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KE RESZ TÉNY PÁR TI HA TA LOM ÁT VÉ TEL
A VÁ ROS HÁ ZÁN – 1920

A Hor thy -kor szak ban a ko ráb bi li be rá lis vá ros ve ze tés he lyé be lé põ jobb ol da li, ke resz -
tény-nem ze ti irá nyí tás egy részt ide o ló gi ai vál tást je len tett, más részt egy új tí pu sú, párt
ala pú po li ti kai rend szer ki ala ku lá sát is. Ezen túl a tör vény ha tó sá gi bi zott ság kép vi se lõi
szé ke i nek, a fõ vá ro si hi va ta lok tiszt sé ge i nek vagy a köz üze mek fel ügye lõ-bi zott sá gi he -
lye i nek be töl té sét nagy részt a pár tok kö zöt ti erõ vi szony ok, a párt ve ze tõk kö zöt ti meg -
ál la po dá sok dön töt ték el. A 1920. jú li us 11–12-én meg tar tott tör vény ha tó sá gi vá lasz tá -
so kat jog gal te kint het jük for du ló pont nak, an nak el le né re, hogy ma gát a fõ vá ro si sza va -
zást egy faj ta át me ne ti ség jel le mez te, és lé nye gé ben már tét nél kü li volt. Az or szá gos po -
li ti ka át ala ku lá sá ból kö vet ke zõ en a fõ kér dé sek elõ re el dõl tek, a vá lasz tók fel ada ta már
csak az elõ re el ter ve zett vál to zás le gi ti má lá sa volt.

Az elõz mé nyek

1920 elõtt az utol só fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi vá lasz tást 1912-ben tar tot ták. Az ak kor
man dá tu mot szer zett  ta gok meg bí za tá sát az 1915. évi VI. tc. 2. §-a az új vá lasz tá so kig
meg hos  szab bí tot ta, az új vá lasz tá sok meg tar tá sát pe dig csak a bé ke kö tés nap ját kö ve tõ
há rom hó nap le tel te után ra ír ta elõ. A köz gyû lést azon ban 1918. ok tó ber 16. után már
nem hív ták ös  sze. Az ügye ket az õszi ró zsás for ra da lom el sõ hó nap ja i ban a Bódy Ti va -
dar pol gár mes ter ve zet te hivatalnoktanács1 in téz te, át vé ve a tör vény ha tó sá gi bi zott ság
jog kör ét is. Az 1919. ja nu á ri VII. nép tör vény a ko ráb bi bi zott ság meg szû né sé nek ki -
mon dá sa mel lett ide ig le ne sen egy új tes tü le tet ho zott lét re: a fõ vá ro si nép ta ná csot,
amely feb ru ár vé gén tar tot ta ala ku ló ülé sét. Tag jai kö zött volt a ré gi ta nács 20 fõ tiszt vi -
se lõ je, 24 új ta got pe dig a bel ügy mi nisz ter de le gált, biz to sít va ez zel a kor mány za ti fel -
ügye le tet. A pol gá ri de mok ra ti kus rend szer a fõ vá ros kép vi se le ti szer vét is érin tõ vál to -
zá so kat ter ve zett. Az 1919. évi XVI. nép tör vény meg szün tet te a virilizmust, az új tör -
vény ha tó sá gi nép ta nács dön tõ több sé ge ál ta lá no san vá lasz tott tag lett vol na; e tör vény
alap ján azon ban már nem tud tak vá lasz tá so kat tar ta ni. Az újabb, 1919. már ci u si ha ta -
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1 E tes tü let nek a pol gár mes te ren és az al pol gár mes te re ken kí vül az ügy osz tá lyo kat ve ze tõ ta nács no kok
vol tak a tag jai. (1872. évi XXXVI. tc. 75–79. §.)
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lom vál tás sal a fõ vá ro si nép ta nács és a még mû kö dõ köz igaz ga tá si bi zott ság is meg szûnt.
Bu da pest irá nyí tá sát elõbb ide ig le ne sen a Fõ vá ro si Nép biz tos ság, majd a Ta nács köz tár -
sa ság al kot má nya alap ján a köz igaz ga tá si ke rü le tek ben vá lasz tott mun kás- és ka to na ta -
nács ok vet ték át. Az áp ri lis 7-i vá lasz tá sok ered mé nye ként – ame lye ken 470 000 fõ vá -
ro si la kos vett részt – meg ala kul tak a ke rü le ti ta ná csok, s az õ de le gált ja ik ból jött lét re
a Bu da pes ti For ra dal mi Köz pon ti Mun kás- és Ka to na ta nács, az ún. 500-as Ta nács.
E köz pon ti ta nács 80 fõs in té zõ bi zott sá got vá lasz tott, amely nek élén öt ta gú köz pon ti el -
nök ség állt. A ta nács rend szer bu ká sa után, 1919. au gusz tus 7-tõl a fõ vá ros ügye it új ra
a Bódy Ti va dar pol gár mes ter el nök le te alatt ál ló, az ön kor mány zat leg fõbb vég re haj tó
szer vé nek szá mí tó hi va tal nok ta nács irá nyí tot ta.2

Az el len for ra dal mi rend szer ki épü lé se kor an nak kép vi se lõi a „bû nös Bu da pest”
koncepció3 je gyé ben a fõ vá ros ban ra di ká lis vál to zá so kat, „õr ség vál tást” ter vez tek. Ez
irány ban konk rét lé pé se ket azon ban csak a leg fon to sabb or szá gos ügyek ren de zé se
után tet tek. Az 1920. ja nu á ri rész le ges nem zet gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás okon a Ke resz -
tény Nem ze ti Egye sü lés Párt ja (KNEP) és az Or szá gos Kis gaz da- és Földmíves Párt sze -
rez te meg a man dá tu mok túl nyo mó több sé gét, nagy já ból egyen lõ arány ban.4 A nem -
zet gyû lés el fo gad ta az or szág ál lam for má já ról szó ló tör vényt, majd kor mány zó vá vá lasz -
tot ta Hor thy Mik lóst. Az 1920. már ci us kö ze pén kis gaz da és ke resz tény pár ti po li ti ku -
sok ból lét re jött új kor mány szo ro sabb el len õr zés alá von ta a fõ vá ros köz igaz ga tá sát:
már ci us vé gén Sipõcz Jenõ5 tisz ti ügyészt kor mány biz tos sá ne vez te ki, majd áp ri lis tól a
fõ pol gár mes te ri te en dõk el lá tá sá val is meg bíz ta.6 A kor mány biz tos saj tó nyi lat ko za tá ban
nyíl tan vál lal ta, hogy leg fõbb cél ja „a ke resz tény és nem ze ti gon do lat nak a fõ vá ros
ügye i nek in té zé sé be va ló be vi te le és a köz sé gi vá lasz tá sok elõ ké szí té se”.7 A vá lasz tá so -
kat a fõ vá ros ban si ker re szá mí tó ke resz tény párt is sür get te, mert ahogy egyik fõ vá ros -
po li ti ku suk, Usetty Fe renc már ci us vé gi nem zet gyû lé si in ter pel lá ci ó já ban meg fo gal maz -
ta: a „ma gyar ta lan” és „koz mo po li ta” fõ vá rost még „a ré gi sza bad kõ mû ves-szel lem hat -
ja át a fõ vá ro si köz igaz ga tás nak min den vo na lán”; a tiszt vi se lõk, a fõ vá ro si üze mek ve -
ze tõi, vagy akár a tan sze mély zet sem ke resz tény. Ezért itt „tisz to ga tás ra van szük ség,
mert csak a kaf tán vál to zott meg, de a szel lem ugyan az ma radt… Kö ve tel jük azt, hogy
a köz gyû lést mi e lõbb hív ják ös  sze, hogy ez a köz gyû lés a mi aka ra tunk és szí vünk sze -
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2 Schweitzer Gá bor: Az ön kor mány za ti ság szí ne és fo nák ja. A fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi bi zott ság sza bá lyo -
zá sa 1920 és 1930 kö zött. L’Har mat tan, Bu da pest, 2010. 43–49.

3 En nek ki ala ku lá sát és el ter je dé sét rész le te sen be mu tat ja Schweitzer Gá bor: Bu da pest, az or szág vak be -
le. A ma gyar po li ti kai köz be széd tör té ne té hez. Bu da pes ti Könyv szem le, 2005/4. 328–335.

4 Az 1920-as nem zet gyû lé si vá lasz tá sok ról rész le te sen lásd Ger gely Je nõ: Tit kos vá lasz tás és el len for ra da -
lom – 1920. In: Par la men ti vá lasz tá sok Ma gyar or szá gon 1920–1998. Szerk.: Föl des György–Hu bai Lász ló.
Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 1999. 48–84. és Hu bai Lász ló: Ma gyar or szág XX. szá za di vá lasz tá si at la sza. Nap -
vi lág Ki adó, Bu da pest, 2001. I. k. 26–30.

5 Fõ vá ro si és po li ti kai pá lyá já ról rész le te sen lásd Var sá nyi Eri ka: Sipõcz Je nõ. In: Bu da pest fõ pol gár mes -
te rei és pol gár mes te rei 1873 –1950. Szerk.: Feitl Ist ván. Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 2008. 187–198.

