogy a választójogosultak az 1930-as névjegyzékben megjelölt címen laknak-e, s ha nem, 

                                                           
348 1924. évi XXVI. tc. 10. §. (4). – A belügyminiszter eredeti javaslata még szigorúbb volt: az ajánlóíveket 
csak az arra kitűzött időben és helyen, a hatóság megbízottja előtt lehetett volna személyesen aláírni. 
Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. VIII. kötet. 182. 
349 A kézbesíthetetlen szavazójegyek számát százezres nagyságrendűnek jósolta. Országgyűlés 
Képviselőházának naplója, 1931–1935. XX. kötet. 38. és 507–508. 
350 Városi Újság, 1935. március 30., április 5.; Független Budapest, 1935. április 3.; Fővárosi Közlöny, 1935. 
április 26. 728–731. 
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akkor hova költöztek. A feladat nagyságát érzékelteti, hogy a 290 000 jogosultból több 

mint 180 000 elköltözött, s a rendelkezésre álló rövid idő alatt több tízezernek nem sikerült 

kideríteni az új címét. Ebből fakadóan május közepén a postai kézbesítés sem lehetett 

sikeres: több mint 70 000 szavazóigazolvány került vissza a választást irányító fővárosi 

igazoló választmányhoz.351 Ráadásul egy, a kézbesítés előtti napokban hozott új miniszteri 

rendelet megszüntette a kézbesítés korábbi rendjét: a postának nem kellett tételesen 

igazolnia, hogy a többi szavazójegyet a választók átvették-e, így annak ellenőrzése sem 

volt lehetséges.352 

 

Az ellenzéki pártok természetesen tiltakoztak mind az „elérhetetlen” választók nagy 

száma, mind a kézbesítés módja ellen, amely visszaélésekre adott alkalmat. Szóvá tették, 

hogy a kézbesítésért olyan emberek felelnek, akik egyben a kormánypárt jelöltjei is; ahogy 

a kampányban „jobboldali ellenzékinek” számító keresztény párti politikus 

megfogalmazta: „Tény, hogy kissé túlságosan sok postaigazgató és postafelügyelő van a 

NEP listán”;353 továbbá hogy a Nemzeti Egység Pártja (NEP) ajánlásgyűjtését rászervezték 

a kézbesítésre. Az országgyűlési választások tapasztalatai alapján attól is féltek, hogy a ki 

nem kézbesített szavazóigazolványok egy része a kormánypárthoz kerül, és azokkal NEP-

es aktivisták próbálnak majd jogosulatlanul szavazni.354 Az ellenzéki aggodalmak nem 

voltak alaptalanok: az országgyűlési választások után a Közigazgatási Bíróság több 

mandátumot is megsemmisített vagy megváltoztatott olyan választási csalások miatt, 

amelyeknél a kormánypárti jelöltre szavazók között a jegyzőkönyv szerint halottak, az 

adott településről elköltözöttek, a szavazás napján máshol tartózkodók és választójoggal 

nem rendelkezők is voltak.355 A fővárosi ellenzék kifogásaira válaszul Kozma 

belügyminiszter azzal védekezett, hogy a „kétségtelenül rossz választási törvényt” nem az 

                                                           
351 A szavazójegyeket a sikertelen kézbesítés után a kerületi elöljáróknál (az új XII–XIV. kerületekben még a 
korábbi, I., V. és VII. kerületi elöljáróságon), csak személyesen lehetett átvenni. Lásd az igazoló választmány 
hirdetményét: Fővárosi Közlöny, 1935. május 24. 964. 
352 Fővárosi Közlöny, 1935. április 30. 812–820., május 24. 915–924., június 28. 1051.; Független Budapest, 
1935. május 1., 8.; Új Budapest, 1935. április 20.; Városi Újság, 1935. május 18.; Népszava, 1935. április 
19., május 14. 
353 Fővárosi Közlöny 1935. május 24. 924. Petrovácz Gyula felszólalása a Közigazgatási Bizottság május 13-
i ülésén. 
354 Új Budapest, 1935. május 25. – A Népszava több ilyen kísérletről is beszámolt. Egyik esetben azon bukott 
le a NEP-aktivista, hogy nem tudta a választási bizottságnak megmondani a névjegyzékben szereplő 
személyes adatait. Mint később kiderült, a csaló azon a kerületi elöljáróságon dolgozott, ahonnan a ki nem 
kézbesíthető szavazóigazolvány eltűnt. (Népszava, 1935. április 13., illetve április 9., 11., 12.) 
355 Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. 460–463.; Népszava, 1936. április 
24.  
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új kormány hozta, de törvényesen csak ez alapján lehet választani356 – kikerülve ezzel azt a 

tényt, hogy a választás előrehozásáról mégiscsak ők döntöttek. Ráadásul az előrehozott 

választást a fővárosi kormánypárt érdekeit szolgáló rövid határidők jellemezték: május 13. 

és 18. között kézbesítették a választóknak a szavazójegyeket a bolettákkal (ahol lehetett), 

míg a pártoknak május 25-ig kellett leadniuk az ajánlásokat, azaz azok összegyűjtésére alig 

tíz nap állt rendelkezésre.357 

 

Az ajánlásokkal kapcsolatos régi, már a korábbi választásokon felmerült problémák 1935-

ben is jelentkeztek. Immár a választási folklór részeivé váltak a különböző bolettatípusok: 

a „kényszerboletta”, amelyet a függő helyzetű választóknak (állami hivatalokban 

dolgozóknak, szükséglakásokban élőknek, betegeknek) le kell adniuk a kormánypártnak; a 

„tőzsdeboletta”, amelyet „üzletemberek” gyűjtenek és adnak el pénzért az ajánlásgyűjtési 

időszak végén a rászoruló (kis) pártoknak; vagy a „gavallérboletta”, amelyet a nagy pártok 

adnak át más világnézetű kis pártoknak, hogy azok indulásukkal gyengítsék a szemben álló 

nagy pártot.358 

 

Ilyen előzmények után nem véletlen, hogy bár végül átlagban választókerületenként négy 

pártlista közül lehetett választani, az ajánlási rendszer és az elavult névjegyzék miatt 

minden kerületben csak a KKP és a NEP tudott indulni, míg sok helyen került sor az 

ellenzéki listák visszautasítására. A szociáldemokraták csak 12 kerületben adták le az 

összegyűjtött ajánlásaikat, a két legkisebben nem: a pesti Belvárosban (IV.) már 1930-ban 

sem sikerült a listaállítás, a budai I. kerületben pedig időközben lebontották a munkások 

lakta régi Tabánt, így a kb. 6000–7000 ott maradt választótól már nem tudtak ezer bolettát 

összeszedni.359 Az MSZDP az I. kerületben a Községi Ripka-párt, míg a Belvárosban a 

polgári ellenzék listáját támogatta. A liberális szövetség az I. kerületben a Ripka-párt 

szövetségese volt,360 míg Angyalföldön (XIII.) nem tudott érvényes listát állítani. Az 

ajánlások elbírálásából a legnagyobb botrány a XII. kerületben lett, ahol végül egy 

ellenzéki lista sem indulhatott, miután az MSZDP, a polgári ellenzék és a keresztény 

ellenzék benyújtott rendes és pótajánlásait sem fogadta el a helyi választási bizottság. 

                                                           
356 Népszava, 1935. május 16.  
357 Az igazolóválasztmány hirdetménye. Fővárosi Közlöny, 1935. május 24. 964. 
358 Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (PIL) 721/2. f. 2393. ő. e. Wolff Károly II. (Révész-
gyűjtemény, újsághír: 1935. május 24.) 
359 Az MSZDP az I. kerületben a Községi Ripka-párt, míg a Belvárosban a polgári ellenzék listáját támogatta. 
360 A lista 2. helyén, Ripka Ferenc után Apponyi György legitimista politikus, az egyesült polgári ellenzéki 
szövetség jelöltje állt.  
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Ennek következtében ott csak a két nagy jobboldali párt (KKP és NEP) versengett 

egymással, míg a szavazók közel 15%-a érvénytelen szavazattal tiltakozott az ellen, hogy 

az ellenzéki listák visszautasításával lényegében megfosztották őket a választás 

lehetőségétől.361 Az I. kerületben, ahol szintén csak jobboldali listák voltak, ez a jelenség 

csak kisebb mértékben érvényesült,362 miután a liberális és a szociáldemokrata párt a 

Ripka-párt támogatására szólította föl híveit. 

 

Összesen a 14 választókerületben 17 listát utasítottak el; ebből tíz esetben a választás után 

az elutasított pártok panaszt nyújtottak be. E kérdésben a Friedrich-féle Keresztény 

Ellenzék volt leginkább érintett, hét elutasítással és négy panasszal. Az ellenzéki panaszok 

többsége arra vonatkozott, hogy a benyújtott ajánlások száma a kívánt mértéket (1000 db) 

jóval meghaladta, ráadásul jogellenes volt az írásszakértőket és detektíveket alkalmazó 

választási bizottságok tevékenysége. Az említettek kirendelését utólag az illetékes fővárosi 

főtisztviselő azzal indokolta, hogy már az 1935. áprilisi országgyűlési választásoknál is 

nagyarányú ajánláshamisítás történt (Budapesten a 324 000 választójogosulthoz képest 

szerinte a pártok összesen 460 000 ajánlást adtak le!), amit a törvényhatósági választásnál 

meg akartak akadályozni.363 A jobboldali többségű igazoló választmány újra, egyenként (!) 

megvizsgáltatta a kifogásolt ajánlásokat, majd az írásszakértők révén és egyéb módokon 

igazolni vélt nagyarányú hamisításokra hivatkozva az összes panaszt elutasította.364 A 

választmány határozatai ellen a Közigazgatási Bírósághoz lehetett fellebbezni, amit két 

kisebb párt, a Szabadságfront és a Keresztény Ellenzék meg is tett. A bíróság a kerületi 

választási bizottságok munkáját több szempontból is szabálytalannak minősítette és 

megállapította, hogy nem volt joguk a hamisítások után detektívekkel és írásszakértőkkel 

nyomozni. Ennek ellenére a bíróság az összes fellebbezést elutasította, miután megítélése 

szerint ezek a szabálytalanságok nem befolyásolták a választás eredményét, és az igazoló 

választmány aprólékos munkával helyes és jogszerű döntéseket hozott. A Szabadságfront a 

                                                           
361 A kötelező szavazás miatt a választástól való távolmaradás helyett ez volt a jogszerű tiltakozási lehetőség. 
Az MSZDP ott 1920-hoz hasonlóan akkor is áthúzott szavazólap beadására biztatatta támogatóit. 
362 A I. kerületben szintén az átlagnál magasabb, de csak 4,8% volt az érvénytelen szavazatok aránya. 
363 Szepesváry Pál tanácsnok válasza a július 5-i rendkívüli fővárosi közgyűlésen. Fővárosi Közlöny, 1935. 
július 19. 1175. – A sajtó a választójogosultak számával nagyjából megegyező, 320 000 alap ajánlásról 
számolt be, amihez még hozzá kell számítani a pótlások során benyújtott ajánlásokat, azaz a nagyarányú 
hamisítás köztudott volt. Népszava, 1935. március 30., 31.; Pesti Napló, 1935. március 30.; A budai és a dél-
pesti választókerületnél fennmaradt választási jegyzőkönyvek és iratok is alátámasztják ezeket a számokat, 
Buda: A választási bizottság jegyzőkönyvei, 1935. március 29.-április 2.; Dél-Pest: Payr Hugó panasza a dél-
pesti választás ellen a Közigazgatási Bírósághoz, 1935. április 15. BFL IV. 1405. 22. doboz: Kp-i 
választmány iratai 1920–1935.  
364 Fővárosi Közlöny, 1935. szeptember 24. 1479. és a mellékletek (I–XIII.). Az igazoló választmány 
hirdetményei. 
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választók közjegyző előtt tett nyilatkozataival is igazolni próbálta, hogy nem hamis 

ajánlásokat adott le, a Közigazgatási Bíróság azonban ezek közül is túl sok esetben talált 

nem egyező aláírásokat (pl. az ajánlószelvényt a férj írta alá a felesége helyett).365 

 

 

A korszak törvényhatósági választásain a magas ajánlási küszöbök a választópolgárok 

nagyfokú mozgósítását követelték meg a pártoktól, már a tényleges szavazás előtt. Az 

induló pártok számának korlátozásán kívül így az ajánlási rendszer alkalmas volt az 

ellenzéki szavazók azonosítására, azaz egyfajta részleges „nyílt” szavazás alkalmazására 

is. A hatalom ilyen irányú törekvéseire jó példa a székesfőváros törvényhatósági 

bizottságának újjászervezéséről 1923 végén a belügyminiszter által benyújtott 

törvényjavaslat, amely bár korlátozottan, de ténylegesen bevezette volna Budapesten is a 

nyílt szavazást azzal a rendelkezéssel, hogy „az ajánlóív aláíróit az illető lajstromra 

leszavazottaknak kell tekinteni”.366 E végül is meghiúsult terv hátterében valószínűleg a 

kormány azon törekvése állt, hogy a függő helyzetű választóktól kikényszerített ajánlások 

az azt követő titkos szavazáson ne „vesszenek” el. Az ellenzék adatai szerint a 

kormánypárti ajánlási íveken rendre több szavazópolgár szerepelt, mint ahányan aztán 

ténylegesen a kormánypárti listára szavaztak.367 

 

                                                           
365 A Közigazgatási Bíróság ítéletei. BFL IV.1410/d. Tiszti főügyészi és ügyészi irathagyatékok 
gyűjteménye, 9. doboz. – A Közigazgatási Bíróság más ítéleteiben (országgyűlési választások, dél-pesti 
választókerület) is megállapította, hogy „nem találja megengedhetőnek az ajánlók aláírásainak 
megvizsgálására detektívek alkalmazását, mert ezzel a választóközönséget megfélemlíthetik”. (Népszava, 
1935. október 1.) 
366 Nemzetgyűlés irományai, 1920–1922. VIII. kötet. 182. 
367 Ezt mint már „túlontúl ismert” dolgot írja le és támasztja alá konkrét példákkal Mónus Illés: Az 1930. évi 
budapesti törvényhatósági választások statisztikája. Különlenyomat a Szocializmus 1931. évi 1. számából, 1. 
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A választói magatartás 
 

 

A választási részvétel a választási rendszer függvényében  

 

A választók részvételi döntését, azaz hogy elmennek-e a szavazni, sok tényező 

befolyásolhatja: általánosságban maga a politikai rendszer jellege; konkrétan az adott 

politikai helyzet, a választás tétje vagy tétnélkülisége, előre megjósolható eredménye, a 

pártkínálat, a pártok mozgósítása stb. A Horthy-korszak abból a szempontból speciális 

volt, hogy a (fővárosi) titkos választásokon kötelező volt a részvétel, s a szavazástól 

igazolatlanul távol maradókat a törvény pénzbüntetéssel fenyegette. A jogszabályi 

indoklások szerint „a választóközönség akaratnyilvánítása csak akkor tekinthető 

tökéletesnek, ha a választóközönség minden tagja az őt megillető választói jogát tényleg 

gyakorolja is”, illetve „a választásban való részvétel nemcsak jog, hanem polgári 

kötelesség is”.368 

 

Ennek ellenére az egyes választásokat igen eltérő részvételi arányok jellemzik, azaz a 

felsorolt befolyásoló tényezők a kötelező jelleg mellett is érvényesülhettek, bár azok hatása 

nehezebben azonosítható. A fő problémát emellett a választói névjegyzékek korábban 

bemutatott gyakori pontatlansága jelenti, aminek fényében a 22. táblázatban szereplő 

részvételi adatok értékelésénél indokolt az óvatosság. 

 

22. táblázat. A részvételi arány változása a parlamenti és a törvényhatósági választásokon 
Budapesten 1920 és 1939 között 

 
Parlamenti választásokon Törvényhatósági választásokon 

Választás 
éve jogosultak 

száma (N) 
részt vettek 
száma (N) 

részvételi 
arány (%) 

jogosultak 
száma (N) 

részt vettek 
száma (N) 

részvételi 
arány (%) 

1920/1920 422 623 369 563 87,45 354 727 217 471 61,31 
1922 352 480 322 786 91,58       

1926/1925 314 197 221 400 70,47 289 320 225 865 78,07 
1931/1930 328 125 245 533 74,83 292 930 272 232 92,93 
1935/1935 323 227 257 001 79,51 292 946 225 249 76,89 

1939 359 051 292 847 81,56       
 

1920-ban a nemzetgyűlési választáson két, a törvényhatóságin három választókerületben 

nem került sor tényleges szavazásra, miután csak egy-egy jelölt, illetve lista kapott 

                                                           
368 1920. évi IX. tc. 10. §-ának és az 1930. évi XVIII. tc. 17. §-ának indoklása. 



- 130 - 
 

elegendő számú ajánlást.369 A korlátozott adatok ellenére egyértelmű, hogy miközben 

ugyanazon névjegyzékkel rendezték a két szavazást, a januári nemzetgyűlésihez képest a 

júliusi törvényhatósági választáson már jóval alacsonyabb volt a részvételi arány. Amellett, 

hogy a fővárosban nyáron kevesebben tartózkodtak mint télen, a kisebb választói 

érdeklődés legvalószínűbb oka a szűk pártkínálat és a „tétnélküliség” volt: a keresztény-

nemzeti irányzat győzelme nem volt kérdéses a liberális-demokrata erőkkel szemben. A 

szociáldemokrata párt a parlamentihez hasonlóan nem vett részt a törvényhatósági 

választáson sem, és szavazóikat a kötelező jelleg miatt érvénytelen voksolásra szólították 

fel. Amíg azonban januárban közel 71 000 érvénytelen szavazat (19%) született, addig 

júniusban már csak 22 000 (10%), ami a kieső, egyhangú választókerületek ellenére is 

jelentős visszaesést mutat. Az üres szavazólappal való tiltakozást tehát felváltotta a 

szavazástól való távolmaradás. 

 

A parlamenti választások részvételi arányainak változásait a szakirodalomban Hubai 

László vizsgálta részletesen. A titkos választókerületeket, amelyeknél az összesített adatok 

hasonlók a fővárosiakhoz, elemezve azt emelte ki, hogy az 1922-es kiugróan magas arány 

oka az éles választási küzdelem, a Bethlen és a legitimisták közötti harc, a széles 

pártválaszték, továbbá az MSZDP első választási szereplése volt. Ezzel szemben a 

legalacsonyabb, 1926-os adatot a bethleni politikai konszolidációval, a választások 

tétnélküliségével indokolta. Ezt követően a „harmincas években a politikai útkeresés 

folyamatosan növelte a választói részvételt”.370 A törvényhatósági választásokra azonban 

már nem illenek a fenti logikus magyarázatok: míg az 1925-ben a baloldali-liberális 

ellenzéki szövetség komoly reményekkel szállt harcba, és úgy látszott, hogy lesz tényleges 

tétje az akkori választásnak, addig ez már nem mondható el 1930-ban, amikor, pont az 

1925-ös tapasztalatok és az új fővárosi törvény alapján egyértelmű volt, hogy a választások 

után is a jobboldali szövetség marad hatalmon. Ezzel képest a hivatalos részvételi adat 

jóval magasabb volt a „tétnélküli” 1930-as szavazáson (93%). Mi állhat akkor e jelenség 

mögött? A korábban tárgyaltak alapján a választói névjegyzék valószínűleg az 1930. év 

végi törvényhatósági választáson volt a legpontosabb, amikor az az alapos és teljes körű 

                                                           
369 Ennek megfelelően a táblázat választójogosult és részt vett számai, valamint részvételi arányai 1920-ban a 
nemzetgyűlési választás esetében huszonkettőből csak húsz, a törvényhatóságinál csak tízből hét 
választókerületre vonatkoznak. A korabeli statisztikákban előfordult, hogy a nem szavazó választókerületeket 
is bevonták az összesítésbe, így azokban más, becslést is tartalmazó adatok szerepelnek. 
370 Hubai László: Parlamenti választások és a politikai rendszer a Horthy-korszakban. In: Mérlegen a XX. 
századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. 1956-os Intézet – Debreceni Egyetem Történelmi 
Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke. Debrecen, 2002. 101. 
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1930-as összeírás nyomán készült. Ezzel szemben 1925 és 1935 közötti többi, 80% alatti 

parlamenti és törvényhatósági részvételi aránynál rendre elavult névjegyzék jellemezte a 

választásokat, azaz nem tudhatjuk, hogy a valóságban hány szavazópolgárnak volt 

tényleges lehetősége a voksolásra, a távolmaradók hány százaléka szerepelt még 

tévedésből, pontatlanságból a névjegyzékben (halottak, elköltözők stb.). Az 1939. évi 

országgyűlési választásnál a választójogosultak elvi, jegyzőkönyvi száma szintén nem a 

valóságost mutatja, mert a második zsidótörvénnyel kizártak, bár szavazni már nem 

szavazhattak, de benne maradtak a névjegyzékben. Ha ezt figyelembe véve csökkentjük 

kb. 35 000 fővel a jogosultak számát, akkor 1939-ben 90% körüli részvételi arányt 

valószínűsíthetünk.371 

 

Összességében tehát kevés biztosat lehet mondani arról, hogyan alakult 1920 után a 

fővárosi választásokon a részvételi arány, mely szavazások váltottak ki nagyobb, melyek 

kisebb érdeklődést a választóközönség körében. Megítélésem szerint 1925-től a hivatalos 

forrásokból származó részvételi adatok inkább a választói névjegyzékek pontosságát, mint 

a választók tényleges döntését tükrözik, azaz a korábbi szakirodalomban a részvételi 

változásokat magyarázó okok csak logikus hipotézisek, amelyeket megfelelő fővárosi 

adatokkal nem lehet alátámasztani. Az azonban a kétes adatok mellett is megállapítható, 

hogy a választójogosultak túlnyomó többsége komolyan vette a szavazás kötelező jellegét 

Budapesten, s ha módja volt rá, élt e jogával. A 90% körüli tényleges részvételi arány tehát 

nem egyedi, kiugró eredmény lehetett, ahogy a 22. táblázatból önmagából következne, 

sokkal inkább egy a korszakra jellemző, gyakran előforduló adat. Ha a korabeli választó 

tiltakozni kívánt, mert például elégedetlen volt a pártválasztékkal, akkor ezt inkább tudatos 

érvénytelen szavazással „jelezte”, mint távolmaradással. 

 

Gyáni Gábornak az egész országra vonatkozó összegzése szerint „[h]a a Horthy-rendszer 

politológiai meghatározásakor az autoriter vagy tekintélyuralmi formulát fogadjuk el 

minősítő jelzőként, akkor semmi meglepő nincs abban, hogy a választói magatartás 

domináns formája a korszakban mindvégig a politikai passzivitás és kivált a 

(tekintély)uralmi viszonyok belenyugvó elfogadása s választói legitimálása.”372 

Budapesten ez az összefüggés azonban nem teljesen áll meg: a politikai rendszer ellenére a 

                                                           
371 Minderről részletesen lásd A választási rendszer c. fejezet A választói névjegyzék problémái c. részében 
írottakat. 
372 Gyáni Gábor: Politikai rendszer és a választói magatartás. In: Gyáni Gábor – Kövér György: 
Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris, Budapest, 1998. 340. 
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választók körében a távolmaradás egyáltalán nem domináns jellemző, míg a fennálló 

viszonyok elfogadása is csak annyiban, hogy az ismert korlátok ellenére az ellenzéki 

szavazók úgy is részt vettek a választáson, hogy tudták, azon nem lehetett a regnáló 

hatalmat leváltani. A kérdés az, hogy e politikai cselekvést mi motiválta: a büntetéstől való 

félelem, az elvárt magatartáshoz való részleges alkalmazkodás vagy a választói öntudat, a 

rendszer keretein belül maradó tiltakozás kifejezése. Ennek eldöntéséhez azonban a 

választási adatok önmagukban már nem nyújtanak segítséget.   

 

 

A választási eredmények kontinuitása 

 

„A lakosság állandóságának hiánya, a hagyományok kialakulatlan volta azt a 

következményt is maga után vonja, hogy politikai tekintetekben a székesfőváros lakossága 

ingadozó magatartást tanúsít. A nagyváros általában ezt a jelenséget mutatja; a mi 

székesfővárosunk azonban ebben a tekintetben túltesz a többi hasonló településen. 

Ugyanaz a tömeg adta a keretet az októberi forradalomnak, amely egy évvel később a 

nemzeti hadsereg bevonulását ünnepelte. Vezetőemberek és politikai áramlatok 

felmerülnek és azután szinte nyomtalanul tűnnek el.” – így írta le a bizonytalan és 

változékony budapesti közhangulat toposzát Weis István, konzervatív szociológus 1942-

ben.373 Míg az 1918–1919-es események és a harmincas évek végén a szélsőjobb, Weis 

által nem említett, de valószínűleg rá hatást gyakorló, előretörése esetében lehet alapja 

ilyen értékelésnek, addig az a Horthy-korszak egészére biztos nem helytálló. A választási 

adatokat elemző korabeli hivatásos statisztikusok világnézetüknek, a fennálló hatalomhoz 

való kötődésüknek megfelelően a jobboldal folyamatos és dinamikus előretörését olvasták 

ki az adatokból. A későbbi szakirodalomban a budapesti munkáskerületek 1922 és 1945 

közötti választási magatartását vizsgáló Borsányi György viszont azt a következtetést 

vonta le, hogy a „szavazatok megoszlásában – minden hullámzás ellenére – kimutatható 

bizonyos állandóság. (…) Valóságosan létező, számokkal alátámasztható fogalom tehát a 

»fellegvár« olyannyira elkoptatott kifejezése.”374 Hubai László több írásában már nemcsak 

                                                           
373 Weis István: Hazánk társadalomrajza. Országos Közoktatási Tanács, Budapest, 1942. 49. Kiemelés az 
eredetiben. 
374 Borsányi György: A budapesti munkások választási magatartása (1922–1945). Valóság, 1989/1. 98. 
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a fővárosra, de egész Magyarországra mutatta ki a választási eredmények bizonyos 

kontinuitását 1920 és 1947 között.375 

 

A politológiai irodalomban a szavazatváltozékonysági mutatóval mérik és hasonlítják a 

választási eredmények, valamint ezen keresztül a pártrendszer és szavazók 

pártválasztásának stabilitását. „A szavazatváltozékonysági mutató százalékosan összegzi, 

hogy a szavazatarányukat növelő pártok (és ezek között természetesen az új pártok is) 

mennyivel több szavazatot kaptak egy adott választáson, mint az eggyel megelőző hasonló 

jellegű voksoláson.”376 1920 és 1939 között a fővárosban hat parlamenti és négy 

törvényhatósági képviselőválasztást rendeztek, azonban a korábban már tárgyalt 1920-as 

eredményeket azok átmeneti és korlátozott jellege miatt nehezen lehetne felhasználni egy 

ilyen idősoros vizsgálatban. 

 

23. táblázat. A választási eredmények százalékos változékonysága a parlamenti és a 
törvényhatósági választásokon Budapesten 1922 és 1939 között 

 
Parlamenti választások Törvényhatósági választások 

Választási évek Változékonysági mutató, % Választási évek Változékonysági mutató, % 
1922-1926 16,1     
1926-1931   1,7 1925-1930   8,2 
1931-1935 11,8 1930-1935 11,8 
1935-1939 33,4     

 

A 23. táblázat jól érzékelteti az 1925 és 1935 közötti stabilitást és a választók erős 

pártkötődését: az 1926-os és 1931-es választás eredményei között lényegében nincs eltérés, 

a többi eset 10% körüli értéke pedig alacsonynak számít.377 (Ha pártok helyett a nagy 

politikai irányzatok szerint vizsgáljuk a változékonyságot, akkor természetesen még 

alacsonyabb értékeket kapunk.) Az időszak elején és végén magasabbak az értékek, 

amelyek 1922 és 1926 között kisebb, 1935 és 1939 között nagyobb átalakulást mutatnak, 

aminek irányát a politikai irányzatok szintjén a fővárosi pártstruktúra fejezet összefoglaló, 

6. diagramja már illusztrálta. 

 

                                                           
375 Pl. Hubai László: Politikai irányzatok választási eredményeinek kontinuitása, 1920–1947. Múltunk, 
1999/1. 44–69. 
376 Tóka Gábor: A magyarországi politikai tagoltság nemzetközi összehasonlításban. In: Törések, hálók, 
hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Szerk. Angelusz Róbert és Tardos 
Róbert. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2005. 29.  
377 Nemzetközi, bár nem korabeli összehasonlításhoz: Uo. 28. 
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6. diagram. A politikai irányzatok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
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A politikai értékválasztások stabilitásáról, kontinuitásáról akkor beszélhetünk, ha nemcsak 

az összesített, hanem a részletes helyi adatokban is kimutatható. A választási eredmények 

összesített, esetünkben fővárosi átlaga mögött mindig jelentős helyi különbségek vannak, a 

pártlistákra leadott szavazatok aránya az egyes területeken, városrészekben igen eltérő 

lehet. Budapest esetében 1922 és 1939 közötti parlamenti választások szavazóköri 

eredményeiből létrehozott adatbázison elvégzett kétváltozós korrelációszámítás378 alapján 

választ kapunk arra a kérdésre, hogy mennyiben hasonlítanak egymásra az egyes 

választások politikai mintázatai, azaz a fő politikai pártok, irányzatok ugyanazokon a 

helyeken szerepeltek-e jól/rosszul (lásd a 24. táblázatot). 

 
 
 
 
 

                                                           
378 Az adatbázisról, szavazókörökről és a számítási módszerről részletesen lásd a Bevezetés módszertani 
részét. 
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24. táblázat. Az egyes pártok, irányzatok szavazóköri (185 db) eredményei alapján 

elvégzett kétváltozós korrelációszámítások szélső értékei a parlamenti választásokon 
Budapesten 1922 és 1939 között 

 
Korrelációs együtthatók Párt/irányzat 

min. max. 
kormánypártok (1926-1939)  0,62 0,89 
keresztény pártok 0,83 0,92 
szociáldemokrata párt 0,79 0,96 
liberális pártok 0,92 0,99 

 

A választói eredmények kontinuitását alátámasztják a korrelációs együtthatók, amelyek az 

egymást követő választások eredményei között szignifikáns összefüggést mutatnak: a négy 

fő irányzat közül a legerősebbet a liberálisok, a leggyengébbet a fővárosi kormánypártok 

esetében. A liberális pártok 21-24% közötti összesített eredményeihez egy a fővárosi 

térben jól körülhatárolható sajátos bázis tartozott, amelyet sem az 1922-es kiugró 

szociáldemokrata eredmény, sem a nyilasok 1939-es megjelenése nem befolyásolt. A 

szociáldemokraták szereplése már jobban ingadozik, de még az 1922-es csúcs- (39%) és az 

1939-es mélypont (12%) között is – a nagy számbeli eltérés ellenére – komoly összefüggés 

van (a korreláció erőssége: 0,79): 1939-ben az alacsonyabb szavazatszinten hasonló volt a 

támogatottságuk területi megoszlása, azaz azonos arányban veszítettek szavazatokat a 

különböző szavazókörökben. A jobboldali eredmények közötti gyengébb összefüggés oka 

a két belső irányzat változása, harca, végül 1939-es összefonódása (Magyar Élet Pártja, 

MÉP). A keresztény pártok összesített 30% körüli eredményeikkel stabilabbak, és szavazói 

szempontjából a MÉP is inkább ide sorolható: e pártnál nagyobb az összefüggés a korábbi 

keresztény eredményekkel (a korreláció erőssége rendre 0,86 feletti), mint akár az 1935-ös 

kormánypárti (Nemzeti Egység Pártja, NEP) eredménnyel (NEP–MÉP együttható: 0,69). A 

kormánypártok eredményei (17-26%) között van a legkisebb összefüggés, hiszen 

választásról választásra változott az irányzat jellege és vezetőinek politikai koncepciója: 

Budapesten jelentős különbség volt az Bethlen István által létrehozott Egységes Párt, 

illetve az 1935-ös Gömbös Gyula-féle NEP között.379 A három törvényhatósági választás 

eredményeit bevonva a vizsgálatba lényegében hasonló korrelációs együtthatókat kapunk, 

tehát ugyanolyan erős az összefüggés a helyi és az országos szavazási eredmények között, 

ugyanolyan politikai mintázat jellemző mindkét típusú választásra.  

 

                                                           
379 Ennek ellenére az együtthatók nem alacsonyak, azaz több hasonlóság is volt a kormánypártok bázisaiban. 
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Összességében a korrelációszámítás azt mutatja, hogy 1922 és 1939 között Budapesten a 

szavazatok területi megoszlása stabil, az összesített eredményekből következőnél is 

stabilabb volt. Mit jelent mindez a választói magatartás szempontjából? Természetesen a 

választók személye mind időben, mind térben változó volt, utóbbi főleg a háborúban 

kialakult kötött lakásgazdálkodásnak a húszas években történő felszámolása után.380 

Korábban, az 1935-ös névjegyzék problémájánál utaltam rá, hogy a lakásmobilitás milyen 

kiterjedt lehetett a fővárosban,381 valószínűsíthetően azonban a (be)vándorlás 

meghatározott mintákat követve meghatározott térbeli keretek között zajlott, s nem lépett 

át közigazgatási (kerületi) vagy társadalmi határokat. Így a lakosok, választók személyi 

mobilitása ellenére a különböző fővárosi városrészek a korszakban megőrizték sajátos 

társadalmi jellegüket, amely a politikai értékválasztás kontinuitásában is kifejeződött. A 

Budapestre jellemző korabeli politikai térképét, és a mögötte lévő törésvonalakat ezért egy 

esetpéldán, egy választáson mutatom be részletesen. 

 

 

Az 1930. évi törvényhatósági választás politikai mintázata és sajátosságai 

 

Hogyan nézett ki a főváros jellemző politikai mintázata a Horthy-korban? Ezt az 1930-as 

törvényhatósági választás eredményein mutatom be, amely, ahogy a bevezetőben 

kifejtettem, a választói magatartás vizsgálatához a legjobb forrásadottságokkal rendelkezik. 