6 A fõ pol gár mes te ri poszt 1919 ele je, Bárczy Ist ván le mon dá sa óta be töl tet len volt.
7 Idé zi: Schweitzer Gá bor: Fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi vá lasz tó jog és vá lasz tá sok 1920-ban. In: Köz jo gi ta -

nul má nyok Lõrincz La jos 70. szü le tés nap ja al kal má ból. Szerk.: Im re Mik lós – Lamm Van da – Máthé Gá bor.
Bu da pest, 2006. 354.
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rint va ló em be re ket ál lít sa oda”.8 Eb ben a po li ti kai han gu lat ban a „jog foly to nos ság hely -
re ál lí tá sa”, ami rõl a kor mány biz tos több ször be szélt, csak hang za tos jel szó volt, an  nyi
je len tés sel, hogy (az or szá gos po li ti ká hoz ha son ló an) a pol gá ri for ra da lom és a Ta nács -
köz tár sa ság fõ vá ro si re form ja it sem mis nek, a du a lis ta rend szert pe dig vi szo nyí tá si alap -
nak te kin tet ték. En nek szel le mé ben az 1872-es fõ vá ro si tör vényt mint mû kö dé si ke re -
tet el fo gad ták, de a sza bá lyo zás ban gyors és je len tõs vál to zá so kat ter vez tek. A kor mány
a ko ráb bi ön kor mány za ti tes tü le tek le gi ti mi tá sát or szá go san el is mer te, ki vé ve Bu da pes -
ten, ahol a még 1912-ben meg vá lasz tott tör vény ha tó sá gi bi zott ság – ahogy a tör vény -
ja vas lat in dok lá sá ban sze re pelt – „a meg vál to zott kor szel lem re va ló te kin tet tel el avult
ös  sze té te le mi att ös  sze sem volt hív ha tó”.9 Vagy ahogy a ké sõb bi nem zet gyû lé si vi tá ban
Usetty Fe renc nyíl tab ban ki fej tet te: „Nem le het, hogy az a ré gi köz gyû lés, amely több
mint kétharmadrészben nem volt ke resz tény, most eb ben a ke resz tény reneszansz kor -
ban ve zes se a fõ vá ros ügye it.”10 A Bu da pest szé kes fõ vá ros köz igaz ga tá sá ban szük sé ges -
sé vált egyes át me ne ti ren del ke zé sek rõl szó ló 1920. évi VIII. tör vény cikk a ko ráb bi bi -
zott sá got to vább ra is „mû kö dé sé ben szü ne te lõ”-nek nyil vá ní tot ta, és az ügyek in té zé -
sé vel a hi va tal nok ta ná csot bíz ta meg, a kor mány biz tos el nök le té vel. Az új, a ke resz tény
erõk szá má ra meg fe le lõ bi zott ság meg ala kí tá sá hoz vi szont a ré gi vá lasz tá si rend szer sem
volt meg fe le lõ, így a kö vet ke zõ lé pés an nak meg vál toz ta tá sa volt.

A vá lasz tó jo gi sza bá lyo zás

A vá lasz tá si rend szer meg vál toz ta tá sa már 1919 õszén szó ba ke rült, ami kor is a Ke resz -
tény Szo ci á lis Gaz da sá gi Párt a virilizmus el tör lé sét és fõ vá ro si tör vény re ví zi ó ját kö ve -
tel te prog ram já ban.11 A du a liz mus ide jén a fõ vá ros ban a virilizmus spe ci á lis, vá lasz tá -
sok kal ös  sze kap csolt vál to za ta volt ér vény ben: a bi zott sá gi ta gok fe lét az 1200 leg több
adót fi ze tõ kö zül vá lasz tot ták. 1920-ban az egy más sal szem ben ál ló po li ti kai erõk ab -
ban egyet ér tet tek, hogy a va gyo ni virilizmus in téz mé nyét (amely egyéb ként a vi dé ki tör -
vény ha tó ság ok ban a Hor thy -kor szak ban to vább ra is fenn ma radt) a fõ vá ros ban meg kell
szün tet ni. A ha ta lom ra ju tott ke resz tény-nem ze ti erõk a há bo rú alat ti „ha tár ta lan és hir -
te len va gyon el to ló dás ra” hi vat koz tak, ami mi att el vesz ne a virilizmusnak az a leg fõbb
elõ nye, hogy „ér té kes kon zer vá ló erõt jut tat be az ön kor mány za ti tes tü let be”.12 Az
1920-as tör vény ja vas lat nem zet gyû lé si vi tá já ban a ke resz tény pár ti és kis gaz da kép vi se -
lõk an ti sze mi tiz mus tól nem men tes fel szó la lá sa i ból egy ér tel mû en ki de rül, hogy az 1918
elõt ti, ál ta luk sza bad kõ mû ves ki sebb sé gi nek mi nõ sí tett vá ros ve ze tés ural má nak esz kö -
zét lát ták a virilizmusban, ame lyet a kí vánt ke resz tény-nem ze ti Bu da pest ki ala kí tá sá hoz
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8 Nem zet gyû lé si nap ló, 1920–1922. I. k. 298.
9 Nem zet gyû lés iro má nyai, 1920–1922. I. k. 215. (A 32. sz. tör vény ja vas lat in dok lá sa.)
10 Nem zet gyû lé si nap ló, 1920–1922. III. k. 23.
11 Ma gyar or szá gi párt prog ram ok 1919–1944. Szerk.: Ger gely Je nõ, Glatz Fe renc, Pölöskei Fe renc. 2. ki -

adás. EL TE –Eötvös, Bu da pest, 2003. 18.
12 Nem zet gyû lés iro má nyai, 1920–1922. I. k. 214. (A 32. sz. tör vény ja vas lat in dok lá sa.)
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min den kép pen meg kell szün tet ni.13 Emel lett a li be rá lis pol gá ri el len zék is tá mo gat ta a
virilizmus fel szá mo lá sát, hi szen ré gi cél ja volt az ál ta lá nos vá lasz tói aka rat nak meg fe le -
lõ bi zott ság lét re ho zá sa.14

A nem zet gyû lé si vá lasz tá sok és azok fõ vá ro si ered mé nyei több szem pont ból is ki -
in du ló pon tot je len tet tek a tör vény ha tó sá gi vá lasz tás elõ ké szí té sé nél. A po li ti kai erõk
kö zött a fõ jel lem zõk (szé les kö rû vá lasz tó jog, tit kos ság, köz vet len ség) meg tar tá sá ban
kon szen zus volt, a he lyi sza va zás spe ci á lis jel le ge azon ban vál toz ta tá so kat is igé nyelt.
A nem zet gyû lé si kép vi se lõ ket egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben vá lasz tot ták, eh hez ké pest a
tör vény ha tó sá gi ak nál, jó val na gyobb szá muk mi att, csak va la mi lyen lis tás szisz té ma al -
kal ma zá sa jö he tett szó ba. A ja nu á ri sza va zá son a Ma gyar or szá gi Szo ci ál de mok ra ta Párt
(MSZDP) a ha tó sá gi ter ror mi att nem vett részt, a kis gaz da párt Bu da pes ten nem szállt
harc ba, így ott lé nye gé ben csak ke resz tény pár ti és li be rá lis je löl tek vol tak, elõb bi ek
egy ér tel mû fö lé nyé vel. En nek alap ján a Ke resz tény Nem ze ti Egye sü lés Párt ja (KNEP)
már már ci us ban szá mí tást ké szít te te tett ar ra, ho gyan ala kul ná nak az esé lyei az ab szo lút
több sé gi és az ará nyos ki sebb sé gi elv alap ján, va la mint kü lön bö zõ vá lasz tó ke rü le ti be -
osz tá sok (az egész fõ vá ros egy vá lasz tó ke rü let, a 10 köz igaz ga tá si ke rü let, a 22 nem zet -
gyû lé si vá lasz tó ke rü let) ese tén.15 Emel lett a Vá ros há zán Sipõcz kor mány biz tos fel ügye -
le te alatt is ké szült egy ter ve zet, tel je sen új „koc ka-rend szer rel”: esze rint a fõ vá rost 60,
nagy já ból azo nos mé re tû vá lasz tó ke rü let re kell bon ta ni, ame lyek ben há rom-há rom vá -
ros há zi kép vi se lõt vá lasz ta ná nak meg, több sé gi elv sze rint. Az egyes köz igaz ga tá si ke rü -
le tek re így az oda tar to zó vá lasz tó pol gár ok szá má hoz iga zo dó man dá tum szám ju tott: a
ki seb bek ben (II., III., IV., X.) 12-12, a kö ze pe sek ben (V., IX.) 18-18, a na gyob bak ban
(I., VI., VII., VIII.) 24-24 bi zott sá gi tag meg vá lasz tá sá val.16 A ja vas la tot ki dol go zó fõ vá ro -
si fõ tiszt vi se lõk, Folkusházy La jos al pol gár mes ter és Thirring Gusz táv sta tisz ti kai hi va ta li
igaz ga tó cél ja va ló szí nû leg az volt, hogy kor lá toz zák a pár tok és párt po li ti ku sok be fo lyá -
sát a vá lasz tás ra és en nek kö vet kez té ben az új köz gyû lés re.17 Nyil vá no san min den eset -
re azt mond ták, hogy a nem zet gyû lé si vá lasz tá sok rész le tes szám ada tai alap ján ez az új
rend szer a ke resz tény erõk nek lesz ked ve zõ. A KNEP több sé gét azon ban nem si ke rült
meg gyõz ni ük. A leg eny hébb kri ti ka az volt, hogy az egyéb ként tet sze tõs ja vas lat ki pró -
bá lat lan, ami vel nem sza bad koc káz tat ni a ke resz tény párt gyõ zel mét. A 60-as be osz -
tás nem il lesz ke dett a párt nem zet gyû lé si vá lasz tó ke rü le tek sze rin ti fel épí té sé hez és vá -
lasz tá si szer ve ze té hez, s a kri ti kák sze rint szét for gá csol ta vol na a párt agi tá ci ós erõ it.
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13 Nem zet gyû lé si nap ló, 1920–1922. III. k. Haller Jó zsef (4–5.), Usetty Fe renc (22–28.), Schandl Kár oly
(89–93.) és Vass Jó zsef (95–96.) fel szó la lá sai, il let ve igen jel lem zõ ek az el len zé ki kép vi se lõk be szé dei alat ti
köz be szó lá sok is.

14 Bródy Er nõ, Pe tõ Sán dor és Bárczy Ist ván fel szó la lá sai. A ré gi vá ros há zi kép vi se lõk kö zül vol tak, akik
vi szont a virilizmus fenn tar tá sa mel lett ér vel tek, mint pél dá ul Sprin ger Fe renc. A cen zú ra ál tal tö rölt új ság cikk -
ét Bárczy fel ol vas ta a par la ment ben. (Uo. 191–192.)

15 Füg get len Bu da pest, 1920. már ci us 24. Ké szü lõ dés a köz sé gi vá lasz tá sok ra.
16 Uo. 1920. már ci us 31. Hat van vá lasz tó ke rü let ben vá laszt ják az új vá ros atyá kat – Az új ság a kö vet ke zõ

lap szá ma i ban (áp ri lis 7., 14., 21.) be szá molt a ja vas lat fo gad ta tá sá ról, sor sá ról és a 60-as be osz tás tér kép ét is
meg je len tet te. (Uo. 1920. áp ri lis 28.)

17 A na gyobb, pél dá ul köz igaz ga tá si ke rü le ti lis ták ré vén a pár tok (párt ve zé rek) na gyobb be fo lyást és el -
len õr zést tud nak gya ko rol ni a je löl tek ki vá lasz tá sá nál.
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A KNEP vá ro si bi zott sá gá nak áp ri li si ülé sén így ezt a ja vas la tot el ve tet ték, s he lyet te a
du a liz mus ide jén al kal ma zott, köz igaz ga tá si ke rü le tek sze rin ti vá lasz tó ke rü le ti be osz tást
fo gad ták el az zal, hogy min den ke rü let re a vá lasz tó pol gár ok szá má tól füg get le nül
ugyan an  nyi kép vi se lõ jus son.18 Ez utób bi ugyan sér tet te a sza va za tok egyen lõ sé gé nek
el vét, vi szont a nem zet gyû lé si vá lasz tá sok ered mé nyei alap ján igen ked ve zõ volt a ke -
resz tény párt nak: a na gyobb (VI–VIII.) ke rü le tek nek volt hát rá nyos, ame lyek kö zött volt
a li be rá li sok fõ bá zi sa (VI–VII.), míg a ki sebb (II–IV. és X.) ke rü le tek vá lasz tó it pre fe rál -
ta, ame lyek mind egyi ké ben a ke resz tény pár ti je löl tek 50% fe let ti ered ményt ér tek el.19

Ez után meg le pe tés ként ha tott, hogy ami kor a kor mány áp ri lis 17-én be ter jesz tet te
a bu da pes ti tör vény ha tó sá gi bi zott ság új já a la kí tá sá ról szó ló tör vény ja vas la tát,20 ab ba
még is a 60-as koc ka-rend szer ke rült be. A hi va ta los in dok lás sze rint azért, mert a fõ vá -
ro si ke rü le te ken be lül is van nak sa já tos ki sebb kör ze tek, kü lön rész ér de kek kel, ame lye -
ket kép vi sel ni kell. Er re azon ban a KNEP ve ze tõi és vá ros po li ti ku sai ré szé rõl he ves til ta -
ko zás volt a vá lasz. Ki fo gá sol ták az „in do ko lat lan lo kál pat ri o tiz must”, az az hogy a pol -
gár ság leg jobb jai he lyett „he lyi je löl tek és ut cai nagy sá gok” le gye nek a vá ros atyák.21 Fel -
fo gá suk sze rint a pár tok fel ada ta a he lyi és tár sa dal mi ér de kelt sé gek ös  sze egyez te té se a
bi zott ság meg fe le lõ szín vo na lát biz to sí tó tö rek vé sek kel. Az egy han gú ál lás fog la lás nyo -
mán nyil ván va ló vá vált, hogy a tör vény ja vas lat nak ezt a ré szét nem fog ják meg sza vaz ni
a ke resz tény pár ti ak, s már a nem zet gyû lés köz igaz ga tá si bi zott sá gá ban, amely a ja vas -
la tot el sõ ként tár gyal ta, meg kell majd vál toz tat ni. A köz igaz ga tá si ke rü le ti be osz tás mel -
lett vi szont kér dé ses volt, hogy a több sé gi vagy az ará nyos el vet al kal maz zák-e: az az egy
adott ke rü let ben az a párt, ame lyik re a leg több sza va zat jut, meg kap ja az ös  szes (!)
man dá tu mot,22 vagy a pár tok min den ke rü let ben az ot ta ni sza va zat ará nyuk nak meg fe -
le lõ man dá tum szám ban ré sze sül nek. A KNEP-en be lül a ke resz tény szo ci a lis ták, ré gi
prog ram juk hoz hí ven, a Ma gyar or szá gon még nem al kal ma zott ará nyos rend szert tá -
mo gat ták, amely nél azok ban a ke rü le tek ben is kép vi se let hez jut hat na a párt, ahol ki -
sebb ség ben van (V–VII.), és amely rend szer hos  szabb tá von is meg fe le lõ le het szá muk -
ra. Más KNEP-politikusok sze rint vi szont a ke rü le tek több sé gé ben gyõz tes ként min den
man dá tu mot meg tud ná nak sze rez ni, így ös  szes sé gé ben az adott hely zet ben a több sé -
gi elv len ne a ked ve zõbb, az az a ma gas tá mo ga tott sá gu kat tel je sen ki kell hasz nál ni, és
nem sza bad sem mi lyen en ged ményt ten ni a po li ti kai el len fe lek nek.23 A vi tá ban az ál -
lás fog la lást a he lyi ér de kek is be fo lyá sol ták: a párt po li ti ku sai a pes ti V–VII. ke rü le tek -
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18 Uo. 1920. áp ri lis 14.
19 Bu da pest Sta tisz ti kai Év köny ve, 1921–1924. 565. (A 22 nem zet gyû lé si vá lasz tó ke rü let ada ta i nak agg -

re gá lá sa a 10 köz igaz ga tá si ke rü let re.)
20 Nem zet gyû lés iro má nyai, 1920–1922. I. k. 206–212. (A 32. sz. tör vény ja vas lat) és 213–221. (in dok lás).
21 Bu dai Ke resz tény Új ság, 1920. áp ri lis 27.; Füg get len Bu da pest, 1920. áp ri lis 28.
22 Lis tás sza va zás nál nem szok vá nyos a több sé gi elv al kal ma zá sa, de fi gye lem be kell ven ni, hogy Ma gyar -

or szá gon ko ráb ban még iga zi lis tás vá lasz tás sem volt.
23 A li be rá li sok ugyan is az ará nyos rend szert tá mo gat ták, ami az õ tel jes ki szo rí tá suk ra tö rek võ ra di ká lis

ke resz tény pár ti ak szá má ra azt je len tet te: ak kor a több sé gi rend szert kell vá lasz ta ni. A vá lasz tá son majd nem
in du ló szo ci ál de mok ra ták egyéb ként szin tén a köz igaz ga tá si ke rü le tek sze rin ti, ará nyos vá lasz tá si rend szert tá -
mo gat ták. (Füg get len Bu da pest, 1920. áp ri lis 14., 28.)
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ben az ará nyos, a töb bi he lyen a több sé gi el vet tá mo gat ták.24 Ter mé sze te sen mint az
ilyen újí tá sok nál szo kott, itt is fel me rült a „ha gyo má nyos” el len érv: „ez a for ma ná lunk
szo kat lan és min den igaz sá gos sá ga mel lett a ma gyar ter mé szet tel el len ke zõ”.25 Vé gül
azon ban a párt ve ze tõi, el sõ sor ban Haller Ist ván mi nisz ter és Ernszt Sán dor, ke resz tül
tud ták vin ni az ará nyos rend szer el fo ga dá sát. A nem zet gyû lés köz igaz ga tá si bi zott sá ga,
meg vál toz tat va a kor mány ere de ti ja vas la tát, így a köz igaz ga tá si ke rü le te ket je löl te ki
vá lasz tó ke rü le tek nek, ame lyek ben min den hol egyen lõ szá mú, 24-24 kép vi se lõt vá lasz -
ta nak, kö tött párt lis ták ról, ará nyos man dá tum el osz tá si szisz té ma sze rint.26

A tör vény ja vas lat töb bi pont ja kö rül sok kal ke ve sebb vi ta volt a kor mány zó pár to -
kon be lül, s egy-két ki vé tel tõl el te kint ve a kor mány ál lás pont ja ér vé nye sült. A virilizmus
el tör lé sé vel a du a liz mus ko ri, 400 tagból27 ál ló tör vény ha tó sá gi bi zott ság lét szá ma je len -
tõ sen csök kent,28 an nak el le né re, hogy a nem zet gyû lés köz igaz ga tá si bi zott sá gá ban  a
vá lasz tott kép vi se lõk lét szá mát is meg emel ték (180-ról 240-re). A nem ál ta lá no san vá -
lasz tott ta gok vi szont nem tûn tek el tel je sen: be ve zet ték – ahogy a ja vas lat elõ adó ja fo -
gal ma zott – az „in tel lek tu á lis virilizmust”, az az a tu do mány és a mû vé szet ki vá ló sá ga i -
nak tag sá gát.29 A bi zott ság nak így to váb bi 22 tag ja lett, akik ál lá suk (tiszt sé gük) alap ján
ke rül tek be.30 A köz gyû lé se ken azon ban a 262 tag mel lett az ak kor 24 vá ros há zi
fõtisztviselõ31 ülé si és sza va za ti jo ga is meg ma radt. Az újon nan meg vá lasz tott tör vény -
ha tó sá gi bi zott ság meg bí za tá sa sa já tos mó don há rom és fél év re, 1923. de cem ber 31-
ig szólt.