Azonban e választás sem mentes a problémától: a 14 választókerület felében adtak be 

panaszt az eredmények ellen, amelyek közül három kerületét a Közigazgatási Bíróság meg 

is semmisítette. A szavazást így meg kellett ismételni 1931. júniusában a XIV. kerületben, 

immár a korábban jogszerűtlen kizárt két liberális és a Friedrich-féle keresztény ellenzéki 

párt részvételével, 1932. februárjában a XI. kerületben (amelyen csak ugyanazok a pártok 

indulhattak, mint 1930-ban) és végül 1932. májusában az I. kerületben az ott jogszerűtlen 

kizárt Egyesült Nemzeti Párt részvételével.382 A kérdés az, hogy az 1930-as, de 

megsemmisített vagy a megismételt, de későbbi eredményeket jobb-e felhasználni az 

elemzéshez? A XIV. kerület esetében utóbbit választottam, miután a liberális pártok hiánya 

                                                           
380 A bérbeadók jogait kiterjesztő rendeleteket lásd: Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története 
Budapesten 1870–1948. Napvilág, Budapest, 2008. 196–197. o. 
381 Lásd A választási rendszer c. fejezet Az indulók számának korlátozása: az ajánlási rendszer c. részénél. 
382 A Közigazgatási Bíróság ítéleteiben nem az egész választási procedúra megismétlését írta elő, hanem 
utólag megállapította, hogy 1930-ban mely pártok rendelkeztek a törvényben előírt számú ajánlással, és ez 
alapján meghatározta, hogy mely pártok vehetnek részt a megismételt választáson. BFL IV. 1410d Tiszti 
főügyészi és ügyészi irathagyatékok gyűjteménye. 8. doboz: Szemethy Károly iratai. 
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jelentősen torzította az eredeti eredményt, és a megismételt szavazás közel, fél évre volt az 

eredeti időponttól.383 A másik két esetben viszont a pártválaszték nem vagy csak kevéssé, a 

fő irányzatokat nem befolyásoló módon változott, ellenben mindkét helyen jelentősen 

visszaesett a részvételi arány,384 ezért az I. és a XI. kerületben az 1930-as alapválasztás 

eredményeinél maradtam.385 Az 1931-es zuglói eredményekkel „javított” fővárosi 

választási eredménylista további két, nem kiküszöbölhető torzítást tartalmaz, amelyeket az 

elemzésnél figyelembe kell venni: a magas ajánlási küszöbök miatt az I. kerületben a 

liberális pártok, a IV. kerületben az MSZDP nem tudott listát állítani.386 

 

Az eredményeket ábrázoló 1. kartogramon jól nyomon lehet követni az egyes politikai 

irányzatok határozott elkülönülését.387 A jobboldali pártok támogatottsága az öt budai 

kerületből négyben (I., II., XI., XII.) domináns, míg Pesten a Belvárosban (IV.), 

Józsefváros (VIII.), Ferencváros (IX) és Kőbánya (X.) belső részein volt bázisuk, 

kiegészülve néhány zuglói (XIV.) és külső-ferencvárosi szavazókörrel. A liberálisok zárt 

területe lényegében három pesti kerületre (V–VII.) korlátozódott, viszont ott, Lipót-, 

Újlipót-, Teréz- és Erzsébetvárosban, főleg azok belső részein kiugróan jó eredményeket 

értek el. A szociáldemokrata bázis ezzel szemben a város külterületein volt, elsősorban 

Angyalföld egésze (XIII.), továbbá több kerület (III., V-X., XIV.) külső része. 

 

1. kartogram: Az egyes szavazókörökben legtöbb szavazatot szerzett pártok Budapesten az 

1930. évi törvényhatósági választásokon (200 szavazókör) 

                                                           
383 A XIV. kerületben 1931. június 7–8-án megismételt választás szavazóköri eredményei: A zuglói községi 
választás. Népszava, 1931. június 10. 7. – De a két választás közötti rövid idő ellenére az 1930. végi 93%-os 
részvételi arány 1931-ben már csak 84%-os volt. 
384 A Népszava tudósítása szerint az 1932-es megismételt választásokon a részvételi arány visszaesését (79 és 
77 százalékra) az okozta, hogy új névjegyzék nem készült, viszont sokan elköltöztek az eltelt több mint egy 
év alatt. Népszava, 1932. február 23. 9., február 24. 5., május 24. 7. 
385 A XI. kerületben a szavazóköri választási eredményeket teljes körűen nem találtam, az összesített 
eredményt a Népszava közölte, lásd fent. Az 1932. május 22–23-án megismételt I. kerületi választás 
szavazóköri eredményei megvannak: Hivatalos választási jegyzőkönyv. BFL IV.1404. Budapest 
Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai 10. doboz. 
386 Mindkét kis kerületben a választójogosultak 11%-nak ajánlását kellett benyújtani, tehát a nem indulás 
ellenére számottevő támogatói kör állt a pártok mögött. A fél évvel később, az 1931-es országgyűlési 
választáson, ahol a nagyobb választókerületek miatt ilyen korlát nem volt, az I. kerületben a liberális párt az 
érvényes szavazatok 9,7%-át, a IV. kerületben az MSZDP 15,4%-át (!) szerezte meg. 
387 A térkép értelmezéséhez érdemes figyelembe venni, hogy bár azon a szavazókörök eltérő méretűek (a 
belvárosiak kicsik, a külterületiek nagyok), de mindegyikbe ugyannyi választójogosult tartozik. Ezen kívül a 
megjelenített, „legtöbb szavazatot kapott párt” nem feltétlenül dominálja az adott szavazókört, előfordul, 
hogy az egyik jobboldali párt a legerősebb, de a liberális és szociáldemokrata ellenzék összesítve többséget 
alkot, vagy fordítva, szociáldemokrata „győzelem” mellett a két jobboldali pártnak van többsége. 
Ugyanakkor az ilyen esetekre is igaz, hogy a legtöbb szavazatot kapott párt az adott szavazókörben 
meghatározó, legalább egynegyedes támogatottsággal bírt.  
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A választójogosultak általános jellemzői 1930-ban 

 

A korlátozott választójog társadalmi hatásainak kérdése már a korabeli politikai 

közvéleményt is foglalkoztatta. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala széles körű 

adatgyűjtő- és elemző munkájának a választási statisztika is része volt, maga a hivatal 

igazgatója, Illyefalvi I. Lajos többször publikált e témakörben, és egyik írásában az 1930. 

évi törvényhatósági választókat vizsgálta több szempont (nem, vallás, foglalkozás) 

alapján.388 

 

25. táblázat. Az 1930. évi törvényhatósági választójogosultak száma és az 
össznépességhez viszonyított aránya nemi megoszlás szerint Budapesten 

 
Népesség Választójogosultak Nemek 

N N % 
férfi 458 878 187 059 40,76 
nő 545 894 105 521 19,33 
Összesen 1 004 772  292 580 29,12 

 

 

A 25. táblázat389 az eltérő feltételekből fakadó különbséget mutatja: a nőknek kevesebb 

mint ötöde rendelkezett csak választójoggal, ebből következően a fővárosi választók 

majdnem kétharmada férfi volt. Ha leszűkítve csak a 24 éven felüli népességet vesszük 

alapul, akkor a „felnőtt” lakosok 44%-a szavazhatott 1930-ban390 (összehasonlításként: 

1920-ban még 84%-a). Illyefalvi a nők alacsonyabb iskolázottságából következő 

különbséget is bemutatta: míg a korhatárt elérő, azaz 24 év feletti férfiak 62,1%-ának volt 

választójoga, a 30 év feletti nőknél csak 35,5%-nak. 

                                                           
388 Illyefalvi I. Lajos: Kik választják Budapest parlamentjét? Prológus a községi választásokhoz. Új 
Budapest, 1935. március 30. 5. és április 6. 4–5. 
389 Illyefalvi cikkének és e disszertációnak az 1930-ra vonatkozó adatai minimálisan eltérnek, mert előbbiben 
a népességnél nem az 1930. évi népszámlálás végleges adata szerepel, míg a választójogosultságnál a 
statisztikai hivatal és a választási eredményeket legrészletesebben közlő, Mónus-féle cikk adatai között van 
minimális különbség. 
390 Budapest Statisztikai Évkönyve, 1935. 28–29. alapján (Budapest népessége korévek szerint 1930-ban). 
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26. táblázat. Az egyes vallási felekezetekhez tartozók aránya az össznépességen és 
törvényhatósági választójogosultakon belül Budapesten 1930-ban 

 

Felekezetek 
Népességen belüli 

arány (%) 
Választójogosultakon 

belüli arány (%) 
Különbség 

(százalékpont) 

  férfi női össz férfi női össz férfi női össz 
római katolikus 58,72 62,42 60,73 52,02 51,05 51,67 -6,70 -11,37 -9,06 
görög katolikus 1,10 1,01 1,05 0,75 0,50 0,66 -0,34 -0,52 -0,39 
görög keleti 0,50 0,32 0,40 0,33 0,27 0,31 -0,17 -0,05 -0,09 
ág. evangélikus 5,13 4,83 4,97 5,26 5,86 5,48 0,13 1,03 0,51 
református 12,72 11,59 12,11 11,37 9,70 10,77 -1,35 -1,89 -1,34 
unitárius 0,28 0,22 0,25 0,31 0,25 0,28 0,02 0,02 0,03 
izraelita 21,38 19,45 20,33 26,78 28,90 27,54 5,40 9,45 7,21 

 

A 26. táblázat mutatja, hogy vallási szempontból az izraeliták felülreprezentáltak voltak a 

választók között: míg a főváros lakosságának egyötöde tartozott e felekezethez, addig a 

jogosultak 27,5%-a. Ezzel összefüggésben a legnagyobb felekezet, a katolikusok, közülük 

is inkább a nők egyértelműen alulreprezentáltak a választók körében. Illyefalvi e 

különbséget az izraelita vallásúaknak a keresztényektől eltérő kormegoszlásával (a 

magasabb koréveikkel), továbbá a magasabb iskolai végzettségükkel magyarázta. A többi 

felekezethez alul- vagy felülreprezentáltságát a 27. táblázat illusztrálja. 

 

27. táblázat. Az 1930. évi törvényhatósági választójogosultak száma és az 
össznépességhez viszonyított aránya nemi és felekezeti megoszlás szerint Budapesten 

 

Népesség száma (N) 
Választójogosultak száma 

(N) 
Választójogosultak 

aránya (%) Felekezetek 
férfi női össz férfi női össz férfi női össz 

római katolikus 269 442 340 762 610 204 97 301 53 867 151 168 36,11 15,81 24,77 
görög katolikus 5 025 5 525 10 550 1 407 524 1 931 28,00 9,48 18,30 
görög keleti 2 299 1 731 4 030 616 280 896 26,79 16,18 22,23 
ág. evangélikus 23 539 26 390 49 929 9 843 6 184 16 027 41,82 23,43 32,10 
református 58 377 63 270 121 647 21 271 10 239 31 510 36,44 16,18 25,90 
unitárius 1 299 1 210 2 509 572 260 832 44,03 21,49 33,16 
izraelita 98 097 106 176 204 273 50 090 30 495 80 585 51,06 28,72 39,45 
Átlag             40,76  19,33 29,12 

 

A foglalkozási megoszlás vizsgálatához Illyefalvi a választójog megállapításához szolgáló 

űrlapokat, illetve a korabeli statisztikai besorolást használta, megállapítva, hogy „az egyes 

társadalmi osztályok milyen mérvű képviselettel rendelkeznek a választók sorában” (lásd 

28. táblázat).391 

                                                           
391 Illyefalvi I. Lajos: Kik választják Budapest parlamentjét? Prológus a községi választásokhoz. Új 
Budapest, 1935. április 6. 4–5. – Egy adat valószínűleg elírásra került az újságban: a magánalkalmazottakon 
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28. táblázat. Az 1930. évi törvényhatósági választójogosultak száma és az összlakossághoz 
viszonyított aránya foglalkozási megoszlás szerint Budapesten 

 

Foglalkozás 
Választójogosultak 

száma 
Száz lakó 

közül választó 

Őstermelés   
nagybirtokos 682 80,1 
kisbirtokos, kertész 901 21,7 
tisztviselő 346 36,0 
munkás 874 18,0 
Ipar   
önálló 36 251 47,5 
alkalmazott 47 724 17,4 
Kereskedelem   
önálló kereskedő 17 800 37,9 
piaci árus, ószeres 2 494 20,6 
alkalmazott 13 933 20,6 
Magánalkalmazottak   
tisztviselő 43 500 35,7 
altiszt, szolga 18 505 n.a. 
Közalkalmazottak   
tisztviselő 21 749 41,5 
tanár, tanító 8 768 66,4 
altiszt, szolga 9 262 15,5 
Szabad foglalkozásúak   
ügyvéd, mérnök, orvos, lelkész 14 549 63,8 
író, művész 3 333 47,4 
Egyéb   
háztulajdonos, tőkepénzes 5 861 59,5 
nyugd. köztisztviselő 11 444 57,6 
nyugd. magántisztviselő 6 050 n.a. 
nyugd. közszolgálati altiszt 3 087 12,3 
nyugd. altiszt, szolga 1 207 n.a. 
egyetemi és főiskolai hallgató 2 631 n.a. 
háztartásbeli k.m.n. 12 805 n.a. 
háztartási alkalmazott 2 568 3,9 
napszámos 2 975 17,7 
intézeti tag, ápolt 793 5,0 
egyéb és ismeretlen 2 488 5,3 
Összesen 292 580  29,1 

 

Az elemzés szerint a fővárosban nagyobb kategóriákat nézve a tanárok, tanítók, 

szabadfoglalkozásúak, nyugdíjas köztisztviselők, háztulajdonosok és tőkepénzesek 

jelentősen, az önálló iparosok, köztisztviselők, illetve önálló kereskedők és egyéb 

tisztviselők enyhébben felülreprezentáltak voltak a választójogosultak táborában. A 

foglalkozásokkal összefüggő iskolázottsági szint miatt pedig alulreprezentált volt az ipari 

                                                                                                                                                                                
belüli altiszt/szolga kategóriánál 100 lakó közül aszerint 84,1 lett volna választó, ami nyilvánvalóan téves, 
ezért helyette nincs adat (n.a.) szerepel az 6. táblázatban. 
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és kereskedelmi segédszemélyzet, a napszámos, altiszti és szolgai réteg. Illyefalvi arra is 

rámutatott, hogy míg a főváros lakosok között a széles értelemben vett „munkásság” 

(vagyis inkább az alacsony státuszú társadalmi rétegek) voltak többségben az úgymond 

polgári osztállyal szemben (54% és 40%), addig a választók körében már fordított volt a 

helyzet a polgárság javára (60% és 34%). Ha a nemi különbségeket is nézzük: a 

polgársághoz sorolt férfiak 59%-ának, a nők 32%-ának volt választójoga, míg ezek az 

értékek a „munkás férfiaknál” 31%, a „munkásnőknél” csak 8%. 

 

 

Budapest társadalmának térbeli elhelyezkedése 1930-ban 

 

„A belülről módfelett tagolt nagyvárosi társadalomban természetesnek számított az 

egyenlőtlenségek térbeli megjelenése, a szegregáció ténye, jóllehet a magyar főváros e 

tekintetben nem követte, nem »másolta« közvetlenül a nyugati-európai metropoliszokat. 

Azonban így is mindennapi tapasztalat Budapesten ebben a korszakban az egyes 

társadalmi, felekezeti és etnikai csoportok térbeli szóródása.”392 

„A f ővárosban a társadalmi ranglétra csúcsán és alján élők többnyire és egyre inkább 

lakóhely szerint is elkülönültek egymástól. A középrétegek különböző csoportjai viszont, 

melyek maguk is részben hierarchikusan helyezkedtek el a társadalmi piramison, s alsó 

csoportjaik a proletariátussal érintkeztek, illetve a proletariátusba mentek át, lakóhelyileg 

sokszor összefonódva éltek a munkássággal. De szinte minden kerületnek és külvárosnak 

megvolt a maga sajátos arculata.”393 

 

A korabeli Budapest társadalmát alaposan ismerő két történész megállapításával egyetértve 

érdemes megvizsgálni a különböző társadalmi rétegek térbeli elhelyezkedését, azokat 

számszerűsíteni, majd összevetni az 1930-as választási eredménnyel, az abból kirajzolódó 

politikai mintázattal. A kétféle adattípust a korabeli, a közigazgatási kerületeknél kisebb 

városrészek szintjén hasonlítom össze. 

                                                           
392 Gyáni Gábor: Budapest – túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt mint tapasztalat. Napvilág, Budapest, 
2008. 119. – A szegregáció egyes fővárosokban (London, Párizs, Bécs) igen erős volt, míg Budapesten (és 
Berlinben) „kevésbé öltött szembeötlő méreteket” a kevert szociális összetételű bérházak elterjedtsége miatt. 
Ennek ellenére a magyar fővárosban is létrejöttek „a külvárosokban vagy a peremtelepüléseken a külön 
munkásnegyedek, majd az ellentétes oldalon, a felső- és a középosztályok által benépesített belső 
városnegyedek”. Lásd Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társadalmi térhasználat Budapesten (1870–
1940). Új Mandátum, Budapest, 1999. 39–40. 
393 Lackó Mihály: Budapest társadalma a két világháború között. In: Budapest története V. kötet. A 
forradalmak korától a felszabadulásig. Szerk.: Horváth Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 433. o. 
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2. kartogram: Városrészek és a közigazgatási kerületek határai Budapesten 1930-ban 

 

Az 1930-as új közigazgatási-statisztikai beosztás szerint 32 városrészre osztották fel 

Budapestet (lásd 2. kartogram).394 Ebből rögtön érdemes kettőt levonni, pontosabban más 

városrésszel egyesíteni: a fővároshoz frissen hozzácsatolt budakeszi erdő (10.) és csepeli 

kikötő (25.) bár önálló városrész volt, de elhanyagolható számú lakossággal. A további 

egyszerűsítéseket a szavazókörökkel való összehasonlíthatóság indokolja. A II. 

közigazgatási kerület két városrészre oszlik, kül- és belterület alapján. A külterületi 

városrész (3.) azonban csak területileg nagy, lakosságszáma csekély, így nemcsak hogy 

lefedi egy szavazókör, hanem az a szavazókör átnyúlik a belterületi részre is, ezért a II. 

kerületet érdemes egy egységnek tekinteni. Hasonló okokból a III. és XII. kerület, azaz 

Óbuda és a budai hegyvidék kül- és belterületi városrészeit (4-5. és 8-10.) is összevontam, 

miután ott is átnyúlnak a szavazóköri határok a városrészeken. Ezekben az esetekben az 

egyszerűsítést megkönnyítette, hogy az összevont városrészek társadalmilag hasonlók 

voltak. (A kisebb eltérésekre a részletes bemutatásnál utalni fogok). Nem ez a helyzet a 

budai XI. kerület kül- és belterületi városrésze (6-7.), valamint a pesti XIV. kerület 

városliget-herminamező-alsórákosi (30.) és zuglói (31.) városrésze között, ahol jelentősebb 

társadalmi különbségek mutatkoznak. A szavazóköri adatokkal való összevetés lehetősége 

sajnos, mint a 3. kartogramon látszik, ezeken a helyeken is nehézségekbe ütközik, de 

egyelőre külön egységekként kezelem e városrészeket. Mindezek alapján a fővárosi 

társadalom bemutatásához 32 helyett 27 (részben összevont) városrész statisztikai adatait 

használom fel. 