A du a liz mus ide jén a fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi vá lasz tó jog rend kí vül szûk kö rû volt,
még az or szág gyû lé si vá lasz tók ala csony ará nyá hoz ké pest is: míg 1909-ben az utób bi
már meg ha lad ta a bu da pes ti la kos ság 8%-át, ad dig az elõb bi 5% alatt ma radt.32 Az
1919-es Friedrich-féle vá lasz tó jo gi rendelet33 tel jes mér ték ben ér vé nye sült a fõ vá ros ban
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24 A több sé gi el vet tá mo gat ta Bu dán az egyéb ként mér sé kelt Rassay Kár oly, Pes ten, a IX. ke rü let ben a ra -
di ká lis Usetty Fe renc is.

25 Fõ vá ro si Hír lap 1920. má jus 5. Szám tan ta ná rok a vá ros atya-vá lasz tá so kon.
26 Füg get len Bu da pest, 1920. áp ri lis 28., má jus 5. – A man dá tum ki osz tás ra a nagy pár tok nak ked ve zõ bel -

ga D’Hondt-módszert vá lasz tot ták. (Vá lasz tá si rend sze rek. Szerk.: Fá bi án György. Osiris – Lát ha tat lan Kol lé -
gi um, Bu da pest, 1997. 108–109.)

27 Eh hez hoz zá adód nak még az 1873 óta sza va za ti jog gal bí ró fõ vá ro si fõ tiszt vi se lõk is.
28 A csök ken tés in do ka ként sze re pelt töb bek kö zött az is, hogy az eu ró pai és észak-ame ri kai vi lág vá ros -

ok ha son ló tes tü le tei jó val ki sebb lét szá mú ak.
29 Nem zet gyû lé si nap ló, 1920–1922. III. k. 5. Haller Jó zsef fel szó la lá sa. 
30 Így ke rül tek be a bu da pes ti egye te mek rek to rai és a mú ze u mok igaz ga tói, a bu da pes ti pénz ügy igaz ga tó,

jog ügyi igaz ga tó, adó fel ügye lõ és az ál lam rend õr ség fõ ka pi tá nya, az MTA el nö ke stb. A kor mány 20 fõs ja vas la -
tát a nem zet gyû lés köz igaz ga tá si bi zott sá ga to váb bi két fõ vel egé szí tet te ki. (Fõ vá ro si Hír lap 1920. má jus 19.)

31 A pol gár mes ter, az al pol gár mes te rek, a ta nács no kok (az ügy osz tály ok ve ze tõi), az ár va szé ki el nök, a fõ -
jegy zõ, a tisz ti fõ ügyész, a tisz ti fõ or vos, a fõ mér nök, a fõ szám ve võ, a fõ le vél tár nok és a szé kes fõ vá ro si sta -
tisz ti kai hi va tal igaz ga tó ja. (1872. évi XXXVI. tc. 66. §.) – A fõ tiszt vi se lõk lét szá ma az al pol gár mes te rek és ta -
nács no kok szá má tól füg gõ en vál toz ha tott. 

32 A la kos ság (1910-ben) és a vá lasz tó jo go sul tak (1909-ben) szá ma: Bu da pest Szé kes fõ vá ros Sta tisz ti kai
Év köny ve, 1909–1912. 32., 148.

33 A ma gyar kor mány 1919. évi 5985. ME szá mú ren de le te a nem zet gyû lé si, tör vény ha tó sá gi és köz sé gi
vá lasz tó jog ról.
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is: a gyors és egy sze rû le bo nyo lí tás ér de ké ben az 1920-as tör vény ha tó sá gi vá lasz tá so -
kat az azt meg elõ zõ nem zet gyû lé si sza bá lyo zás, sõt ugyan azon vá lasz tói név jegy zék
alap ján tar tot ták meg.34 Az ak tív vá lasz tó jog ál ta lá nos fel té te le ként a 24. élet év be töl té -
se, hat évi ma gyar ál lam pol gár ság és fél évi hely ben la kás sze re pelt, ami a nõk ese té -
ben még ki e gé szült mû velt sé gi cen zus sal is: bár mely ha zai élõ nyel ven ír ni-ol vas ni tu -
dást kel lett iga zol ni uk. 1920-ban így 465 000 fõ, a bu da pes ti la ko sok 50, a 24 éven fe -
lü li ek 84%-a ve he tett részt a vá lasz tá so kon.35 Ezt ak kor min den po li ti kai erõ úgy ér té -
kel te, hogy meg va ló sult az ál ta lá nos vá lasz tó jog, és ez az arány a ko ra be li eu ró pai gya -
kor lat ban is ma gas nak szá mí tott.36 Szi go rúbb sza bá lyok vo nat koz tak a pas  szív vá lasz tó -
jog ra (a vá laszt ha tó ság ra): a bi zott sá gi tag ság hoz a 30. élet év be töl té sét, 10 éves ma gyar
ál lam pol gár sá got és hat év Bu da pes ten la kást ír tak elõ.37

A sza va zás tit kos és kö te le zõ volt. A pár tok nak a ke rü le ti je lölt lis ták in dí tá sá hoz leg -
alább 1000 vá lasz tó jo go sult aján lá sá ra volt szük sé gük. Az aján lá si kü szöb no mi ná lis
meg ha tá ro zá sa az egyes vá lasz tó ke rü le tek kö zött je len tõs arány ta lan sá got szült: a leg -
na gyobb ke rü let ben a meg kö ve telt 1000 fõ a vá lasz tás ra jo go sul tak nak csak 1%-át, a
leg ki seb ben vi szont több mint 6%-át je len tet te. A je lölt lis tá kon 30 név nek kel lett sze re -
pel nie (24 ren des és hat pót tag ság ra), a man dá tum ki osz tás a párt ál tal elõ ze te sen meg -
adott sor rend ben tör tént. A kor mány sze rint a nem zet gyû lé si vá lasz tá so kon a gyû lö le -
tet szí tó túl zá sok, az ún. pla kát har cok a vég le te kig el fa jul tak, ezért kor lá toz ni pró bál ta
az ut cai kam pányt: a pla ká tok és röp cé du lák „a je löl tek ne vén, párt ál lá sán és egyéb tár -
gyi la gos tud ni va ló kon kí vül (gyû lé sek he lye, idõ pont ja stb.) sem mi más szö ve get vagy
áb rát nem tar tal maz hat nak”.38

A tör vény ja vas lat a fen ti vá lasz tá si sza bá lyo kon túl me nõ en to váb bi két, po li ti ka i lag
fon tos vál to zást tar tal ma zott. Az új tör vény ha tó sá gi bi zott ság meg ala ku lá sa után köz vet -
le nül fõ vá ro si tiszt újí tást ren delt el, az az a ke resz tény párt tör vé nyi le he tõ sé get biz to sí -
tott ma gá nak ar ra, hogy vár ha tó gyõ zel mé vel a fõ vá ro si vá lasz tott tiszt vi se lõi po zí ci ók -
ba sa ját em be re it ül tes se. A má sik újí tás a fõ vá ro si au to nó mia kor lá to zá sa volt: a bel -
ügy mi nisz ter jo got ka pott a tör vény ha tó sá gi bi zott ság fel osz la tá sá ra. A li be rá lis el len zék
ál tal ki fo gá solt és rész ben a kor mány pár to kat is meg osz tó ren del ke zést a tör vény ja vas -
lat vi tá já ban Haller Jó zsef a tör vény ha tó ság ke resz tény-nem ze ti irá nyá nak biz to sí tá sá -
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34 Az el len zé ki Pe tõ Sán dor szó vá is tet te, hogy így a nem zet gyû lé si név jegy zék bõl va la mi lyen ok ból
kimaradtaknak nem lesz jog or vos la ti le he tõ sé gük. A bel ügy mi nisz ter, bár el is mer te a kimaradtakkal szem be -
ni mél tány ta lan sá got, a vá lasz tá sok meg tar tá sá nak sür gõs sé gé re hi vat koz va el uta sí tot ta az or vos lást. (Nem zet -
gyû lé si nap ló, 1920–1922. III. k. 195–196.)