 

3. kartogram: Városrészek és szavazókörök Budapesten az 1930. évi törvényhatósági 
választásokon 

 

 

Milyen statisztikai adatokat érdemes az egyes városrészek jellemzéséhez felhasználni, és 

ezek alapján milyen városrész-csoportokat lehet képezni a fővárosban? Ezt az a két 

feltételezett törésvonal szabja meg, amelyek segítségével a választói magatartást elemzését 

tervezem. Az egyik a vallási és kulturális különbségre alapul: a keresztény és zsidó 

megkülönböztetésre. A másik alapja az osztály és a társadalmi státusz: ez a polgárság és a 

munkásság szembenállása. Ennek alapján a következő adatokat választottam ki: az első 
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törésvonalhoz az izraelita vallásúak arányát, a másodikhoz a munkásság térbeli 

elhelyezkedését (a munkás főbérlők aránya), a középosztályi státusz jellemzőit (cselédes 

lakások aránya, valamint a három vagy több szobás lakások aránya), az iskolázottságot 

(közép- és főiskolát végzettek aránya). Végül tájékoztatásul és összevetésül hozzávettem a 

választójogosultak arányát is. Ezek közül a polgári, középosztályi státusz jellemzőinek 

kiválasztása volt a legnehezebb, miután a korszak társadalomtörténetének egyik 

meghatározó változása a polgárság egy részének státuszvesztése. „A századfordulótól 

érvényben lévő társadalmi sztereotípia értelmében a középosztályi életformát a minimum 

háromszobás lakás mellett, vele összefonódva, a cselédtartás ténye minősítette-

hitelesítette”.395 A társadalomtörténészek azonban hangsúlyozzák, hogy a két világháború 

között a nagy lakás/cselédtartás a polgári középosztály anyagi helyzetének megingása 

miatt már inkább ideál és norma volt mint kemény valóság,396 ezzel együtt véleményem 

szerint a különböző státuszú (polgári és munkás-kispolgári) városrészek elkülönítéséhez e 

két adattípus 1930-ban még jól használható. Gyáni Gábor az 1930. évi statisztikák alapján 

végzett összegzése szerint: „az iparosok, a mozgó árusok, a kereskedelmi alkalmazottak, 

tehát az inkább kispolgári jellegű társadalmi csoportok többnyire egy-kétszobás 

lakásokban éltek, az értelmiségiek a három- és ötszobás, a tisztviselők pedig a két-

háromszobás (egy jól elkülönülő kisebbségük a négy-hatszobás) bérlemények lakói voltak. 

Végül a kereskedők is zömmel a szerényebb, a két-háromszobás lakásokban tömörültek, 

ám módos felső rétegük, a csoport egynegyede a középpolgárokat »megillető« nagyobb 

lakásokat foglalta el.”397 A korszerű, egy-kétszobás középosztályi kislakások elterjedése 

inkább 1930 utánra tehető.398 

 

A kiválasztott adattípusok fővárosi átlagait a 29. táblázatban tartalmazza, ezekhez kell 

majd viszonyítani az egyes városrészek, városrész-csoportok értékeit.399 

                                                                                                                                                                                
394 A 32 városrész területi beosztása, leírása és térképes ábrázolását lásd: Budapest épület- és lakásviszonyai 
az 1935. évben. I. rész. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, Budapest, 1940. V–XIII. 
395 Gyáni Gábor: i.m. 1999. 161. 
396 Bácskai Vera: Egy úriház lakói Pesten. Budapesti Negyed, 2009/1. (tavasz). 155. 
397 A szerző hangsúlyozza, hogy lakáshelyzetet a foglalkozás mellett a fővárosba költözés ideje és a főbérlő 
életkora is jelentősen befolyásolta. Gyáni Gábor: i.m. 1999. 156. 
398 Gábor Eszter: A polgári lakásigények mélyrepülése – az egyszobás cselédszobás lakás. Budapesti Negyed, 
2009/1. (tavasz). 91–122. 
399 A statisztikai adatok forrása: A székesfőváros múltja és jelene számokban. Statisztikai Közlemények, 87. 
kötet 1. szám. Szerk.: Illyefalvi I. Lajos. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1934. 
75.: Rendes lakások megoszlása a főbérlő-családfő társadalmi állása szerint, városrészenkint – 1930. 
68.: Rendes lakások cseléddel városrészenkint – 1930. 
46–47.: Rendes lakások megoszlása lakásnagyság szerint, városrészenkint - 1930. 
106.: A népesség megoszlása hitfelekezet és városrészek szerint – 1930. 
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29. táblázat: A kiválasztott társadalomstatisztikai adatok fővárosi átlagai 1930-ban 
 

Társadalmi jellemzők % 
Izraelita vallásúak aránya 20,3 
Rendes lakások munkás főbérlőinek aránya 33,5 
Cselédes rendes lakások aránya 19,9 
Három vagy több szobás rendes lakások aránya 20,2 
Közép- vagy főiskolát végzettek összesített aránya 32,0 
Választójogosultak aránya 29,1 

 

A vallási és a státusz ellentétpár alapján a kiválasztott adatok segítségével öt csoportba 

lehet sorolni a 27 városrészt (lásd 4. kartogram).400 

 

4. kartogram: Az öt városrész-csoport Budapesten 1930-ban 

 

1. Magas státuszú, keresztény városrészek (7 db) 

 

Budán: Vár (I. kerület, 1. városrész), II. kerület (2–3. városrész), Lágymányos (XI. kerület 

belső része, 6. városrész), Budai hegyvidék (XII. kerület, 8–10. városrész) 

Pesten: Belváros (IV. kerület, 11. városrész), Belső Józsefváros (VIII. kerület Nagykörúton 

belüli része, 19. városrész), Belső-Ferencváros (IX. Nagykörúton belüli része, 22. 

városrész) 

 

Ezekben a városrészekben a munkás főbérlők aránya alacsony (15-21%), és ahogy Lackó 

Mihály megállapította: „a proletariátust többnyire csak a háztartási alkalmazottak vagy a 

szolgáltatásban dolgozó segédszemélyek képviselték”.401 Ezzel összefüggésben jóval átlag 

feletti a cselédes lakások (25-40%), a három vagy több szobás lakások (30-44%) és a 

legalább középiskola négy osztályát végzett lakosok (42-46%) aránya, így a 

választójogosultak aránya is magas (33-37%). A legkiugróbb értékeket a Belvárosban 

találjuk, azaz e csoporton belül itt laktak leginkább magas társadalmi státuszú rétegek. A 

másik véglet a XII. kerület, amely 3 városrészből áll. A belső, esetünkben „lenti” városrész 

adatai még megegyeznek a csoportba tartozó többi budai városrészével, de a külterületre, a

                                                                                                                                                                                
115.: A népesség műveltségi állapota városrészenkint – 1930. 
Az utolsó arányszám képlete: választójogosultak száma/népesség száma. 
400 A besorolást az adatok alapján először „kézi” módszerrel végeztem el, majd második körben ellenőriztem 
klaszteranalízissel (SPSS program használatával). A klaszeranalízisnél öt csoportba (klaszterbe) sorolást 
kérve ugyanazok a városrészek kerültek egy-egy csoportba, mint az első körös, kézi módszeres beosztásnál. 
401 Lackó Mihály: i.m. 1980. 433. 
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fenti Hegyvidékre inkább a fővárosi átlaghoz közeli arányok jellemzők, kivéve a lakások 

nagyságát. A villanegyedeknek csak egy része került be ebbe a csoportba: a budai 

hegyvidék, valamint a belső józsefvárosi, Nemzeti Múzeum körüli „mágnásnegyed”. Az 

Andrássy út Városligethez közeli szakaszának és a Városliget körüli zuglói részek kertes 

villáiban lakó gazdag nagypolgári családok402 viszont túl kevesen voltak ahhoz, hogy a 

körülöttük lévő nagyobb városrészek (Külső-Terézváros, Zugló) jellegét meghatározzák. 

Az izraelita vallásúak aránya a csoportban átlag alatti, de itt jelentős különbség van a budai 

(6-11%) és a pesti városrészek között (17-19%). Kevésbé látványos, de érzékelhető az 

eltérés a munkás főbérlők arányában a két oldal között (Budán 19-21%, Pesten 15-17%). 

 

 

2. Magas státuszú városrészek, jelentős izraelita lakossággal (3 db) 

 

Pesten: Lipótváros és Újlipótváros (V. kerület, 12. és 13. városrész), Belső-Terézváros (VI. 

kerület Nagykörúton belüli része, 14. városrész) 

 

Lipótváros adatai egész Budapestet tekintve is kiugrók, itt a legalacsonyabb a munkás 

főbérlők aránya (12,5%), míg a többi érték itt a legmagasabb (47% cselédes lakás, 49% 

három vagy több szobás lakás, 48% legalább középiskolát végzett lakos). A városrész 

speciális jellegét egy 1921-es felmérés alapján végzett mikrotörténeti elemzés is 

alátámasztja: „A Lipót körúti bérpalota lakóközönsége híven visszatükrözte a polgári, 

zömében a zsidó középosztály által benépesített Lipótváros korabeli szociális karakterét: a 

bérlők zöme az ipari-kereskedelmi és üzleti élet vezetőiből, valamint magas jövedelmű, de 

immár értelmiségi (ügyvéd, orvos) pozícióba került rokonaikból verbuválódott”.403 A 

másik két városrész hasonló az előző keresztény csoporthoz: kevés munkás főbérlő és 

jelentős középosztályi rétegek jellemzik.404 A külön csoportba sorolást az izraelita 

vallásúak magas aránya indokolja: Lipótvárosban 35%, Újlipótvárosban 39%, míg Belső-

Terézvárosban 49%. A három városrészben átlag feletti, de nem kiugró a 

választójogosultak aránya (32-35%). 

                                                           
402 Gyáni Gábor: i.m. 1999. 112. 
403 Gyáni Gábor: i.m. 1999. 120–121. 
404 Újlipótváros főleg 1930 után válik új, modern városrésszé, amikor „a zsidó szabadfoglalkozású értelmiség 
és magántisztviselőség újabb budapesti generációja” költözött oda. Zeke Gyula: A budapesti zsidóság 
lakóhelyi szegregációja a tőkés modernizáció korszakában (1867–1941). A budapesti zsidóság lakóhelyi 
szegregációja a tőkés modernizáció korszakában 1867–1941. In: Hét évtized a hazai zsidóság életében. 
Szerk. Lendvai L. Ferenc, Sohár Anikó, Horváth Pál. MTA Filozófiai Intézet, Budapest, 1990. 178.  
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3. Kevert városrészek, jelentős izraelita lakossággal (5 db) 

 

Pesten: Külső-Terézváros (VI. kerület külső része, 15. városrész), Erzsébetváros (VII. 

kerület) három városrésze (bel, közép, kül: 16–18.), Külső-Józsefváros északi része (20. 

városrész) 

 

„A f őváros régi belső nagy kerületeiben – a VI., még inkább a VII. és VIII. kerületben – 

elsősorban a közép- és kispolgárság lakott, a városmagtól távolodva egyre kevertebben a 

proletariátussal.”405 A munkás főbérlők aránya itt már átlag körüli (28-31%), ez alól csak a 

legbelső és ennek megfelelően leginkább középosztályi városrész, Belső-Erzsébetváros a 

kivétel (25%). A lakáshelyzetre utaló adatok is átlag körüliek, bár jelentős szórással: 

Külső-Terézvárosban406 és Belső-Erzsébetvárosban átlag fölötti értékeket találunk (három 

vagy több szoba: 26-27%, cselédes lakás 26-30%), míg a másik három városrészben 

átlagos vagy átlag alattiakat (18-22%, illetve 15-18%). A műveltségi adatnál is hasonló, 

átlag körüli (29-37%) a megoszlás, annyi különbséggel, hogy Erzsébetváros külső része 

ebben a mutatóban már átlag fölöttinek számít, ahogy valószínűleg ott ezért átlag fölötti a 

választójogosultak aránya is (33%), amivel „megelőzi” Külső-Terézvárost (31%), Belső-

Erzsébetvárost (29%), Erzsébetváros középső részét (28%) és Külső-Józsefváros északi 

részét (27%). Összességében jellemző, hogy a józsefvárosi városrész minden adatában 

„lefele” kilóg egy kicsit a csoportból, azaz a legkevésbé középosztályi. Külön jellemzője e 

területileg is összefüggő városrészeknek az izraelita lakosság magas, legalább 30% feletti 

aránya, illetve Erzsébetváros középső részén (41%) és Belső-Erzsébetvárosban (54%) 

kiugróan magas aránya. 

 

4. Kevert városrészek, keresztény lakossággal (5 db) 

 

Budán: XI. kerület külső része (7. városrész) 

Pesten: Külső-Józsefváros déli része (21. városrész), Ferencváros középső része (23. 

városrész), Kőbánya belső része (Hungária körúton belüli rész, 26. városrész), Zugló (XIV. 

kerület belső/középső része, 31. városrész) 

                                                           
405 Lackó Mihály: i.m. 1980. 433. 
406 Itt található az Andrássy út Városligethez közeli szakaszának nagypolgári villanegyede, amely 
befolyásolja e városrész társadalmi jellemzőit. 
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E csoportra inkább már a kispolgárság és munkásság keveredése jellemző, az előzőhöz 

képest jelentősebb, átlag fölötti munkás főbérlői arányokkal (37-42%) és rosszabb 

lakáshelyzettel (cselédes lakás 10-13%, három vagy több szobás lakás 10-15%). A 

legalább középiskola négy osztályát végzett lakosok aránya már átlag alatti (24-28%), 

kivéve Kőbánya belső részét (33%). Utóbbi városrészben a választójogosultak aránya is 

meglepően magas (36%), köszönhetően az itt elhelyezkedő ún. Tisztviselőtelepnek.407 A 

másik négy városrészben a választójogosultak aránya már átlag alatti (25-29%). Az előző 

csoporttól azonban leginkább a vallási megoszlásban térnek el ezek a városrészek: az 

izraeliták aránya három helyen átlag alatti (12-14%), a XI. külső és Kőbánya belső részén 

pedig igen alacsony (4-5%). 

 

5. Munkás városrészek (7 db) 

 

Budán: Óbuda (III. kerület, 4–5. városrész) 

Pesten: Ferencváros és Kőbánya külső része (24–25. és 27. városrész), Vizafogó és 

Angyalföld (XIII. kerület, 28. és 29. városrész), Városliget-Herminamező-Alsórákos és 

Rákosfalva-Alsórákos (XIV. kerület külső részei, 30. és 32. városrész) 

 

Az utolsó csoport közös jellemzője a munkás főbérlők magas aránya: Ferencváros külső 

részét (49%) leszámítva abszolút többségét (51-57%) adják a főbérlőknek, a legkiugróbb 

ebből a szempontból Angyalföld (60%). A többi adattípusnál jóval átlag alatti értékeket 

találunk: a cselédes lakások aránya 3-7%, a három vagy több szobás lakásoké 2-8%, a 

legalább középiskola négy osztályát végzett lakosoké 10-22%. A csoporton belül a 

legmagasabb arányok Óbudán vannak, így ott a választójogosultak aránya is közelebb van 

az átlaghoz (26%), míg 1930-ban az összlakossághoz képest a legkevesebb választó (20% 

alatt) a XIII. kerületben és a Ferencváros külső részén volt. A munkás városrészcsoportban 

igen alacsony az izraelita lakosság aránya, a legtöbben helyen csak 5-6%, míg Óbudán és 

Angyalföldön 8-9%. 

 

 

 

                                                           
407 Az Orczy-kert és a Népliget között, ami ma már a VIII. kerülethez tartozik. A Tisztviselőtelep miatt került 
ebbe a csoportba az egyébként „munkáskerületként” kezelt Kőbánya belső része. 
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A választói magatartás 1930-ban 

 

A városrészek társadalmi jellemzőinek rövid bemutatása után következhet az összevetés a 

választási eredményekkel, a részvételi, valamint a pártokra, irányzatokra leadott 

szavazatarányokkal. 1930-ban a részvételi arány fővárosi átlagától (93%) az egyes 

választókerületekben (92-95% között) csak minimális eltérések voltak,408 azaz a kötelező 

szavazást lényegében mindenhol kötelezőnek is vették. A feltételekkel, például a szűk 

pártválasztékkal szembeni elégedetlenséget ezért a tudatos érvénytelen szavazás jelensége 

mutatja azokban a kerületekben, ahol „hiányzott” valamelyik fő politikai irányzat. Kiugró 

volt az érvénytelen szavazatok aránya a XIV. kerületben: 7,2% (1930. decemberében nem 

indulhatott liberális párt), az I. kerületben: 4,6% (szintén nincsenek liberálisok), és a IV. 

kerületben: 3,5% (nincs MSZDP).409 

 

A részvétel után a következő kérdés, hogy első közelítésben, a városrész-csoportok 

szintjén milyen összefüggés a két ellentétpár (keresztény-izraelita, polgári-munkás) és a fő 

politikai irányzatok 1930-as választási eredményei között? 410 

 

30. táblázat: A pártok és irányzatok összesített eredményeinek szórása a városrészekben, a 
létrehozott öt városrészcsoport szerinti bontásban az 1930. évi törvényhatósági 

választásokon 
 

Városrészcsoport 
(városrészek száma, db) 

Liberális MSZDP Jobboldal 

magas státuszú, keresztény (7) 13-23% 14-16%* 61-75% 
magas státuszú, izraelita (3) 37-48% 18-29% 24-42% 
kevert, izraelita (5) 25-44% 31-37% 24-44% 
kevert, keresztény (5) 7-16% 22-33% 53-71% 
munkás (7) 6-12% 28-54% 32-63% 
fővárosi átlag 21,5% 27,6% 50,5% 

 

A 30. táblázatban411 az alaptendenciák egyértelműek. A jobboldal a jelentős izraelita 

lakosságú városrészekben gyengén szerepelt, míg a másik három csoport közül a magas 

                                                           
408 A választási eredményeknél 1930-ban szavazóköri szinten nem maradt fenn az érvénytelen és így az 
összes szavazatok száma, azaz a részvételi arányokat csak a 14 választókerületben lehet megállapítani. Lásd 
Mónus Illés: Az 1930. évi budapesti törvényhatósági választások statisztikája. Különlenyomat a Szocializmus 
1931. évi 1. számából. 
409 A többi választókerületben az érvénytelen szavazatok aránya csak 1-2%, kivéve a XIII.-ban, ahol annak 
ellenére magas (5,2%), hogy fő politikai irányzatok mindegyikére lehetett voksolni. Ennek hátterében 
állhatott a hatalomhoz kötődő választási bizottságok célirányos tevékenysége is, például hogy e 
munkáskerületben szigorúbban vették a titkos szavazat formai követelményeit. Ennek bizonyítása azonban 
fennmaradt választási iratok, jegyzőkönyvek hiányában nehezen bizonyítható. 
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státuszú helyeken érte el jobb eredményeket. Ez utóbbi nem jelenti azt, hogy az alacsony 

státuszú területeken nem lehetett jelentős, akár 60%-ot meghaladó az irányzat 

támogatottsága, miután a „munkás” csoporton belül a legnagyobb az eltérés az egyes 

városrészek eredményei között. A két liberális párt az izraelita városrészekben 

kiemelkedően szerepelt, a keresztény csoportokban pedig inkább a magas státuszú 

területeken ért el jobb eredményeket. A szociáldemokraták bázisai a munkás 

városrészekben voltak, míg kevert területek közül inkább az átlag feletti izraelita lakosságú 

városrészekben értek el jobb eredményeket. 

 

A vallási és politikai megoszlás közötti összefüggést a korábban már használt kétváltozós 

korrelációszámítás módszerével lehet számszerűsíteni: az izraelita, illetve keresztény 

lakosság százalékos arányait hasonlítom össze az egyes pártok, irányzatok 

szavazatarányaival a 25 városrész adatai alapján (lásd 31. táblázat). 

 

31. táblázat: A pártok, irányzatok választási eredményei és a népesség vallási megoszlása 
közötti korrelációszámítás értékei (25 városrész alapján) 

 
  KKP EKPP NDP NSZP MSZDP Jobboldal Liberális 
izraelita -0,66 -0,65 0,69 0,80 0,01 -0,76 0,93 
keresztény 0,66 0,65 -0,69 -0,80 0,00 0,75 -0,93 

 

A fő következtetés itt is az, hogy a jobboldali pártok és a keresztény lakosság arányai, 

illetve a liberálisok az izraelita vallásúak arányai között pozitív korreláció van, míg a 

szociáldemokraták eredményei és vallási megoszlás között nincs se pozitív, se negatív 

összefüggés. Azt, hogy mennyire szoros a liberális irányzathoz kötődő kapcsolat a 7. 

diagram érzékelteti. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
410 Az irányzatokhoz tartozó pártok: Liberális: NDP és NSZP; Jobboldal: KKP, KE, EKPP, JEP, ENP. 
411 A táblázatban 27 városrész szerepel, azonban két esetben csak közelítő választási adatokat lehet 
felhasználni, mert a városrész- és a szavazóköri határok nem egyeznek: a XI. kerület bel- és külterülete, 
illetve a XIV. kerületben Zugló és Városliget-Herminamező-Alsórákos között. E két esetben csak olyan 
szavazóköri eredményeket vehettem, amelyek egyértelműen beleesnek az adott városrészbe, ami 
Herminamező-Alsórákosnál mindössze 1 szavazókört jelent, míg a XI. kerületnél csak a legbelső és a 
legkülső szavazóköröket. E „torzításnak” köszönhetően e városrészekre több esetben kiugró eredmények 
jellemzők, de ezeket az adatokat a táblázatban nem használtam fel, csak csillaggal jeleztem, ha a megadott 
százaléktartományon kívül eső arány fordul elő. 
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7. diagram: Az izraelita lakosság aránya és a liberális pártok szavazataránya az egyes 
városrészekben (1-32) 
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A 7. diagramból jól látható, hogy a kétféle arányszámok nemcsak együtt járnak, hanem a 

városrészek nagy részében közel azonos értékűek (+/- 4 százalékpont), ahogy a fővárosi 

átlag is közel azonos: izraelita lakosság aránya 20,3%, a liberális pártok szavazataránya 

21,5%. Azt azonban számításba kell venni, hogy ha nem a teljes lakosságot, hanem csak a 

választójogosultak körét nézzük, akkor utóbbiban az izraelita vallásúak felülreprezentáltak 

voltak (27,5%). Mindezzel együtt az adatokból az következik, hogy a liberális pártok 

szavazóinak túlnyomó többsége izraelita vallású volt, és fordítva, az izraelita vallásúak jó 

része a liberális pártokra voksolt. Ahogy a korrelációszámításból kiderül, ebből a 

szempontból nem volt különbség a Vázsonyi-féle NDP és a Rassay vezette NSZP között. 

Komolyabb különbséget találunk a diagram két arányszáma között az I. (Vár, 1. városrész) 

és a IV. (Belváros, 11. városrész) kerületben, amelyek azonban könnyen magyarázhatók: 

előbbi helyen liberális listára nem lehetett szavazni (0%), míg utóbbinál a korábbi 

szövetséges MSZDP nem indult, így valószínűleg a munkáspárt keresztény szavazói is 

átszavaztak a liberálisokra.412 A további eltérések két, területileg is jól elkülönülő csoportot 

alkotnak. A liberálisok jobb eredményt értek el 5-7 százalékponttal (az izraelita lakosság 

arányánál) több magas státuszú budai városrészben, ahol egyrészt a választók között 

                                                           
412 Az átszavazást alátámasztja, hogy amikor fél évvel később, az 1931. évi országgyűlési választásokon az 
MSZDP a dél-pesti választókerületben tudott listát állítani, és a Belvárosban a szavazatok 16%-át szerezte 
meg, akkor ott a liberálisok 18 százalékponttal gyengébb eredményt értek el, miközben a jobboldali 
szavazatok aránya lényegében nem változott. 
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valószínűleg jelentősen felülreprezentáltak voltak az izraelita vallásúak, másrészt 

keresztény (vagy kikeresztelkedett) választók is szavazhattak rájuk. Az erzsébetvárosi 

három városrész a fordított lehetőséget illusztrálja egyértelműen: a magas izraelita 

arányszámnál 6-10 százalékponttal gyengébb eredményt értek el a liberálisok, azaz az 

izraelita vallású választók egy része más, feltehetően a szociáldemokrata pártra szavazott. 

E következtetést az is alátámasztja, hogy a budai területekre inkább középosztályi vagy 

elithez tartozó izraelita lakosság jellemző, míg Erzsébetvárosban teljes az izraelita 

„társadalom”, amelynek alacsonyabb státuszú, kispolgári és munkás rétegeiből kerülhettek 

ki a szociáldemokrata szavazók. Ilyen „átszavazások” természetesen, ha kisebb mértékben 

is, más területeken is előfordulhattak. 

 

A korabeli munkás kategória és a politikai értékválasztás közötti összefüggés igazolására is 

ugyanezeket a módszereket használom. 

 

32. táblázat: A pártok, irányzatok választási eredményei és a rendes lakások munkás 
főbérlőinek arányai közötti korrelációszámítás értékei (25 városrész alapján) 

 
  KKP EKPP NDP NSZP MSZDP Jobboldal Liberális 

munkás főbérlők -0,11 0,09 -0,42 -0,55 0,76 -0,10 -0,60 
 

A 32. táblázat adatainál szociáldemokratáknál pozitív, a liberálisoknál negatív korreláció 

van a választási eredmények és a munkás főbérlők aránya között, de kevésbé határozott, 

mint a vallási megosztottságnál. Ez esetben a jobboldali pártoknál nincs összefüggés, ami 

közvetetten azt jelenti, hogy a munkások tág statisztikai kategóriáján belül, bizonyos 

területeken jelentős jobboldali bázis valószínűsíthető. 
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8. diagram: A rendes lakások munkás főbérlőinek aránya és az MSZDP szavazataránya az 
egyes városrészekben (1-32) 
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Már a fővárosi átlagban van eltérés a munkás főbérlők aránya és MSZDP szavazataránya 

között (előbbi 6,5 százalékponttal magasabb), ahogy a 8. diagramon láthatóan az egyes 

városrészekben is nagyobbak az eltérések, mint az izraelita-liberális összehasonlítás 

esetében. Leszámítva a Belvárost, ahol az MSZDP nem indult, itt is két területileg 

összefüggő csoportot érdemes kiemelni. Jelentősen elmarad a szociáldemokratákra adott 

szavazatok aránya a munkás főbérlőkétől a munkás városrészekben, leginkább Ferencváros 

külső részén, Rákosfalva-Alsórákoson és Óbudán (több mint 20 százalékponttal). Ehhez 

képest a 7-8 százalékponttal jobb az MSZDP szavazataránya a pesti belső városrészekben 

(az erzsébetvárosiak, Belső-Terézváros, Újlipótváros), ahol a korábban tárgyaltakból is 

következően a munkásságon túlmenően valószínűleg az izraelita (kis)polgárság egy része 

is a szociáldemokraták táborához tartozott. 

 

A kiválasztott két ellentétpár és a választási eredmények között tehát van összefüggés. A 

keresztény-izraelita ellentét a jobboldal és a liberális erők között húzódott, míg a 

polgárság-munkásság közötti a liberálisok és a szociáldemokraták térbeli elkülönülésében 

érhető tetten, viszont utóbbinál nem egyértelmű a jobboldal helyzete. A kérdés, hogy ez az 

alapképletet hogyan finomítja további, a társadalmi állásra és a foglalkozásra vonatkozó 

statisztikai adatok bevonása a vizsgálatba. 
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33. táblázat: A pártok, irányzatok választási eredményei és a (rendes lakások) különböző 
társadalmi állású főbérlőinek arányai közötti kétváltozós korrelációszámítás értékei 

(25 városrész alapján) 
 

Főbérlők társadalmi 
állása 

KKP EKPP NDP NSZP MSZDP Jobboldal Liberális 

munkás -0,11 0,09 -0,42 -0,55 0,76 -0,10 -0,60 
közszolgálati altiszt 0,20 0,37 -0,55 -0,64 0,41 0,25 -0,74 
iparos -0,19 -0,59 0,82 0,42 -0,27 -0,43 0,78 
kereskedő -0,29 -0,46 0,73 0,74 -0,37 -0,47 0,92 
piaci és utcai árus -0,18 -0,43 0,26 0,20 0,09 -0,27 0,28 
kereskedelmi alkalmazott -0,65 -0,72 0,64 0,70 0,12 -0,75 0,83 
magántisztviselő -0,23 -0,14 0,30 0,70 -0,47 -0,14 0,61 
köztisztviselő 0,62 0,68 -0,47 -0,28 -0,61 0,87 -0,47 
szabadfoglalkozású -0,01 -0,24 0,57 0,61 -0,61 -0,15 0,74 
nyugdíjas, vagyonából élő 0,59 0,49 -0,30 -0,04 -0,69 0,73 -0,22 
egyéb, ismeretlen -0,15 -0,48 0,73 0,55 -0,41 -0,33 0,80 

 

A 33. táblázat korrelációs együtthatói szerint a jobboldal, és két fő pártjának (KKP, EKPP) 

támogatottsága leginkább a köztisztviselők, majd a nyugdíjasok és vagyonukból élők 

arányával mutat pozitív összefüggést: ott szerepelt jól a jobboldal, ahol e rétegek 

képviselői felülreprezentáltak voltak a főbérlők között. Ezzel szemben negatív korrelációt 

találunk a kereskedelmi alkalmazottaknál, amely csoportnak a liberális pártokkal van 

pozitív kapcsolata. A liberálisok bázisa határozható meg a legjobban: pozitív összefüggés a 

kereskedőkkel (kiugró adat: 0,92), továbbá az iparos, szabadfoglalkozású és kevésbé 

erősen, de a magántisztviselői réteggel is. Ehhez képest negatív korreláció a liberálisok és 

közszolgálati altisztek között, ahogy a munkásság sem sorolható az irányzat táborába. A 

liberálisoknál azonban figyelembe kell venni, hogy esetükben az elsődleges tényező az 

izraelita-keresztény megosztottság, amely a felsorolt rétegekkel való kapcsolatukat is 

nagyrészt meghatározza, miután közismert az izraelita vallásúak felül- (és alul-) 

reprezentáltsága egyes foglalkozásokban. A kereskedő, iparos és szabadfoglalkozású 

szavazók tehát nem e társadalmi állásúk miatt támogatják inkább a liberálisok pártokat, 

hanem azért, mert e csoportokban a társadalmi struktúra sajátossága miatt magas az 

izraelita vallásúak aránya, akik pedig a liberálisok bázisát jelentik. A szociáldemokratáknál 

sokkal kevésbé egyértelmű a helyzet, pozitív oldalról csak a munkássággal való 

összefüggés emelhető ki. Negatív korreláció az MSZDP és a nyugdíjasok/vagyonukból 

élők, a köztisztviselők és a szabadfoglalkozásúak között. 

 

A táblázat értékeit, különösen a nem túl magasakat (-0,6 és +0,6 közöttiek) érdemes 

óvatosan kezelni, mert azok elsősorban a két adatsor térbeli megoszlása közötti 
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összefüggést mutatják, és nem közvetlenül a „melyik réteg hova szavazott” kérdésre adnak 

választ.413 Konkrét példán érzékeltetve: a munkás és a közszolgálati altiszt főbérlők térbeli 

elhelyezkedése hasonló, hiszen mindkét réteg inkább az alacsonyabb státuszú 

városrészekben lakik. Ezért a fenti korrelációszámításnál az értékeik nem is nagyon térnek 

el egymástól, miközben a munkások és altisztek politikai preferenciái akár jelentősen 

különbözők is lehetnek.  

 

A korabeli statisztika az összes kereső esetében foglalkozási (fő)csoportokat használt, 

amelyekre szintén közölt városrészi adatokat is,414 így a korrelációs számításokat ezekre is 

el lehet végezni (lásd 34. táblázat). 

 

34. táblázat: A pártok, irányzatok választási eredményei és különböző foglalkozási 
főcsoportok arányai közötti kétváltozós korrelációszámítás értékei (25 városrész alapján) 

 
Foglalkozási főcsoportok 

(összes kereső) 
KKP EKPP NDP NSZP MSZDP Jobboldal Liberális 

ipar -0,24 -0,13 -0,25 -0,42 0,82 -0,30 -0,41 
kereskedelem és hitel -0,51 -0,66 0,69 0,77 -0,10 -0,66 0,91 
közlekedés 0,22 0,50 -0,61 -0,55 0,26 0,40 -0,73 
közszolgálat és 
szabadfoglalkozások 

0,57 0,44 -0,14 -0,08 -0,76 0,69 -0,14 

nyugdíjasok, 
tőkepénzesek, stb. 