35 A szá mí tás hoz szük sé ges 1920. évi kor meg osz lás for rá sa: Bu da pest Sta tisz ti kai Év köny ve, 1921–1924.
34–35.

36 Hu bai Lász ló: Vá lasz tók és vá lasz tói jog Ma gyar or szá gon (1920–1947). Tár sa dal mi Szem le, 1998/7.
108.

37 A kor mány ere de ti ja vas la tá ban mû velt sé gi cen zus, a négy pol gá ri is ko lai osz tály el vég zé se is sze re pelt
fel té tel ként, azon ban ezt Rassay Kár oly és Usetty Fe renc ke resz tény pár ti kép vi se lõ meg vé tóz ta az zal, hogy
az „de rék ipa ro sa in kat” is hát rá nyo san érin tet te vol na. (Bu dai Ke resz tény Új ság, 1920. áp ri lis 27.)

38 A Hor thy -kor szak ban e kor lá to zó sza bály min den ké sõb bi vá lasz tá son ér vény ben volt, a ko ra be li saj -
tó tu dó sí tá sok és a fenn ma radt pla ká tok és röp cé du lák azon ban azt mu tat ják, hogy a gya kor lat ban nem min -
dig ér vé nye sült.
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val, Dö mö tör Mi hály bel ügy mi nisz ter pe dig a köz gyû lés ben eset leg el hang zó ha za fi at -
lan, nem zet el le nes be szé dek ve szé lyé vel in do kol ta.39

A nem zet gyû lés ple ná ris ülé sé nek ál ta lá nos és rész le tes vi tá já ban a tör vény ja vas lat
lé nye gé ben már nem vál to zott. A kis gaz da párt ér dek te len nek nyil vá ní tot ta ma gát a fõ -
vá ro si vá lasz tás ügyé ben,40 ezért a vi ta a ja vas la tot kri ti zá ló li be rá lis és az azt vé dõ ke -
resz tény pár ti kép vi se lõk kö zött zaj lott. A sza bá lyo zás fõ új don sá gát, az ará nyos lis tás
rend szer meghonosítását41 a ke resz tény pár ti kép vi se lõk igaz sá gos, de mok ra ti kus vív -
mány ként és sa ját nagy vo na lú sá guk bi zo nyí té ka ként ál lí tot ták be, amely a ko ráb bi tör -
vény ha tó sá gi vá lasz tá sok ra jel lem zõ elõ ze tes „párt pak tu mo kat”, „elv te len al ku do zá so -
kat” is meg szün te ti.42 A li be rá li sok ál ta lá nos ság ban üd vö zöl ték e re for mot, ugyan ak kor
hi á nyol ták az új rend szer pon tos le írá sát, be mu ta tá sát, és kri ti zál ták a sza bá lyo zás ban
ta lál ha tó el lent mon dá so kat.43 A 22 ál lá sa (tisz te) alap ján be ke rü lõ, nem vá lasz tott bi -
zott sá gi tag ese té ben az el len zé ki Bárczy Ist ván ki fo gá sol ta, hogy köz tük 17 az ál la mi -
lag ki ne ve zett, azon be lül pe dig 14 a fi ze tett ál la mi al kal ma zott, ezért õk nem le het nek
pár tat la nok, tag sá guk az ön kor mány za ti ság el vét sér ti, és ki vá lasz tá suk öt let sze rû en,
nem pe dig a köz gyû lés ügye i nek, mun ká já nak fi gye lem be vé te lé vel tör tént meg. A bel -
ügy mi nisz ter vá la szá ban nyíl tan ki mond ta: „a ja vas lat nak […] nem az volt a cél ja, hogy
tisz tán az ön kor mány za ti el vet ju tas sa ér vény re”, ha nem hogy egy „ní vós, ki fo gás ta lan,
ha za fi as […] tes tü le tet ala kít son”, így sze rin te a tisz tük nél fog va ta gok eb bõl a szem -
pont ból a meg fe le lõ „korrektívumot” je len tik.44 A de mok ra ta pár ti ak ter mé sze te sen éle -
sen ki fo gá sol ták, hogy mind egyik ke rü let ugyan an  nyi kép vi se lõt vá laszt hat, mert ez az
egyen lõ be osz tás szá muk ra egy ér tel mû en hát rá nyos volt. Ér ve lé sük ben jog gal ve tet ték
fel, hogy ez sér ti a sza va za tok egyen lõ sé gé nek el vét: a leg ki sebb ke rü let ben, a 16 000
alat ti választójogosultat szám lá ló Bel vá ros ban (IV.) majd nem hat szor an  nyit ér a vá lasz -
tók sza va za ta, mint leg na gyobb, a több mint 92 000 jo go sult tal ren del ke zõ VII. ke rü -
let ben.45 Er re vá la szul a bel ügy mi nisz ter a sza va zó pol gá ri jog egyen lõ ség gel szem ben a
ke rü le tek egyen lõ sé gé nek (fik tív) el vé re hi vat ko zott, ame lyet a na gyobb ke rü le tek nek
adan dó több man dá tum ve szé lyez tet ne. Rá adá sul vé le mé nye sze rint „azo kat a ke rü le -
te ket, ahol nagy tö me gek ben lak nak a dest ruk tív ele mek, a tisz ta ma te ma ti ka el vei alap -
ján meg ál la pí tott sza va za ti jo gok ban ré sze sí te ni a leg na gyobb ve sze de lem és leg na -
gyobb kön  nyel mû ség vol na”.46
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39 Nem zet gyû lé si nap ló, 1920–1922. III. k. 6., 103.
40 Füg get len Bu da pest, 1920. áp ri lis 28. A kis gaz dák sza bad ke zet en ged nek a ke resz tény-párt nak a köz -

sé gi vá lasz tá sok ügyé ben.
41 A du a liz mus ide jén a fõ vá ros ban, ha sza bá lyo zat la nul és nem hi va ta lo san is, de gya kor la ti lag már lis -

tás nak te kint he tõ vá lasz tá sok vol tak, vi szont a több sé gi elv mi att csak a gyõz tes lis tá ról le he tett man dá tu mot
sze rez ni. Lásd er rõl rész le te sen e kö tet ben Hor váth J. And rás ta nul má nyát.

42 Nem zet gyû lé si nap ló, 1920–1922. III. k. 6. – Mint a ké sõb bi ek ben lát ha tó, a pak tu mok ról a tisz ta ver -
seny re va ló „át ál lás” azért nem ment olyan gyor san.

43 Bródy Er nõ és Bárczy Ist ván fel szó la lá sa. Uo. 15–16., 70.
44 Uo. 190–191., 194.
45 Uo. 13–15., 69–70. – A kor mány ere de ti, 60 vá lasz tó ke rü le tes ja vas la tá ban a leg na gyobb kü lönb ség

ki sebb mint há rom szo ros lett vol na.
46 Uo. 137–138.

Önkormányzati választások Budapesten_Önkormányzati választások Budapesten.qxd  2010.11.15.  13:42  Page 61



Az 1920. IX. tör vény cikk jú ni us ele jei nem zet gyû lé si el fo ga dá sa és kor mány zói jó -
vá ha gyá sa után jú ni us 15-én je lent meg a bel ügy mi nisz ter vég re haj tá si ren de le te, amely
szo ros ha tár idõ vel jú li us 11-re ír ta ki a fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi vá lasz tá so kat.47

A kam pány

„Ele in te azt hit tem, hogy a vá lasz tá sok min den iz ga lom nél kül fog nak le foly ni. A szo ci -
ál de mok ra ták pas  szi vi tás ban vol tak, a kis gaz da párt ér dek te len volt a fõ vá ro si ügyek ben,
bal ol da li pol gá ri pár tok pe dig egy-egy ke rü let tõl el te kint ve sok kal gyen géb bek vol tak,
hogy sem vi tás sá te het ték vol na a ke resz tény párt do mi ná ló több sé gét. […] Így min den
jel ar ra mu ta tott, hogy a vá lasz tás csak a je löl tek kö ré ben fog ér dek lõ dést kel te ni” – ír -
ta Rassay Kár oly po li ti kai vis  sza em lé ke zé se i ben.48 Egyéb ként a fõ vá ro si vá lasz tá sok hát -
tér be szo rul tak 1920 nya rá nak or szá gos ügyei mel lett. Jú ni us 4-én alá ír ták a tri a no ni bé -
ke szer zõ dést; jú ni us kö ze pé tõl egy hó na pig tar tott a nem zet gyû lé si vá lasz tá sok má so -
dik, ti szán tú li for du ló ja. Jú ni us 26-án le mon dott Simonyi-Semadam Sán dor kor má nya,
de az új ka bi net, Te le ki Pál ve ze té sé vel, csak jú li us vé gén ala kult meg; a bel po li ti ka ad -
dig leg in kább a kor mány vál ság ról, majd a kor mány ala kí tá si kí sér le tek rõl szólt. Mind -
ezek mi att a fõ cé lon, a „ke resz tény vá ros há za” meg te rem té sén túl a fõ vá ro si vá lasz tá -
sok rész le tei in kább csak a he lyi szer ve ze te ket és po li ti ku so kat érin tet ték. Jel lem zõ pél -
da, hogy ami kor a II. ke rü let ben a ke resz tény pár ton be lü li párt sza ka dást Rassay Kár oly
je lez te az or szá gos párt ve ze tõ ség nek, nem so kat tö rõd tek az üg  gyel. „Hát csi nál ja tok
két lis tát – mon dot ta Ernszt Sán dor. – Leg alább töb ben fog nak sza vaz ni, mert na gyobb
lesz az agi tá ció”. Ar ra vi szont sem mi lyen köz pon ti pénzt nem ígért.49