0,61 0,61 -0,38 -0,14 -0,68 0,82 -0,33 

házi cselédek 0,12 -0,07 0,44 0,56 -0,72 0,04 0,62 

 

A jobboldalnál hasonló eredményeket kapunk a foglalkozási főcsoportokkal való 

összevetéskor: a nyugdíjasok és tőkepénzesek arányaival pozitív, a kereskedelem és hitel 

területén dolgozókéval negatív az összefüggés. A korabeli statisztikai besorolás szerint egy 

főcsoportba került a közszolgálat és a szabadfoglalkozások, így csak a társadalmi 

állásokkal végzett számítások alapján mondhatjuk, hogy ez esetben a pozitív korreláció a 

közszolgálatnak köszönhető, de ezzel közvetve következtetünk arra is, hogy az ott 

dolgozók széles rétegei, azaz az alacsonyabb státuszúak jelentős része is a jobboldalhoz 

kötődött. A liberálisok bázisát a kereskedelem és hitel területén dolgozók jelentik, míg a 

közlekedési keresőkkel negatív az összefüggés, de itt megint a speciális társadalmi 

struktúra és a keresztény-izraelita megosztottság áll a háttérben. A szociáldemokratáknál 

az iparban dolgozók jelentik a pozitív kapcsolatot, ellenkező oldalon a közszolgálat és 

                                                           
413 Részletesen lásd Bertalan László: Az ökológiai tévkövetkeztetésről. Szociológia, 1980/3–4. 459–476. 
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szabadfoglalkozások, nyugdíjasok és tőkepénzesek állnak. A házi cseléd kategória 

bemutatásával azt illusztrálom, hogy a következtetések levonása nem egylépcsős folyamat: 

az MSZDP eredménye és a cselédek aránya között nem azért negatív összefüggés, mert 

utóbbiak nem szavaz(hat)tak volna a baloldali pártra. Az igazi ok, hogy a választók 

körében a házi cselédek erősen alulreprezentáltak, azaz nem bírtak meghatározó súllyal, 

viszont főleg a magas státuszú területen dolgoztak és laktak, ami miatt pont ellentétes a 

térbeli megoszlásuk az MSZDP-ével, amely a munkás városrészekben szerepelt jól. 

 

A keresztény-zsidó vallási megosztottság tehát meghatározta a választási és a társadalmi 

állásra, foglalkozásra vonatkozó adatok összefüggését is, elsősorban a liberális párt 

esetében. A státuszellentétnél viszont látható, hogy az nemcsak a polgárság és munkásság 

között húzódott, hanem az alacsonyabb státuszúakon belül is elkülöníthetők eltérően 

szavazó csoportok. Ezek adnak magyarázatot arra, hogy a kiválasztott társadalmi jellemzők 

alapján azonos csoportba sorolt városrészek között jelentős eltérések vannak: például a 

„munkás” városrészek között akár 26 százalékpontos különbség a szociáldemokraták, 

illetve 31 százalékpont a jobboldal támogatottságát tekintve. 1930-ban az MSZDP a XIII. 

kerületben (Angyalföld és Vizafogó) 50% körüli eredményt ért el, de a többi munkás 

többségű városrészben (Óbuda, Herminamező-Alsórákos-Rákosfalva, Kőbánya külső 

része) csak kb. egyharmadát kapta szavazatoknak, sőt Ferencváros külső részén még annál 

is kevesebbet (28%). Ezzel összefüggésben a jobboldali pártok a XIII. kerületben 

szerepeltek gyengén (kb. egyharmados szavazatarány), míg a többi városrészben 55% 

felettiek az eredmények, egészen a Ferencváros külső részén elért 63%-ig. 

 

Nyilvánvaló, hogy a korabeli részletes budapesti statisztika átfogó „munkás” kategóriája 

igen eltérő társadalmi helyzetű csoportokat foglalt magába: állami és 

magánalkalmazottakat, illetve utóbbin belül gyáripari munkásokat és az elitcsoportokhoz 

kötődő kiszolgáló-személyzetet vont össze. Ennek ellenére már a korabeli 

társadalomstatisztikai adatok alapján is részleges magyarázatot találunk a választási 

eredmények „munkás” városrészek közötti nagy szórására. A XIII. kerület tekinthető a 

leginkább „klasszikus” munkáskerületnek, ahol legmagasabb a munkás főbérlők és az 

iparban dolgozók aránya (mindkettő 60% körül), emellett a városrész-csoporton belül itt 

                                                                                                                                                                                
414 Foglalkozási főcsoportok – Budapest, 32 nagyobb városrész szerint. Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. 
Foglalkozási adatok. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 86. kötet. Magyar Kir. Központi 
Statisztikai Hivatal, Budapest, 1934. II. Részletes kimutatások. 60–62. 
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lakott a legkevesebb köztisztviselő, nyugdíjas és vagyonából élő. Angyalföldön a népesség 

túlnyomó többsége (90%) rendes lakásokban élt, és e kategórián belül a bérlakások szinte 

kizárólagosak (90%) voltak.415 A többi városrész kevésbé volt ennyire homogén, 

mindegyik rendelkezett valamilyen sajátossággal. Óbudán a munkások aránya alacsonyabb 

volt (51%), de a fő különbség a bérbeadott lakások alacsonyabb aránya (71%), és az, hogy 

a lakosok fele Budapesten született, szemben a fővárosi egyharmados átlaggal.416 Az 

őslakosok magas aránya Rákosfalva-Alsórákosra is igaz (46%), amihez ott a közszolgálati 

altiszt főbérlők (11%), az őstermelők (6,5%) és a közlekedésben dolgozók (10%) magas 

aránya járult. Budapesten a saját tulajdonú rendes lakás kivételesnek számított (5%), ehhez 

képest e kategória Rákosfalva-Alsórákos-Herminamezőn (20% felett) és Óbudán (13%, 

csak a külterületét tekintve 27%) jelentős volt.417 Kőbánya külső részén a főbérlőknek 

szintén „csak” a fele munkás, miközben átlagon felüli a közszolgálati altiszt (10%) és 

átlagos, azaz a munkás városrészekhez képest magas a köztisztviselő főbérlők aránya 

(8,5%). E városrészben a természetbeni lakások aránya a fővárosi átlagnak a kétszerese 

(22%) volt. Herminamező-Alsórákoson a magas munkásarány (57%) mellett alacsonyabb 

az iparban (49%), magasabb a közlekedésben (11%) dolgozók aránya, és magas a 

közszolgálati altiszt főbérlők aránya (13%). Herminamező-Alsórákos és Ferencváros külső 

részének közös jellemzője, hogy az 1920 után bevándoroltak csoportja meghatározó (37-

38%), emellett a természetbeni lakások aránya átlag feletti (14% és 16%).418 Végül a 

ferencvárosi külső városrészben nemcsak a munkás főbérlők (49%), hanem az iparban 

dolgozók (45%) aránya is a legalacsonyabb a csoporton belül, ezzel összefüggésben 

keresők között magas a közlekedésben (9%) és a véderőnél (7%) dolgozók, a főbérlőknél a 

közszolgálati altisztek (13%) és a köztisztviselők (10%) aránya. E városrészben a népesség 

egy jelentős kisebbsége (16%) nem rendes lakásokban, hanem ún. intézeti háztartásokban 

(pl. kórház, tanintézet, laktanya, különböző otthonok, telepek, azaz főleg állami vagy 

községi tulajdonú intézetek) lakott.419 

                                                           
415 Budapesten összesítve a népesség 91%-a rendes lakásokban, 4%-a intézeti háztartásokban, 5%-a egyéb 
bérleményekben élt. A rendes lakások csoportján belül a statisztika a birtoklás minősége szerint alkot 
kategóriákat: a bérbeadott lakások aránya magas, 83%, a saját, azaz a háztulajdonosok és családtagjaik által 
lakott lakásoké csak 5%, míg a természetbeni lakásoké 11%. Lásd: A népesség megoszlása a bérlemények 
minősége szerint – 1930. és Rendes lakások a birtoklás minősége szerint, városrészenkint – 1930. A 
székesfőváros múltja és jelene számokban. 1934. 91. és 69–70. 
416 Őslakók és bevándoroltak városrészenkint – 1930. A székesfőváros múltja és jelene számokban. 119. 
417 A háztulajdonosok és családtagjaik által lakott lakások aránya még budai kerületek külterületein volt 
magas: a II. kerület esetében 32%, a XII. kerületnél (Hegyvidék) 25%, a XI. kerületnél 19%. 
418 A természetbeni lakások aránya a felsoroltakon kívül Vizafogón (22%), valamint két budai kerület külső 
városrészeiben volt magas (II.: 28%, XII.: 38%).  
419 Sokan laktak intézeti háztartásokban a XII. kerület külső részén is (28%). Az egyéb bérleményekben 
lakók aránya Rákosfalva-Alsórákoson kiugró (12%). 
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Összességében tehát megállapítható, hogy az angyalföldi homogenitástól való különböző 

eltérésekkel csökkent a szociáldemokrata szavazók aránya. A rendes bérlakásokban lakó 

ipari munkásság körében az MSZDP jobb eséllyel indult, mint a közlekedésben 

dolgozóknál (MÁV, fővárosi tömegközlekedés) vagy a közszolgálati (állami vagy községi) 

altiszteknél, ahogy a nem rendes bérleményekben lakók is nehezebben voltak elérhetők a 

baloldali ellenzéki párt számára. 

 

Ezeket az állításokat és a korrelációszámítással feltárt összefüggéseket a szavazóköri 

eredmények és választói névjegyzékek összevetésével lehet a legplasztikusabban igazolni. 

A névjegyzékek egyéni bemondás alapján rögzítették a választójogosultak foglalkozását, 

amelyek összesítésével az egyes szavazókörök választói társadalmát lehet jellemezni, akár 

a statisztikai kategóriáktól eltérő szempontok szerint.420 Az egyes városrészeken belül, az 

oda tartozó, ezres nagyságrendű választójogosultat tartalmazó szavazókörök között is 

vannak jelentős különbségek a pártok eredményeiben. A névjegyzék vizsgálatánál az 

adatmennyiség miatt két korlátozással éltem. Az egyes szavazóköröknél nem 

számszerűsítő (százalékos megoszlásokat eredményező), hanem csak áttekintő elemzést 

végeztem, az adott területen és az ott lakó választókon belüli sajátosságokra, 

specialitásokra koncentrálva. A 200 szavazókörből pedig csak azokkal foglalkoztam, 

amelyek a választási eredmények szempontjából jelentősen különböznek a környezetüktől 

és/vagy a városrészük átlagától, azaz csak területileg tartoznak oda, társadalmi, és ebből 

következően politikai szempontból nem. Ennek egyik oka lehet, hogy a városrész- és 

társadalmi határok nem mindig esnek egybe: például Újlipótváros két legészakibb 

szavazóköre (66. és 67.) inkább a szomszédos vizafogói munkás városrésszel mutat 1930-

ban hasonlóságot, a Belváros egyik északi szavazókörében (50.) Lipótvárosra jellemző 

eredményeket találunk, ahogy Józsefváros belső és külső városrésze között a politikai határ 

sem követi pontosan a nagykörúti közigazgatási határt (lásd 142. és 151. szavazókörök). 

 

5. kartogram: A kiemelt szavazókörök 
(1., 6., 35., 36., 41., 61., 91., 93., 94., 95., 96., 103., 104., 135., 150., 163., 168., 177., 180., 

184., 185., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 197.) 
területe az 1930. évi törvényhatósági választásokon 

                                                           
420 Az egyéni bemondások miatt természetesen nagyon sokféle foglalkozás került rögzítésre, köztük olyanok 
is, mint az „elaggott” (idős emberekre) vagy a „B-listás tisztviselő”. A vizsgálat szempontjából fontos, hogy 
a munkahelyre utaló „máv”-os, „állami” és „fővárosi” jelzőket az esetek nagy részében megadták. 
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Ezeknél érdekesebbek a környezetüktől teljesen eltérő szavazókörök (lásd 5. kartogram). 

Az I. kerületben, azaz az 1. városrészben az 1. és a 6. szavazókör jelenti a két szélső 

értéket: előbbiben érte el a KKP, illetve a jobboldal a legjobb fővárosi szavazatarányát 

(58% és 86%) az MSZDP 14%-a mellett, míg utóbbiban a szociáldemokraták a szavazatok 

39%-át kapták, ami a második legjobb budai eredményük. Az 1. szavazókör a Vár belső 

területét fedte le, ahol a politikai, társadalmi elit lakott: állami és fővárosi főtisztviselők, 

arisztokraták a hozzájuk tartozó kiszolgáló-személyzettel (kapusok, inasok, sofőrök, 

szakácsok, stb.).421 Ezzel szemben a 6. szavazókör egy részét a régi Tabán, a 

„nyomorúságos nagyvárosi falu”422 alkotta: különböző mesteremberek és segédjeik, 

kiskereskedők, árusok és vendéglősök, kistisztviselők és alkalmazottak, munkások és 

altisztek lakóhelye.423 Hasonló „zárvány” van az V. kerületben, ahol délről északra, azaz a 

lipótvárosi városmagtól Újlipótvárosnak a Vizafogóval érintkező széléig haladva egyre nő 

az MSZDP támogatottsága. Ez alól kivétel a 61., körúti szavazókör, ahol a környezőkhöz 

képest jó 10 százalékponttal kaptak többet a szociáldemokraták (34%). Ennek oka, hogy e 

szavazókörhöz tartozik a Visegrádi u. 20-24. alatti proletár bérkaszárnya, amely már 

kinézetével „kiütközik szomszédai, a szabályos polgári házak közül”,424 ahogy munkás 

(férfi) választói is különböznek a szavazókör többi házának polgári lakóitól (kereskedők, 

értelmiségiek, tisztviselők és feleségeik). 

 

Tanulságos összevetni két angyalföldi, ráadásul szomszédos szavazókört, ahol igen eltérő 

eredmények születtek. A 96. szavazókörben érte el az MSZDP a legjobb fővárosi 

eredményét (60,5%), ezzel szemben a Budapest északi határán fekvő 95. szavazókörben 

csak 37,5%-ot kapott, és ott a KKP ért el kiugró szavazatarányt (40%). Utóbbi szintén 

„zárványnak” tekinthető, mert ez az egyetlen XIII. kerületi szavazókör, ahol a KKP 

megelőzte az MSZDP-t, illetve a baloldali-liberális ellenzék nem szerzett abszolút 

többséget, de a névjegyzék itt is magyarázatot ad a különbségre: a választók több mint 

egyharmada speciális telepeken lakott. A „Madarász-telep” lényegében a MÁV-os, 

közlekedési és postai dolgozóké volt, míg az ennél vegyesebb lakosú „Palotai-úti városi 

                                                           
421 Itt lakott és szavazott pl. Bethlen István miniszterelnök, Wolff Károly, a KKP vezetője, Apponyi Albert, 
Eckhardt Tibor, Bárczy István, továbbá főhercegek és hercegnők, bárók és grófok. 
422 Gyáni Gábor: i.m. 2008. 121. o. A régi Tabánt a harmincas évek elején bontották le, ami az MSZDP 
eredményére negatív hatással volt: az 1930-ban még kiugró szavazókör 1935-re eltűnt. 
423 A választói névjegyzék alapján. A régi Tabánról részletesebben: Gyáni Gábor: Bérkaszárnya és 
nyomortelep. A budapesti munkáslakás útja. Magvető, Budapest, 1992. 139–146. 
424 Gyáni Gábor: i.m. 1999. 196. (idézet egy harmincas években készült szociográfiából). 
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kislakás-telepen” az előbbi kategóriák mellett a fővárosi altisztek domináltak.425 Ehhez 

képest a 96. szavazókörben ilyen specialitást nem találunk, inkább az feltűnő, hogy az 

ottani munkás bérházakban a fenti foglalkozási (munkahelyi) csoportok kevéssé fordulnak 

elő. Ha nem is ennyire nagy, de észrevehető különbség van a két vizafogói „munkás” 

szavazókör között: az egyikben (68.) találunk olyan speciális lakóhelyeket, mint a Dagály 

utcai rendőrházak426 vagy a Váci úti kislakások, sok fővárosi alkalmazottal, míg a 

másikból (69.) ezek hiányoznak, ennek megfelelően az MSZDP eredményei is eltérők (50 

és 60%). A „munkás” kategóriába tartozók választói magatartásának szempontjából 

különleges jelentősége van az akkori X. kerületben, Kőbánya belső városrészben található 

Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) kolóniájának, amely 

különálló szavazókört (191.) alkotott. A döntően gyári munkások lakta területen azonban 

az MSZDP csak a szavazatok 23%-át kapta, míg a jobboldali pártok 71%-át, ezen belül a 

KKP 57%-át, ami a párt harmadik legjobb fővárosi eredménye volt! Mindez azt mutatja, 

hogy a politikai értékválasztásra jelentős befolyással volt még a szűkebb, gyári munkás 

kategórián belül (is), hogy a választó az állami (közösségi) vagy a magánszférában 

dolgozott. Ez az összefüggés más társadalmi csoportokra is igaz, ahogy azt a MÁVAG-

kolóniától délre elterülő, szintén speciális, elég homogén összetételű ún. Tisztviselőtelep 

szavazóköre (192.) bizonyítja, ahol a jobboldal legjobb pesti eredményét (80%) érte el.427 

 

Az állami, illetve fővárosi alkalmazásban álló, kiemelten a MÁV-nál, a fővárosi 

közlekedési vállalatoknál és a postánál dolgozók inkább jobboldali kötődését további 

esetek igazolják. A második legjobb pesti eredményét az irányzat a külső-ferencvárosi 185. 

szavazókörben érte el 75%-kal.428 Ennek területén, a Ferencvárosi rendező pályaudvar 

mellett feküdt a Gyáli úti MÁV-telep (a választók egyharmadával), a Mária-Valéria régi 

(fabarakk) és új (téglaházas) telepe, előbb vegyes munkás lakókkal, utóbbi már inkább 

fővárosi és állami közlekedési tisztviselőkkel és altisztekkel (összesen a választók 

egynegyede), míg a szavazókör többi részét kitevő Ecseri úti és Füleki utcai telepeken és a 

Gyáli úti kislakásokban is sok fővárosi alkalmazott (tanító, tisztviselő), postás és rendőr 

                                                           
425 E szavazókörben voltak még a Babér utcai telep „pavillonjai” is. A fővárosi kislakás és telepek 
elhelyezkedéséhez a szavazóköri névjegyzékeken túlmenően Umbrai Laura már idézett munkáját használtam 
fel. 
426 A rendőrkolónia specialitása, hogy alig van férfi választójogosult, a nők többsége pedig háztartásbeli. 
Ennek oka, hogy rendőrség legénységi tagjait kizárták a választójogból (1925. évi XXVI. tc. 6. §), így e 
házakból elsősorban a rendőrfeleségek kerültek be a névjegyzékbe. 
427 A 191. „munkás” szavazókörben a KKP 57%-ot, míg az EKPP csak 9%-ot, a 192. „tisztviselő” 
szavazókörben a KKP 48%-ot, az EKPP 23%-ot kapott. 
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lakott. Szintén jobboldali fölény mutatkozott (62%) az ezzel szomszédos 184. 

szavazókörben, ahol néhány kisebb MÁV-os ház mellett a Gyáli úti Zita-lakótelep 

barakkjait és a Kiserdő bódéit (összesen a választók egynegyede), továbbá a Szent István 

és Szent László kórházakat találjuk. Utóbbiakban jelentős számú al- és segédorvos, 

ápoló(nő) és kórházi segédszemélyzet lakott (a választójogosultak 15%-a). Ferencváros 

középső részén a 177. szavazókörben a jogosultak egyharmada a Haller és Mester utcai, 

főváros által épített kislakásokban élt, míg a szomszédos 180.-ban vegyes lakosú bérházak 

voltak, ennek megfelelően az előbbiben az MSZDP csak a szavazatok 27%-át, míg 

utóbbiban 40%-át kapta. A 94. szavazókör a XIV. kerületben fekszik, a Városliget és a 

főváros határa között, és a városrész (Herminamező-Alsórákos) munkás jellege ellenére 

szintén a jobboldali pártok, benne a KKP jó területei közé sorolható (58 és 43%), mert a 

Rákos(rendezői) és az Északi teher pályaudvar környékén több MÁV-telepet és sok mávos 

(és közlekedési) dolgozót találunk (Tatai út, Szőnyi út, Hungária körút egyes házai, 

összesen a jogosultak kb. egynegyede). 

 

Kőbánya belső részén a harmadik szavazókör (190.) is speciális volt, lényegében a „MÁV 

Északi főműhely-lakótelepének” kisebbik része, kisebb közlekedési és postás kolóniák 

(Hungária körút, Fiumei út, Asztalos Sándor út), a Juranics úti (ma: Stróbl Alajos utca) 

állami telep, a Százados úti és Szörény utcai fővárosi kislakások alkották, sok közüzemi 

alkalmazottal, ennek megfelelően a jobboldali pártok, benne a kormánypárt (EKPP) ért el 

jó eredményt (65 és 28%). Külső-Kőbányán a 189. szavazókör területéhez tartozott a 

„MÁV Északi főműhely-lakótelep” nagyobbik része és az Auguszta lakótelep (a 

választójogosultak 35 és 55 százalékával), így érthető a jó jobboldali (64%), gyengébb 

szociáldemokrata (34%) és az igen gyenge liberális eredmény (3%). Az ezzel szomszédos, 

a Kőbánya felső pályaudvart magában foglaló 195. szavazókörben (jobboldal: 59%, 

MSZDP: 27%) a választók kb. egyharmada mávos volt, a Kolozsvári és Harmat utcai 

telepeken pedig sok egyéb közlekedési, postai és fővárosi dolgozó lakott. A szintén 

szomszédos 193. szavazókört (jobboldal: 64%, benne EKPP: 24%) a Pongrácz úti állami 

lakótelep, Kőbányai úti fővárosi és Üllői úti állami kislakások, valamint a Ceglédi és 

Bihari u. szükséglakástelepek dominálták (jogosultak 80%-a). Kőbányán ott szerepelt a 

jobboldal a leggyengébben, ahol ilyen „specialitások” nem voltak, ahol kevesebb közüzemi 

alkalmazott lakott, mint például a 197. szavazókörben (jobboldal: 44%, MSZDP: 41%, 

                                                                                                                                                                                
428 Ez volt a kormánypárt (EKPP) legjobb fővárosi szavazóköre 33%-kal. Az MSZDP csak 20%-ot, a 
liberálisok mindössze 4%-ot szereztek. 
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liberális 16%). A fenti példák jól mutatják, hogy a „munkás” városrészeken belül mi 

magyarázza a nagy eltéréseket az MSZDP és a jobboldal eredményeiben, és azt, hogy 

„munkáskerületnek” tekintett Ferencváros és Kőbánya a választók összetételében mennyire 

eltért Angyalföldtől. 

 

Az eddig tárgyalt összefüggés azonban nemcsak a munkás városrészekben érhető tetten, a 

Keleti pályaudvar környékén hasonló a helyzet: a jobboldal kiugró eredményeket ért el a 

pályaudvarról délre fekvő 150. (külső-józsefvárosi), és az északra fekvő 135. (külső-

erzsébetvárosi) szavazókörben (71% és 52%). Az előbbi szavazókör jellegzetessége több 

MÁV-kolónia (Kerepesi út eleje, Festetich u., Lóvásár u., Mosonyi u., összesen a 

választójogosultak 30%-a), a Pénzügyőrség (Fiumei út 6.) épülete, csak pénzügyér 

lakókkal, egy-egy tűzoltó- és rendőrlaktanya, egy fővárosi közkórház és az 

irgalmasnővérek háza. A 135. szavazókörben a kispolgári-munkás többség soklakásos 

bérházakban lakott, a mávosok csak elszórtan jelentek meg, viszont ott voltak Budapesti 

Postaigazgatóság lakásai, azaz az Aréna (ma Dózsa György) úti postás kolónia (260 

választójogosult, az összes 16%-a). Külső Józsefváros déli részén a 163. szavazókörben a 

jogosultak 15%-a az egyetemi orvoskar alkalmazottja volt (orvos, ápoló, nővér, stb.), így a 

jobboldali pártok kerültek többségbe (53%), míg a szomszédos, a kórházat leszámítva 

hasonló választójogosult körrel rendelkező 168. szavazókörben az irányzat csak 39%-ot ért 

el, ott az MSZDP volt a legerősebb párt (50%).429 

 

Végül vannak olyan városrészek, amelyek különböző részterületei különböző politikai 

mintázatot mutatnak, mint Külső-Terézváros, ahol városrészi átlagtól (jobboldal 32%, 

liberálisok 35%, MSZDP 31%) az egyes szavazókörökben jelentősek az eltérések. A 

Városligethez közeli, Andrássy és Vilma királynő út (ma: Városligeti fasor) közötti 

villanegyedben (93.) a gazdasági és politikai elit képviselői (gyár- és bankigazgatók, 

nagykereskedők, illetve földbirtokosok, állami főtisztviselők, országgyűlési képviselők) 

                                                           
429 „A budapesti orvosok táborán belüli számottevő anyagi és életszínvonalbeli hasadás … bizonyos fokig 
adódott a jómódúak alkotta pacientúrára alapozott magánpraxist folytató zsidó, valamint a nem zsidó és 
alsóbb rétegeket biztosítóintézeti alkalmazottként gyógyító orvosok eltérő anyagi körülményeiből és az ehhez 
kapcsolódó kölcsönös idegenkedésből, gyanakvásból. A két orvoskategória politikai és egyesületi formát öltő 
ellentéte a személyes életszférában is épp olyan élénken hatott, mint maga az orvosi hierarchiában elfoglalt 
pozíció.” Gyáni: i.m. 1999. 121. – A magán és a tisztviselői orvosok társadalmi és politikai ellentétét 
tárgyalja Kovács M. Mária: Aesculapius militans. Érdekvédelem és politikai radikalizmus az orvosok 
körében 1919–1945. Valóság, 1985/8. 69–82. 
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laktak az életmódjukhoz tartozó kiszolgáló-személyzettel,430 ennek megfelelően a 

jobboldali pártok, főleg a kormánypárt (EKPP) jó eredményt értek el (45 és 18%), a 

liberálisok a városrészi átlagukat hozták (37%), míg az MSZDP itt szerepelt a kerületben a 

legrosszabbul (16%). Az ezzel szomszédos, az Andrássy út másik oldalán fekvő 

szavazókörnek (91.) már csak egynegyede volt villanegyed, nagyobb része vegyes lakosú 

bérházakból állt, viszont ide tartoztak a Podmaniczky utcai MÁV-kórház és MÁV-házak 

(Podmaniczky-hatház, a választók egyötödével), ennek köszönhetően a jobboldal itt érte el 

legjobb terézvárosi, és második legjobb észak-pesti eredményét (50%). A Nyugati 

pályaudvartól északra fekvő, Angyalfölddel határos két szavazókörben (103. és 104.), ahol 

a többség kispolgári és munkás kategóriákba tartozott, a szociáldemokraták szerepeltek jól 

(41 és 48%), míg a liberálisoknak ezek voltak a leggyengébb területei a kerületben (15 és 

21%).431  

 

Óbudán a belső és külső területek közötti különbséget a névjegyzékek is megmutatták. A 

legbelső, Duna melletti (és a Margitszigetet is magában foglaló) szavazókörben (36.) 

inkább polgári választók voltak, azon belül is erősen felülreprezentált a bank- és 

magántisztviselők száma, így érthető, hogy a kerületben itt a liberálisok itt érték el a 

legjobb (22%), a szociáldemokraták viszont a legrosszabb (24%) eredményüket. A vele 

szomszédos, nagy külterülettel rendelkező szavazókör (35.) egyik része a budai 

„hegyvidékhez” hasonló, keresztény polgári házakból állt, így az átlag alatti MSZDP 

(29%) mellett ott a liberálisok is gyengébben szerepeltek (9%). Ezekkel szemben a 41. 

igazi „munkás” szavazókör volt, a választók egyhatodát egyértelműen gyári munkások 

alkották, akik a Bécsi út „városi ház”-aiban laktak, míg a többi területen munkások, 

segédek és kisiparosok éltek. E szavazókörben érte el az MSZDP a legjobb (44%), a 

jobboldal a legrosszabb budai szavazatarányát (48%), gyenge liberálisok (8%) mellett. A 

névjegyzékek vizsgálatával tehát a legtöbb esetben magyarázatot lehet adni azokra a 

                                                           
430 Itt volt választójogosult a Deutsch család, báró Ullmann György bankigazgató, Buday-Goldberger Antal 
gyárigazgató, Lukács László ny. miniszterelnök, Sztranyavszky Sándor államtitkár és Tabódy Tibor 
országgyűlési képviselő. A kiszolgáló-személyzet létszáma egyébként nagyobb volt az elit családok tagjainak 
számánál. 
431 A jobboldal a 103. szavazókörben sokkal jobban szerepelt (43%), mint a 104.-ben (30%). Ennek 
valószínűleg az az oka, hogy előbbihez tartozó Aréna (ma: Dózsa György) úti házakban sok állami, fővárosi, 
mávos és postás alkalmazott lakott, szemben az utóbbival, ahol a Szabolcs utca és köz „sima” munkás 
kolóniája a meghatározó. 
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jelentős különbségekre, amelyek az egyes szavazókörök választási eredményei között 

vannak.432 

 

Az 1930-as választásnál a szocio-demográfiai jellemzők és a választói magatartás között 

tehát egyértelmű statisztikai kapcsolat van. A kérdés az, hogy ezek közül melyeket 

tekinthetjük politikai jelentőséget hordozó törésvonalnak. Melyek jelentenek nemcsak 

eltérő társadalmi szavazóbázist, hanem olyan intézményesült társadalmi csoportkonfliktust 

is, amely tartósan meghatározza a politikai életet, a pártstruktúrát; amely egyaránt jelen 

van a szavazók, az ideológiák, a politikai identitások és a politikai háttérszervezetek 

szintjén is. Ebben az értelemben beszélhetünk vallási-kulturális, azaz a keresztény-zsidó 

törésvonalról több okból is. A Horthy-korszakban, ha eltérő intenzitással is, de a jobboldal 

egy része végig a politikai napirendjén tartotta a „zsidókérdést”. Ehhez a jobboldalhoz 

tartozott a Keresztény Községi Párt, amely vezetőinek és tagságának jellegét, identitását 

erősen meghatározta a „keresztény”, azaz a „nem zsidó” mint politikai jelző, és a pártot 

szoros szálak fűzték a keresztény felekezetek fővárosi egyházközségeihez. A másik 

oldalon a Vázsonyi Vilmos alapította Demokrata Párt már a kezdetektől a fővárosi 

zsidóságoz kapcsolódott. A törésvonal erősségét jól mutatja, hogy egyértelmű kudarcot 

vallottak azok a politikai kísérletek, amelyek e törésvonalat átlépve, más ellentétek mentén 

próbálták strukturálni a pártrendszert és választók táborát. Ilyen volt a húszas években 

Bethlen István próbálkozása egy vallási különbségektől független erős polgári centrumpárt 

létrehozására az alsóbb (munkás) osztállyal szemben. Hiába nyert meg a tervéhez a 

miniszterelnök zsidó származású politikusokat, azok inkább önmagukat képviselték és nem 

a választók tömegeit, mert utóbbiak nem hagyták el hagyományos kötődésüket, liberális 

pártjaikat és vezetőiket. A fővárosi kormánypárt így jobboldali párt lett, amely a KKP-hez 

hasonlóan a keresztény szavazók támogatására számíthatott, azaz fővárosi pártstruktúra 

radikálisan átalakítása nélkül helyezkedett el a törésvonal keresztény oldalán. Hasonlóan 

sikertelen volt a másik oldalról Rassay Károly, e német eredetű családból származó 

politikus törekvése, hogy liberális és demokrata pártját a fővárosi keresztény polgárság is 

támogassa. A Rassay-párt a Vázsonyi-féle demokrata párt szövetsége és a szavazói 

csoportok felől nézve riválisa lett, majd végül „utódjává” vált. Az 1939-es választáson a 

zsidókérdés központi politikai téma volt, így nem meglepő, hogy az akkor megmutatkozó 

                                                           
432 Van olyan városrész, ahol az áttekintő vizsgálattal nem sikerült megmagyaráznom a szavazatarányok 
közti jelentős eltérést: Rákosfalva-Alsórákos két szavazóköre elsőre társadalmilag hasonlónak tűnt, miközben 
a 187.-ben az MSZDP és a jobboldali pártok azonosan (46-46%) szerepeltek, a 188.-ban viszont 29-63% volt 
a jobboldal javára. 
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politikai átrendeződés még hangsúlyosabbá és határozottabbá tette keresztény-zsidó 

törésvonalat a fővárosi pártok és választók között. 

 

A társadalmi osztály és státusz, azaz a polgárság és az alsóbb osztályok (széles értelemben 

vett munkásság) szembenállása viszont önmagában nem tekinthető törésvonalnak a 

Horthy-korszakban, mert nem voltak egyértelmű és egységes táborok. Az elitet és a 

polgárságot megosztotta a keresztény-zsidó törésvonal, míg az alacsony státuszúaknál, 

ahogy láthattuk, jelentősen eltért a köz- és a magánszférában dolgozók választói 

magatartása. Így bár a szociáldemokrata párt ténylegesen munkáspárt volt, de csak a 

liberálisok szervezetei minősültek egyértelműen polgári pártoknak, a jobboldaliakéi már 

nem. Ez fokozatosan alakult ki. A keresztény és nemzeti alapra helyezkedő jobboldal arra 

törekedett, hogy csökkentse a baloldali pártok és szakszervezetek befolyását az alacsony 

társadalmi státuszú csoportok körében. A közszférában a baloldali mozgalmi tevékenység 

korlátozásának fontos állomása volt az 1921. végi Bethlen–Peyer-paktum, de az 1922-es 

választáson valószínűleg ennek hatása még korlátozott volt. A választási adatok alapján 

1930-ra már a közszférában dolgozó alacsony státuszúak, köztük a munkások tömegei is a 

jobboldali pártok táborához tartoztak, azaz létrejött egy szűkebb, a köz- és magánszféra 

közötti megosztottság a jobboldal és a szociáldemokraták között. A harmincas évek 

második felének politikai változásai azonban ezt az ellentétet felülírták, és annyi bizonyos, 

hogy 1939-ben az új szélsőjobboldali pártok mindkét oldal korábbi szavazóinak egy-egy 

jelentős részét magukhoz vonzották. 
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Összegzés 

 

 

Budapest és önkormányzatának történetét a Horthy-korszakban átszőtték az országos és a 

helyi vezetés konfliktusai. A részben hasonló, jobboldali alapállású, de eltérő érdekű 

kormányzati, illetve fővárosi hatalom meg-megújuló politikai küzdelmében végül az előbbi 

által képviselt centralizáció kerekedett felül. A dualista korban a többi törvényhatósághoz 

képest preferált Budapest így fokozatosan elvesztette különleges jogait, autonómiája és a 

főváros választóit képviselő közgyűlésének jelentősége nagyban csökkent. Emellett a 

jobboldalnak szembesülnie kellett azzal a már közös problémával: hogyan lehet a 

keresztény-nemzeti erők egyébként természetesnek tekintett hatalmát, a főváros 

„megfelelő” vezetését biztosítani a titkos választások mellett? A fő cél ugyanis, hasonlóan 

az országos, parlamenti képviselőválasztásokhoz, az volt, hogy elkerüljék a politikai 

váltógazdálkodást, kizárják az ellenzék többségre jutásának lehetőségét. Már a választások 

időzítése, elhalasztása vagy éppen előre hozása, is ezt szolgálta, aminek következtében a 

fővárosi törvényhatósági választások egyikét sem a jogszabályokban előre meghatározott 

időben tartották meg. Magában a választási rendszerben a fenti cél biztosításának fő 

eszköze az olyan speciális, egyértelműen jobboldali kötődésű tagok jelenléte volt, akik 

különböző jogcímeken, nem a választójogosultak általános választása révén kerültek be a 

főváros törvényhatósági bizottságába. Az ilyen tagok aránya fokozatosan emelkedett, 

1935-ben már a fővárosi közgyűlés 40%-át ők alkották. Gyakorlati jelentőségük leginkább 

1925-ben érvényesült, amikor a választáson a liberális-szociáldemokrata ellenzéki 

szövetség szerezte meg a mandátumok több mint felét, viszont a speciális tagokkal 

kiegészülő fővárosi közgyűlésben már a keresztény párt és az új fővárosi kormánypárt 

koalíciójának lett többsége. Az 1925-ös választási eredmény szerepet játszott abban, hogy 

a kormány újragondolja a nem általánosan választott tagok rendszerét és tovább növelje az 

ilyen tagok szerepét, arányát. Az 1930-as új fővárosi törvényben már tudatosan olyan 

szabályozást alakított ki, amelyben az ellenzék akár 70%-os választási eredményénél is a 

keresztény-nemzeti pártok meg tudják őrizni többségüket a fővárosi közgyűlésben, azaz az 

ellenzék hatalomra kerülésének elvi esélyét is megszüntette. A fővárost irányító két 

jobboldali párt csak az 1935-ös törvényhatósági választáson szerezte meg a választott 

mandátumok abszolút többségét. 