Bár a vá lasz tá si kam pány hi va ta lo san csak a vá lasz tá sok ki írá sa után kez dõ dött, lé -
nye gé ben már a fõ vá ro si tör vény ja vas lat tár gya lá sa és vi tá ja is be le tar to zott. A ha ta lom -
át vé tel re ké szü lõ ke resz tény pár ti kép vi se lõk el sõ sor ban ne ga tív kam pányt foly tat tak: a
ko ráb bi li be rá lis vá ros ve ze tést kár hoz tat ták, és min den té ren ra di ká lis vál to zást hir det -
tek. Az ál ta luk fel vá zolt mo rá lis és anya gi ka taszt ró fá ból – amit sze rin tük a ki sebb sé gi
„sza bad kõ mû ves dest ruk ció” oko zott – csak a ke resz tény meg úju lás je lent het ki utat.
Hogy utób bi rész le te i ben, prog ram szin ten mit je lent, ar ról alig esett szó – azt le szá mít -
va, hogy mind a tör vény ha tó sá gi bi zott ság ban, mind a fõ vá ro si tiszt vi se lõk, köz üzem ve -
ze tõk és a tan sze mély zet kö ré ben is a meg bíz ha tó, ke resz tény és nem ze ti be ál lí tott sá -
gú em be re ket kell elõ tér be he lyez ni. A li be rá lis kép vi se lõk ez zel szem ben pró bál ták vé -
de ni a Bárczy-korszak50 fõ vá ro si po li ti ká ját, fel so rol va an nak ér de me it, és el ha tá rol va at -
tól a ko ráb bi tör vény ha tó sá gi bi zott sá gok vá lasz tá si és mû kö dé si prob lé má it (pl. a
virilizmus, a „törzs fõ nö kök” ural ma).51 Az új hely zet be, a ke resz tény pár ti ha ta lom át vé -
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47 1920. évi 37 488 sz. BM ren de let.
48 Po li ti ka tör té ne ti és Szak szer ve ze ti Le vél tár 867/2. fond. r-74. õ.e. 136.
49 Rassay Kár oly po li ti kai vis  sza em lé ke zé sei. Uo. 141.
50 Er rõl rész le te sen lásd Var sá nyi Eri ka: Bárczy Ist ván. In: Bu da pest fõ pol gár mes te rei és pol gár mes te rei

1873 –1950. 163–177.
51 A „törzs fõ nö kök” he lyi (ke rü le ti) ve ze tõ sze mé lyek vol tak, akik töb bek kö zött a vá lasz tá si küz del me ket

szer vez ték. Lásd e kö tet ben Hor váth J. And rás ta nul má nyát.
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tel be és sa ját ki sebb sé gi, vé de ke zõ sze re pük be vi szont be le tö rõd tek. Ez utób bi a nem -
ze ti de mok ra ta pár ti Ugron Gá bor egyik nyi lat ko za tá ból is ki de rül. Párt já nak 40%-os
man dá tum ará nyát elõ re ve tít ve a „ve szélyt” az zal gon dol ta „eny hí te ni”, hogy a kri ti kák
ha tá sá ra fi gye lem be ve szik majd a fe le ke ze ti szem pon to kat, s a kép vi se lõ ik nek csak fe -
le iz ra e li ta val lá sú, így nem le het majd azt mon da ni, hogy a zsi dók túltengenek az új bi -
zott ság ban.52 Vagy ahogy más meg kö ze lí tés ben ma ga Bárczy Ist ván a kam pány ban ké -
sõbb meg fo gal maz ta: „Prog ra munk ne künk tu laj don kép pen nincs és mint el len zék nek
nem is le het. El len zék le szünk, s mint ilye nek az el len õr zést és a kri ti kát gya ko rol juk.
A prog ram adás a több sé gi párt jo ga és kö te les sé ge, bár ez ide ig mást, mint a ke resz tény
jel szót, nem igen hal lot tunk a túl só ol dal ról. Hogy mi prog ra mot ad junk, an nak sok ér -
tel me nem is len ne, csak a kor mány zó pár tok nak ten nénk szí ves sé get, mert mó dot ad -
nánk ar ra, hogy a prog ra mun kat ki sa já tít sák s né mi an ti sze mi ta szós  szal fel tá lal ják.”53 Az
ak ko ri po li ti kai han gu lat ra jel lem zõ, hogy a ke resz tény pár ti ak ra di ká li sai még azt is sok -
nak ta lál ták, hogy a li be rá li sok az el len õr zést és a kri ti kát kép vi sel hes sék…

A gyõz tes erõ ki lé te nem volt kér dé ses. Jó becs lé se ket le he tett ad ni a rész ered mé -
nyek re is a fél év vel ko ráb bi nem zet gyû lé si vá lasz tá sok bu da pes ti ered mé nye i bõl, így a
fõ vá ro si sza va zás több szem pont ból is tét nél kü li nek lát szott. Ezt a párt szer vez ke dé sek
el sõ lé pé sei csak to vább erõ sí tet ték. A kis gaz da párt tá vol ma ra dá sa kez det tõl egy ér tel mû
volt,54 a szo ci ál de mok ra ta pár té az or szá gos vá laszt mány jú ni us kö ze pi dön té se után vált
az zá.55 Or szá go san a KNEP tel jes egy sé ge még áp ri lis ban fel bom lott, mi u tán Friedrich Ist -
ván tár sa i val ki lé pett, és el len zé ki ke resz tény pár tot ala kí tott. A fõ vá ros ban azon ban még
má jus ele jén meg in dul tak és jú ni us ban si ke re sen le zá rul tak a tár gya lá sok, hogy a szét vá -
lás el le né re a vá lasz tá so kon kö zös ke resz tény lis tá kat ál lít sa nak a ke rü le tek ben.56 A ko ra -
be li szó hasz ná lat tal „pak tu mos” lis ták ról a fõ vá ro si ke resz tény és li be rá lis szer ve ze tek is
tár gyal tak, sõt több na pi lap ban egész Bu da pest re ki ter je dõ meg ál la po dást vi zi o nál tak: „a
vá lasz tá si küz de lem nem igen fog ja za var ni a fõ vá ros bé kes sé gét, […] mert na gyon va ló -
szí nû, hogy a fõ vá ros egész te rü le tén a vá lasz tá si ak tus le foly ta tá sá ra a pak tum foly tán sor
sem fog ke rül ni”.57 A va ló ság ban azon ban csak ott vol tak ko mo lyabb tár gya lá sok a szem -
ben ál ló fe lek kö zött, ahol a li be rá li sok je len tõs erõt kép vi sel tek, s eb bõl is fa ka dó an az
ot ta ni ke resz tény pár ti po li ti ku sok mér sé kel teb bek vol tak.58 A ke resz tény ra di ká li sok el -
uta sí tó ál lás pont ját hí ven fe jez te ki Usetty Fe renc: „ab szur dum, hogy a ke resz té nyek egy
lis tán sze re pel je nek pél dá ul a sza bad kõ mû ve sek kel”.59
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52 Fõ vá ro si Hír lap, 1920. má jus 19.
53 Uo. 1920. jú ni us 30. 
54 Rubinek Gyu la párt ve zér nyi lat ko za ta – „A kis gaz da párt nak sem mi kö ze a fõ vá ro si vá lasz tá sok hoz” –

egy ag rár párt ese té ben né mi leg ért he tõ, de egy or szá gos ve ze tõ sze re pért küz dõ párt tól azért még is meg le -
põ. (Uo. má jus 26.)

55 Az MSZDP nem csak a ha tó sá gi el nyo más, ha nem a je lölt ál lí tá si idõ szak rö vid sé ge mi att is a rész vé tel
le he tet len sé gét hang sú lyoz ta. Jel lem zõ, hogy a tá vol ma ra dást be je len tõ ve zér cikk jó ré szét a cen zú ra tö röl te.
(Nép sza va, 1920. jú ni us 19.)

56 Füg get len Bu da pest, 1920. má jus 5., jú ni us 23.
57 Nem ze ti Új ság, 1920. jú ni us 20.
58 Füg get len Bu da pest, 1920. jú ni us 16., 23. 
59 Fõ vá ro si Hír lap, 1920. jú ni us 30.
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Jú ni us 27-én le zá rult a je lölt-, az az a lis ta ál lí tás idõ sza ka. Há rom ke rü let ben (I., IX.,
X.) csak ke resz tény pár ti lis tát ál lí tot tak, ezért azok ban nem is tar tot tak sza va zást. A ko -
ráb bi fe renc vá ro si vá ros atya, a li be rá lis Sprin ger Fe renc az zal in do kol ta tá vol ma ra dá su -
kat, hogy el akar ják ke rül ni a biz tos ku dar cot, mint ha az ará nyos rend szer lé nye ge nem
ép pen a ki sebb sé gi kép vi se let biz to sí tá sa len ne. A tar tóz ko dás azért is ér he tet len volt,
mert pél dá ul a IX. ke rü let ben a nem zet gyû lé si vá lasz tá son a li be rá lis je löl tek ös  sze sen
9000 sza va za tot (20%-ot) kap tak, amel  lyel jú li us ban több man dá tu mot is sze rez het tek
vol na.60 Öt ke rü let ben két-két lis ta, míg két ke rü let ben (II., VIII.) há rom-há rom lis ta ver -
sen gett egy más sal. Két ke rü let ben si ke rült vé gül ke resz tény–li be rá lis pak tu mos lis tát ál -
lí ta ni, ahol a je löl tek fe le-fe le arány ban ke rül tek ki a két ol dal ról, de a vá lasz tá si har cot
ezek kel sem si ke rült ki küsz öböl ni: az V. ke rü let ben egy de mok ra ta el len zé ki, míg a VII.
ke rü let ben egy Friedrich-párti ke resz tény el len lis ta is in dult. Két, tisz tán ke resz tény lis -
ta csak a II. ke rü let ben in dult egy más (il let ve egy li be rá lis lis ta) el len, míg a VIII. ke rü -
let ben az egy sé ges ke resz tény lis tá val szem ben nem ze ti de mok ra ta pár ti és kü lön nem -
ze ti kö zép pár ti lis tát is ál lí tot tak. A töb bi ke rü let ben (III., IV., VI.) egy ke resz tény és egy
li be rá lis lis ta küz dött egy más sal. A párt el ne ve zé sek nem vol tak egy sé ge sek, ke rü le ten -
ként kü lön böz tek. Egyik ol da lon az el ma rad ha tat lan „ke resz tény” jel zõ mu tat ta a bi zo -
nyos szin tû egy be tar to zást, míg a má sik ol dalt épp en nek a hi á nya jel le mez te.61 A II. ke -
rü let ben a ke resz tény egy ség meg bom lá sa mö gött el vi és sze mé lyi okok is áll tak.
A konk rét vi ta a je lö lés nél bon ta ko zott ki, ami kor a lis ta ös  sze ál lí tá sá ért fe le lõs, mér sé -
kelt nek szá mí tó Rassay Kár oly a ra di ká lis el len tá bor vád ja sze rint sza bad kõ mû ve se ket is
fel vett a ke resz tény lis tá ra. Vé gül a konf lik tus nyo mán az egyik ke resz tény pár ti lis tát
Haller Ist ván és Rassay Kár oly, míg a má si kat Gallauner Kár oly és Wolff Kár oly ve zet te.
Rassay ér té ke lé se sze rint a hát tér ben a ke resz tény po li ti ka el té rõ fel fo gá sa állt: míg õk
a jog ren det és a tör vé nyes sé get ki emelt cél nak te kin tet ték, ad dig Wolffék – aki ket a ka -
to li kus egy ház, a Ke resz tény Nem ze ti Li ga, a Friedrich-párt és az éb re dõk he lyi szer ve -
ze tei is tá mo gat tak – a jog ál lam mal szem ben a ke resz tény ér de kek nyílt ér vé nye sí té sét,
a „zsi dó kér dés” gyors meg ol dá sát te kin tet ték a fõ fel adat nak.62

A ke resz tény lis tá kon a fõ vá ro si po li ti ká ban fõ leg új sze mé lyek, köz tük, ha kis szám -
ban is, de a bi zott sá gi he lyért el sõ al ka lom mal ver seny be szál ló nõk is sze re pel tek. Ez -
zel szem ben a li be rá li sok nál sok ré gi vá ros atya in dult a man dá tu mért, ki vált va ez zel
nem csak az el len tá bor, ha nem a hoz zá juk kö zel ál ló saj tó kri ti ká ját is. „Ta lál tunk azu -
tán olyan ré gi ne ve ket is a lis tá kon, ame lye ket egy ál ta lán nem sze ret tünk vol na vi szont -
lát ni. Ezek nek az urak nak […] vég leg vis  sza kel lett vol na vo nul ni uk a tör vény ha tó sá gi
élet tõl, s ha nem akar tak ön szán tuk ból men ni, a pár tok nak kel lett vol na kény sze rí te ni
õket er re.”63 A ke resz tény pár ti ak egy ré szé nek el fo gad ha tat lan volt, hogy a ré gi „törzs -
fõ nö kök” kö zül pl. Ehrlich G. Gusz táv elõ ke lõ he lyet ka pott a VII. ke rü le ti pak tu mos lis -
tán, ezért nem vé let len, hogy ott kü lön, tisz ta ke resz tény el len lis tát ál lí tot tak.
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60 Uo. 1920. jú ni us 30., jú li us 14.
61 Az új ság be szá mo lók kö zött is van nak ki sebb el té ré sek a párt el ne ve zé sek ben. (Nem ze ti Új ság, 1920. jú -

ni us 29.; Fõ vá ro si Hír lap, 1920. jú ni us 30.; Füg get len Bu da pest, 1920. jú ni us 30.)
62 Rassay Kár oly po li ti kai vis  sza em lé ke zé sei. 137–146.; Bu dai Ke resz tény Új ság, 1920. jú ni us 27., jú li us 4., 11.
63 Füg get len Bu da pest, 1920. jú ni us 30. A je löl tek.

Önkormányzati választások Budapesten_Önkormányzati választások Budapesten.qxd  2010.11.15.  13:42  Page 64



A vá lasz tá si kam pány fõ ese mé nyei a ke rü le ti nagy gyû lé sek vol tak, ame lye ket egy
hét tel a vá lasz tá sok elõtt, az utol só va sár nap ren dez tek meg. Két he lyen bot rány ba ful -
ladt a ren dez vény: az V. ke rü let ben a pak tu mos lis ta kö zös gyû lé sét, a VIII. ke rü let ben
a de mok ra tá két za var ták meg ra di ká lis jobb ol da li fi a ta lok ból ál ló cso por tok. A fel te he -
tõ en elõ re meg szer ve zett ran da lí ro zó kat, akik bo tok kal ve re ke dést pro vo kál tak, il let ve
kö vek kel ab la ko kat tör tek be, a rend õr ség nek és a kar ha ta lom nak kel lett meg fé kez -
nie.64 A vá lasz tás elõtt mind két ol dal el sõ sor ban sa ját hí ve it pró bál ta moz gó sí ta ni. A ke -
resz tény új sá gok egy szer re hang sú lyoz ták, hogy ará nyos rend szer ben min den sza va zat
szá mít, így ha za fi as és er köl csi kö te les ség a rész vé tel, de egy ben tör vé nyes is, mi u tán a
sza va zás kö te le zõ, és a tá vol ma ra dó kat meg bün te tik.65 A de mok ra ták nak azon ban az
utol só hé ten si ke rült bõ ví te ni ük a tá bo ru kat: saj tó juk a VI. és a VIII. ke rü le ti szo ci ál de -
mok ra ták tá mo ga tá sá ról szá molt be, amely el len a hír sze rint az MSZDP ve ze tõ sé gé nek
sem volt ki fo gá sa.66

A vá lasz tá sok ered mé nye

A fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi kép vi se lõ-vá lasz tá so kat 1920. jú li us 11–12-én, va sár nap és
hét fõn tar tot ták meg. Mi u tán tény le ges sza va zás ra a tíz vá lasz tó ke rü let bõl csak hét he -
lyen ke rült sor, ezért az ered mé nye ket is csak az utób bi ak ban elem zem.67

1. táb lá zat. Rész vé te li és ér vény te len sé gi ada tok vá lasz tó ke rü le tek sze rint 

65

Választó-
kerület

Választó-
jogosultak

Részt vettek Érvényes
szava zatok

Érvénytelen
szavazatok

Nem vagy
érvénytelenül

szavazók összesen

N % N N % N %

II. 25 838 16 055 62,1 14 846 1 209 7,5 10 992 42,5
III. 23 322 16 232 69,6 14 368 1 864 11,5 8 954 38,4
IV. 15 799 9 098 57,6 8 500 598 6,6 7 299 46,2
V. 38 142 20 004 52,4 17 339 2 665 13,3 20 803 54,5

VI. 82 713 50 457 61,0 45 605 4 852 9,6 37 108 44,9
VII. 92 375 56 597 61,3 49 057 7 540 13,3 43 318 46,9

VIII. 76 538 49 028 64,1 45 628 3 400 6,9 30 910 40,4
Összesen 354 727 217 471 61,3 195 343 22 128 10,2 159 384 44,9

64 Az Est, 1920. jú li us 6.; Új Nem ze dék, 1920. jú li us 6.; Nem ze ti Új ság, 1920. jú li us 9.; Nép sza va, 1920.
jú li us 10.