 



- 171 - 
 

Budapesten a keresztény-nemzeti erők törvényhatósági bizottsági többségét tehát 

elsősorban a speciális, külön jogcímeken bekerülő tagok biztosították, de ezen kívül a 

képviselők választásánál is számos olyan törvénybe foglalt és részben azon kívüli 

„korrekciós” eszközt alkalmaztak, amellyel az ellenzék befolyását, mandátumszámát 

csökkenteni lehetett. Az 1920-as választásokat leszámítva a korszakban korlátozott, azaz 

nem általános és a férfiak-nők szempontjából nem egyenlő választójog volt érvényben: a 

főváros össznépességének csak jellemzően 30%-a rendelkezett ezzel a politikai alapjoggal. 

Ráadásul még a választójog lassú, fokozatos kiterjesztéséről sem beszélhetünk: az 

iskolázottság növekedésével hiába érték el egyre többen az elvárt „műveltségi szintet”, a 

jogosultak száma stagnálást, sőt visszaesést mutat a korszakban. 1922 után, változatlan 

jogszabályi előírások mellett, ez a választói névjegyzékek a hatalom számára „megfelelő” 

összeállításának, illetve 1935-ben pont ellenkezőleg, össze nem állításának a 

következménye. A választói névjegyzékek alapesetben adminisztratív ügye a korszakban 

ezért politikai kérdéssé vált, kiváltva az ellenzék jogos bírálatát. A legkirívóbb eset az 

1935-ös törvényhatósági választáson történt, amikor az öt évvel korábbi, 1930-as 

névjegyzék alapján történt a szavazás. Akkor a garanciális szabályok hiánya miatt így a 

lakosok egy része annak ellenére nem gyakorolhatta választójogát, hogy azzal az 

érvényben lévő választójogi törvény szerint egyébként rendelkezett, azaz megfelelt az 

előírt feltételeknek. Az 1930-as évek végén viszont a különböző (életkori, műveltségi, 

helybenlakási) követelmények szigorításával akadályozták meg a választójogosultak 

számának emelkedését. Az 1939-es választásokon a jogegyenlőség újabb sérelmét 

jelentette, hogy a második zsidótörvényben zsidónak minősítettek egy részének elvették a 

választójogát, másik részének megnehezítették annak gyakorlását. A hivatalos választási 

szervek pedig több helyen hozzájárultak a zsidónak tekintett választók megfélemlítéshez. 

A választójogon kívül további korrektívumok is voltak a választási rendszerben. A 

törvényhatósági választáson induló ellenzéki pártok, listák számát korlátozták a magas 

ajánlási küszöbök: volt olyan választókerület ahol a jogosultak több mint 10%-ának 

támogatásával lehetett csak listát állítani. A támogató aláírások összegyűjtésére gyakran 

kevés időt biztosítottak, így nemcsak a kisebb pártok, hanem a fővárosban komoly 

támogatottsággal rendelkező szociáldemokraták és liberálisok sem tudtak mindig minden 

választókerületben indulni. A választókerületi beosztás, az azokhoz tartozó mandátumok és 

a mandátumkiosztási szisztéma meghatározásakor szintén döntő volt a politikai érdek, azaz 

hogy ezek a kisebb jelentőségű tényezők is a jobboldal sikeres szereplését, minél több 

képviselői hely megszerzését segítsék. 
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A korlátozott választójog és a közel sem egyenlő feltételeket biztosító választás rendszer 

ellenére, a titkos szavazásnak köszönhetően a pártok és irányzatok mögött valós, 

elemezhető társadalmi támogatottság állt a két világháború közötti Budapesten. Az 

országgyűlési és a törvényhatósági választásokon elért eredmények közös vizsgálatát 

elősegíti, hogy azokon, ha eltérő nevekkel is, de részben ugyanazok a pártok, egészében 

ugyanazok a főbb irányzatok vettek részt. A sajátos fővárosi pártstruktúra, ha némileg 

rejtetten is, de már az 1920-as választásokon megmutatkozott: a három jelentős 

tömegtámogatottsággal rendelkező irányzat a kereszténypártiaké, a liberálisoké és a 

szociáldemokratáké volt. A dualista korszakhoz képest kiterjesztett választójog, a szavazói 

tömegek megjelenése és az arányos, listás választás rendszer is elősegítette, hogy az új 

rendszerben, 1920 (és 1922) után nagyobb, összbudapesti pártok jöjjenek létre, illetve az 

egyes irányzatok a választásokon pártszövetségként, közös listákat állítva vegyenek részt. 

A választási eredmények részletes vizsgálata azt mutatja, hogy a fő irányzatok között 

határozott társadalmi-politikai törésvonalak alakultak ki. A fővárosi liberális pártok 

alapvetően a zsidó (izraelita vallású) választókhoz kötődtek, e sajátos közegbe szorultak, és 

ebben nem volt lényegi különbség a Vázsonyi-féle demokraták és a Rassay Károly 

nevéhez köthető szervezetek között. A szociáldemokraták réteg/osztálypártjának bázisát a 

magánszférában dolgozó alacsony státuszú, elsősorban munkás szavazók adták. A 

keresztény párt volt a leginkább néppárti jellegű alakulat, amely a keresztény elit és 

polgárság mellett törekedett a közszférában, az állami és a fővárosi intézményeknél, 

vállalatoknál foglalkoztatott alacsonyabb státuszú csoportok megnyerésére is. A 1920-as 

évek közepén az újonnan, központilag szervezett fővárosi kormánypárt lépett be e hármas 

erőtérbe. Az új alakulat deklarált célja volt a korábbi erőviszonyok megváltoztatása, azaz 

az addigra megszilárdult keresztény-zsidó törésvonalon átlépve egy vegyes polgári tábor 

megteremtése, de ez nem járt sikerrel. A fővárosi kormánypárt eleinte csak szűk elitpárt 

volt, majd a meglévő törésvonalakat elfogadva, a keresztény párthoz hasonló célokat 

követve, elsősorban az állami szférára koncentrálva fokozatosan növelte társadalmi 

támogatottságát. A jobboldal szavazatarányainak javulását az eredményezte, hogy 

valószínűleg egyre jobban el tudta mélyíteni a köz- és magánszféra közötti politikai 

megosztottságot, s egyre jobban vissza tudta szorítani a szociáldemokratákat szűkebb 

bázisukra. Ettől nehezen elkülöníthetően a jobboldali választási sikerességhez az is 

hozzájárult, hogy a választási rendszerben a magának biztosított előnyöket egyre 

erőteljesebb használta ki. Mindezek mellett 1925 és 1935 között nagyfokú stabilitás 
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jellemezte a három irányzat közötti erőviszonyokat: a jobboldal és a baloldali ellenzék (a 

szociáldemokrata és a liberális pártok) összesítve hasonló, közel 50-50%-os 

támogatottsággal rendelkezett a választók körében. A támogatottság térbeli megoszlása, 

azaz a politikai térszerkezet is keveset változott, mindegyik politikai erő elsősorban saját 

táborát tudta választásról választásra mozgósítani. A szavazás kötelező volta mellett ez azt 

eredményezte, hogy a gyakorlatban a választójogosultak körének majd egésze (akár 90%-

a) részt vett a választásokon. (A hivatalos adatok ezt nem tükrözik vissza, mert a 

leszavazottak számát csak a gyakran pontatlan választói névjegyzékekben szereplő 

jogosultak számához lehet viszonyítani). A stabil évtized után jelentős átrendeződés az 

1939. évi országgyűlési választáson mutatkozott az új szélsőjobboldali mozgalom fő 

irányzattá válásával. Ezzel még hangsúlyosabbá és határozottabbá vált a keresztény-zsidó 

törésvonal, ugyanakkor a szélsőjobboldal mind a szociáldemokraták, mind az akkor 

egyesült két fő jobboldali párt korábbi bázisára kiterjesztette befolyását. A korábbi, a köz- 

és magánszféra közötti megosztottság, legalábbis a szélsőjobboldali pártok tekintetében 

elvesztette politikai jelentőségét. 
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(A fővárosi választásokon indult pártok listája) 

 
 
AFP   Andrássy-Friedrich Párt (Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt) 
DBL   Demokrata Blokk 
EKPP   Egységes Községi Polgári Párt 
ENDSZP  Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Párt 
ENP   Egyesült Nemzeti Párt (Frontharcosok Pártja) 
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FKP   Függetlenségi Kossuth Párt 
FNDP   Független Nemzeti Demokrata Párt (Egyesült Balpárt) 
FNP   Független Néppárt 
FSZP   Fővárosi Szabadelvű Párt 
GP   Gazdasági Párt 
GPP   Gazdasági Politikai Párt 
HKNRP  III. kerületi Nemzeti Reformpárt 
HP   Honvédelmi Párt 
JEP   Józsefvárosi Egységes Párt (Bohn-Hüvös párt) 
KE   Keresztény Ellenzék 
KGFKP  Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt 
KGSZP  Keresztény Gazdasági és Szociális Párt 
KISP   Kispolgárok Pártja 
KKP   Keresztény Községi Párt 
KNEP   Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 
KNFP   Keresztény Nemzeti Függetlenségi Pártot 
KNP   Keresztény Nemzeti Párt 
KPMENP  Kispolgárok és Munkások Egységes Nemzeti Pártja 
KREP   Keresztény Egységes Párt (Keresztény Egység Tábora) 
KRSZP  Keresztényszocialista Párt 
KWP   Keresztény (Wolff) Párt 
LIBP   Liberális Párt 
LNP   Legitimista Néppárt 
MÉP   Magyar Élet Pártja 
MMP   Magyar Munkások Pártja 
MNFP  Magyar Nemzeti Függetlenségi Pártot (fajvédők)  
MNSZFMP  Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkás (Nyilaskeresztes) Párt 
MSZDP  Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
NDP   Nemzeti Demokrata Párt 
NEP   Nemzeti Egység Pártja 
NF   Nemzeti Front 
NKP   Nemzeti Középpárt 
NPP   Nemzeti Polgári Párt (Heinrich-párt) 
NRMMF  Nemzeti Reformpárt Magyar Munkafront 
NRP   Nemzeti Radikális Párt 
NSZP   Nemzeti Szabadelvű Párt 
NYKP  Nyilaskeresztes Párt 
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Táblázatok jegyzéke 
 
 
1. A fővárosi választási adatok forrásai 1920 és 1939 között 
2. A fővárosi törvényhatósági bizottság közgyűlésén szavazati joggal rendelkező tagok 

száma és aránya 1920 és 1935 között 
3. A fővárosi törvényhatósági bizottság nem általánosan választott tagjainak fő típusai és 

az egyes típusokba tartozó képviselők száma és aránya 1920 és 1935 között 
4. A szavazatok megoszlása a jelöltek között a 20 szavazásos fővárosi választókerületben 

összesítve az 1920. januári nemzetgyűlési választáson 
5. A szavazatok megoszlása a pártlisták között a 7 szavazásos fővárosi választókerületben 

összesítve az 1920. júliusi törvényhatósági választáson 
6. A fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon induló keresztény 

pártok 1922 és 1939 között 
7. A keresztény pártok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 

törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
8. A fővárosi kormánypártok szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági 

(tvh) választásokon 1925 és 1939 között 
9. A fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon induló további 

jobboldali pártok 1922 és 1939 között 
10. A jobboldali pártok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 

törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
11. A fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon induló liberális pártok 

1922 és 1939 között 
12. A liberális pártok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 

törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között  
13. A szociáldemokrata párt szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és törvényhatósági 

(tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
14. A politikai irányzatok összesített szavazatarányai a fővárosi parlamenti (p) és 

törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 
15. A parlamenti és a törvényhatósági választójogosultak számának és az össznépességhez 

viszonyított arányának alakulása Budapesten 1920 és 1935 között 
16. Az országgyűlési és törvényhatósági választójogosultak számának alakulása a 

névjegyzékekben Budapesten 1930 és 1936 között 
17. Az egy mandátumra jutó választójogosultak számának szélső értékei a parlamenti 

választásokon Budapesten 1920 és 1939 között  
18. Az egy mandátumra jutó választójogosultak számának szélső értékei a törvényhatósági 

választásokon Budapesten 1920 és 1935 között 
19. A törvényhatósági választásokon szerzett szavazat- és mandátumarány közötti 

különbségek az egyes pártok esetében Budapesten 1925 és 1935 között 
20. A törvényhatósági választásokon az egy mandátumra eső átlagos szavazatszám az 

egyes pártok esetében Budapesten 1925 és 1935 között 
21. Az ajánlási küszöböknek a választójogosultak számához viszonyított arányai a 

törvényhatósági választásokon Budapesten 1920 és 1935 között 
22. A részvételi arány változása a parlamenti és a törvényhatósági választásokon 

Budapesten 1920 és 1939 között 
23. A választási eredmények százalékos változékonysága a parlamenti és a törvényhatósági 

választásokon Budapesten 1922 és 1939 között 
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24. Az egyes pártok, irányzatok szavazóköri (185 db) eredményei alapján elvégzett 
kétváltozós korrelációszámítások szélső értékei a parlamenti választásokon Budapesten 
1922 és 1939 között 

25. Az 1930. évi törvényhatósági választójogosultak száma és az össznépességhez 
viszonyított aránya nemi megoszlás szerint Budapesten 

26. Az egyes vallási felekezetekhez tartozók aránya az össznépességen és törvényhatósági 
választójogosultakon belül Budapesten 1930-ban 

27. Az 1930. évi törvényhatósági választójogosultak száma és az össznépességhez 
viszonyított aránya nemi és felekezeti megoszlás szerint Budapesten 

28. Az 1930. évi törvényhatósági választójogosultak száma és az összlakossághoz 
viszonyított aránya foglalkozási megoszlás szerint Budapesten 

29. A kiválasztott társadalomstatisztikai adatok fővárosi átlagai 1930-ban 
30. A pártok és irányzatok összesített eredményeinek szórása a városrészekben, a 

létrehozott öt városrészcsoport szerinti bontásban az 1930. évi törvényhatósági 
választásokon 

31. A pártok, irányzatok választási eredményei és a népesség vallási megoszlása közötti 
korrelációszámítás értékei (25 városrész alapján) 

32. A pártok, irányzatok választási eredményei és a rendes lakások munkás főbérlőinek 
arányai közötti korrelációszámítás értékei (25 városrész alapján) 

33. A pártok, irányzatok választási eredményei és a (rendes lakások) különböző társadalmi 
állású főbérlőinek arányai közötti kétváltozós korrelációszámítás értékei (25 városrész 
alapján) 

34. A pártok, irányzatok választási eredményei és különböző foglalkozási főcsoportok 
arányai közötti kétváltozós korrelációszámítás értékei (25 városrész alapján) 
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Diagramok és kartogramok jegyzéke 
 
 

Diagramok 
 

1. A keresztény pártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi parlamenti (p) 
és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

2. A fővárosi kormánypártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi 
parlamenti (p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1925 és 1939 között 

3. A jobboldali pártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi parlamenti (p) 
és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

4. A liberális pártok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

5. A szociáldemokrata párt szavazatarányainak alakulása a fővárosi parlamenti (p) és 
törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

6. A politikai irányzatok összesített szavazatarányainak alakulása a fővárosi parlamenti 
(p) és törvényhatósági (tvh) választásokon 1922 és 1939 között 

7. Az izraelita lakosság aránya és a liberális pártok szavazataránya az egyes 
városrészekben (1-32) 

8. A rendes lakások munkás főbérlőinek aránya és az MSZDP szavazataránya az egyes 
városrészekben (1-32) 
 
 

Kartogramok 
 

1. Az egyes szavazókörökben legtöbb szavazatot szerzett pártok Budapesten az 1930. évi 
törvényhatósági választásokon (200 szavazókör) 

2. Városrészek és a közigazgatási kerületek határai Budapesten 1930-ban 
3. Városrészek és szavazókörök Budapesten az 1930. évi törvényhatósági választásokon 
4. Az öt városrész-csoport Budapesten 1930-ban 
5. A kiemelt szavazókörök (1., 6., 35., 36., 41., 61., 91., 93., 94., 95., 96., 103., 104., 135., 

150., 163., 168., 177., 180., 184., 185., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 197.) területe 
az 1930. évi törvényhatósági választásokon 

 