65 Nem ze ti Új ság, 1920. jú li us 3. Meg bün te tik a nemszavazókat.
66 Az Est, 1920. jú li us 7. A szo ci ál de mok ra ta párt és a köz sé gi vá lasz tá sok.
67 A vá lasz tá si ada to kat a leg tel je seb ben és leg ko he ren seb ben a kö vet ke zõ he ti lap kö zöl te: Füg get len Bu -

da pest, 1920. jú ni us 30. (Vá lasz tó jo go sul tak szá ma), jú li us 22., 30. – A töb bi új ság (pl. Nem ze ti Új ság, Új
Nem ze dék, Bu da pes ti Hír lap) ada tai nem tel je sek, és ki sebb hi bá kat, el írá so kat tar tal maz nak.
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Az 1. táb lá zat ból lát ha tó, hogy ös  szes sé gé ben a jo go sul tak 45%-a nem vá lasz tott: na -
gyobb ré szük nem is ment el (39%), ki sebb ré szük ér vény te le nül sza va zott. A nyá ri idõ -
pont mi att a fõ vá ros ban ke ve seb ben tar tóz kod tak mint ja nu ár ban; a pol gá ri csa lá dok
nya ral tak, az al sóbb osz tály be li ek a nyá ri mun ká kat vé gez ték. Az egyes ke rü le tek kö zött
je len tõ sek az el té ré sek, a leg ke ve sebb tá vol ma ra dó Óbu dán volt. Az ér vény te len sza va -
za tot már a ko ra be li elem zé sek is el sõ sor ban nem vét len té vesz tés nek, ha nem a szo ci ál -
de mok ra ták tu da tos (nem) sza va za tá nak te kin tet ték. A nem zet gyû lé si vá lasz tá sok kal ösz -
 sze vet ve azon ban je len tõs kü lönb sé gek vol tak e té ren: jú li us ban nem a nagy mun kás -
köz pon tok ban, ha nem a pak tu mos ke rü le tek ben sza vaz tak a leg töb ben ér vény te le nül
(V. és VII.: 13-13%), ott, ahol tisz tán ke resz tény, il let ve tisz tán li be rá lis lis ta nem in dult.
Eh hez ké pest a VI. és a VIII. ke rü let ben mû kö dött az elõ re be je len tett át sza va zás: a nem -
zet gyû lé si nél jó val ala cso nyabb ér vény te len sé gi arány ar ra mu tat, hogy a szo ci ál de mok -
ra ták egy ré sze tény leg tá mo gat ta a de mok ra ta pár ti lis tá kat. Az ér vény te len sé gi arány
összes sé gé ben is ala cso nyabb volt a fél év vel ko ráb bi nál (ja nu ár ban 19%, jú li us ban
10%); a „hi ány zó” vá lasz tók jó ré sze va ló szí nû leg a tá vol ma ra dók kö zött sze re pelt.

2. táb lá zat. A párt lis ták ra adott sza va za tok szá ma és ará nya vá lasz tó ke rü le tek sze rint

66

Vá -
lasztó-
kerület

Keresztény -
párti Ker. ellenlista Paktumos Liberális Lib.

ellenlista Középpárti

N % N % N % N % N % N %

II. 4 396 29,6 6 810 45,9 3 640 24,5

III. 9 372 65,2 4 996 34,8

IV. 5 578 65,6 2 922 34,4

V. 10 054 58,0 7 285 42,0

VI. 16 228 35,6 29 377 64,4

VII. 20 135 41,0 28 922 59,0

VIII. 25 250 55,3 18 146 39,8 2 232 4,9

Ös  sze -
sen 60 824 26 945 38 976 47 523 7 285 2 232

A vá lasz tá so kon az el len lis ták jó sze rep lé se kel tett meg le pe tést (lásd 2. táb lá zat).
A pak tu mos lis ták szo ros „gyõ zel mük kel” (60-40%) lé nye gé ben ku dar cot val lot tak: az
el len lis ták ré vén az V. ke rü let ben a de mok ra ták, a VII. ke rü let ben a ke resz tény pár ti ak
tud tak az elõ ze te sen ki al ku dott nál jó val több kép vi se lõt man dá tum hoz jut tat ni. A Hor -
thy -kor szak ará nyos rend sze rû fõ vá ro si vá lasz tá sa in ké sõbb már nem is kí sér le tez tek a
szem ben ál ló fe lek ilyen pak tu mok kal. A II. ke rü let ben a Wolff-féle ke resz tény el len lis -
ta szám sze rû leg is gyõ zel met ara tott Rassayék és a li be rá li sok lis tá ja fe lett. Óbu dán és a
Bel vá ros ban a keresztány pár ti ak, a VI. ke rü let ben (Te réz vá ros és a ké sõb bi An gyal föld
egy ré sze) a li be rá li sok ér tek el meg gyõ zõ, kö zel két har ma dos si kert. A leg szo ro sabb
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ered mény a Jó zsef vá ros ban szü le tett: a ke resz tény pár ti lis ta csak 10 szá za lék pont tal ka -
pott töb bet, mint a nem ze ti de mok ra ta és nem ze ti kö zép pár ti el len zé ki lis ták.

Az ös  sze sí tett man dá tum szá mok vi szont a ke resz tény pár ti ak egy ér tel mû do mi nan -
ci á ját mu tat ták, ki e gé szül ve az I., a IX. és a X. ke rü let 72 je lölt jé vel. Ös  sze sen 167 ke -
resz tény és 73 li be rá lis párt ál lá sú kép vi se lõt vá lasz tot tak meg. Az új tör vény ha tó sá gi bi -
zott ság ös  sze té tel ét rész le te sen, több szem pont alap ján mu tat ta be a Fõ vá ros Hír lap. Öt
nõi kép vi se lõ ke rült be a bi zott ság ba, mind a ke resz tény párt ré szé rõl, mi u tán a li be rá -
li sok nál még a je lölt lis tá kon is csak fér fi ak sze re pel tek. A ré gi vá ros atyák kö zül 51 lett
új ra ren des tag, túl nyo mó részt az el len zék lis tá i ról. Hu szon né gyen a fõ vá ro si mel lett
nem zet gyû lé si kép vi se lõk is vol tak. A fog lal ko zá sok kö zül a leg gya ko ribb a tiszt vi se lõ
volt, de sok ügy véd, ipa ros és ke res ke dõ is be ke rült az új köz gyû lés be.68 Egy ké sõb bi,
1931-es ta nul mány ból az új bi zott ság val lá si meg osz lá sát is is mer jük: a ta gok nak
83,4%-as ke resz tény, 16,6%-a iz ra e li ta val lá sú volt.69

A vá lasz tá sok utó éle te

A 240 vá lasz tott tag mel lé 1920 jú li u sá ban a bel ügy mi nisz ter meg ne vez te az ál lá sa (tisz -
te) alap ján be ke rü lõ bi zott sá gi ta go kat, de ak kor csak 20-at, mert a tör vény ben meg je -
lölt in téz mé nyek kö zül ket tõ még át szer ve zés alatt állt, így ve ze tõ ik sem vol tak, aki ket
je löl ni le he tett vol na a bi zott ság ba.70 A ke resz tény kép vi se lõk a vá lasz tá sok után köz vet -
le nül, jú li us 14-én lét re hoz ták az egy sé ges Ke resz tény Köz sé gi Pár tot (KKP), amely meg -
szû né sé ig, 1939-ig a fõ vá ro si po li ti kai élet meg ha tá ro zó „kor mány párt ja” ma radt. Jú li -
us má so dik fe lé ben vá lasz tot ták az új köz sé gi párt el nö ké vé a ka to li kus Wolff Ká rolyt,71

a Ke resz tény Nem ze ti Li ga el nö két, al el nö ke i vé a Friedrich-csoporthoz tar to zó Csilléry
And rás re for má tus fog or vost és a ke resz tény szo ci a lis ta Usetty Fe renc ka to li kus ta nárt.
A ve ze tõk ki vá lasz tá sa a kü lön bö zõ ke resz tény cso por tok komp ro mis  szu mát tük röz te,
és hall ga tó la gos meg ál la po dás szü le te tett ar ról, hogy a fõ vá rost irá nyí tók az or szá gos po -
li ti ká ban nem vál lal nak ko moly sze re pet.72 A ve ze tõk sze mé lye azon ban azt is mu tat ta,
hogy a fõ vá ros ban a ra di ká li sabb ke resz tény pár ti po li ti ka fog ér vé nye sül ni.

A vá lasz tá sok után vég be ment az „õr ség vál tás” a Vá ros há zán. A KKP nem kí vánt
egyez ked ni a li be rá li sok kal, és a szo kás jo got fel rúg va, a köz gyû lé si szak bi zott ság ok ba
nem en ge dett be el len zé ki kép vi se lõ ket. A tör vény ál tal elõ írt vá ros há zi tiszt újí tás ok is
a KKP aka ra ta sze rint zaj lot tak, 1920. szep tem ber 1-jén pol gár mes ter nek Sipõcz Je nõt,
a ko ráb bi kor mány biz tost vá lasz tot ták meg. A fõ vá ros ban 1923 vé gé ig a ke resz tény párt
egyed ural ma ér vé nye sült.
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68 Fõ vá ro si Hír lap, 1920. jú li us 21. Se reg szem le. Az új vá ros atyák sta tisz ti ká ja.
69 Wildner Ödön: Bu da pest tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak ke reszt met sze te a leg utób bi 30 év alatt. Vá ro -

si Szem le, 1931/4. 532. – Bu da pest la kos sá gá nak 23%-a volt iz ra e li ta val lá sú 1920-ban.
70 Fõ vá ro si Köz löny, 1920. jú li us 30. 410.
71 Wolff sze re pé rõl a fõ vá ro si ke resz tény köz éle ti moz ga lom szer ve zé sé ben lásd Ger gely Je nõ: A Ke resz -

tény Köz sé gi (Wolff) Párt el sõ évei. Szá za dok, 2008/6. 1327–1359.
72 Rész le te sen lásd Szentgáli Zsolt: A Ke resz tény Köz sé gi Párt tör té ne té hez. Múl tunk, 2002/1. 205–206.
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