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A FÕ VÁ RO SI KOR MÁNY PÁRT
LE VÁL TÁ SA – 1935

„Göm bös nem csak az or szá gos po li ti ká ban, de a bu da pes ti vá ros há zán is tisz ta hely ze -
tet akart te rem te ni, ért ve ezen a tisz ta hely ze ten sa ját vá ros há zi párt já nak – a Köz sé gi
Pol gá ri Párt nak – meg tisz tí tá sát is az ot ta ni li be rá lis s túl nyo mó részt bethlenista ele mek -
tõl… Ezért el ha tá roz ta, hogy fel osz lat ja Bu da pest tör vény ha tó sá gi bi zott sá gát s új vá -
lasz tá so kat ír ki az új fõ vá ro si köz gyû lés tag ja i nak meg vá lasz tá sa vé gett.”1

Út az elõ re ho zott vá lasz tá so kig

Az ön kor mány zat önál ló sá gát szû kí tõ 1930-as fõ vá ro si törvény2 élet be lé pé se és az
1930. de cem be ri vá lasz tá sok után sta bi li zá lód ni lát szott a bu da pes ti tör vény ha tó ság
hely ze te. A köz gyû lé sen az örö kös és a ki ne ve zett ta gok nak kö szön he tõ en biz tos több -
sé get él ve zett a jobb ol da li ko a lí ció, Wolff Kár oly Ke resz tény Köz sé gi Párt ja (KKP) és a
Koz ma Je nõ ve zet te, Beth len hez hû he lyi kor mány párt (Egy sé ges Köz sé gi Pol gá ri Párt,
EKPP) szö vet sé ge, míg a vá ros há zát a ke resz tény pár ti Sipõcz Je nõ pol gár mes ter irá nyí -
tot ta. A li be rá lis és a szo ci ál de mok ra ta el len zék le he tõ sé gei az 1930-as tör vén  nyel erõ -
sen csök ken tek, de to vább ra is sze rep lõi ma rad tak a tör vény ha tó sá gi élet nek, a köz gyû -
lé si és bi zott sá gi mun ká nak. Göm bös Gyu la 1932-es mi nisz ter el nö ki ki ne ve zé se nyo -
mán azon ban az 1920-as évek ele jé hez ha son ló hely zet állt elõ: a kor mány nak is mét
nem volt köz vet len be fo lyá sa a fõ vá ro si köz gyû lés re. A kü lönb ség ab ban állt, hogy míg
1922 és 1925 kö zött Beth len Ist ván nak az or szá gos kor mány párt bu da pes ti szer ve ze tét
kel lett meg szer vez nie és a tör vény ha tó ság ba új vá lasz tá sok kal be jut tat nia, ad dig Göm -
bös nek az okoz ta a fõ gon dot, hogy a már meg lé võ he lyi (és or szá gos) kor mány párt fö -
löt ti meg sze rez ze az iga zi irá nyí tást. Az új mi nisz ter el nök ezen túl me nõ en „egy nagy
nem ze ti pár tot”,3 az az egy egy sé ges jobb ol da li erõt kí vánt lét re hoz ni a fõ vá ro si po li ti -
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1 An tal Ist ván em lék ira tai. MTA Tör té net tu do má nyi In té zet irat tá ra. XIV. rész. 706.
2 1930. évi XVIII. tc.
3 Göm bös be szé de a NEP bu da pes ti zász ló bon tó gyû lé sén. 1933. no vem ber 12. In: Göm bös Gyu la: Vá -

lo ga tott po li ti kai be szé dek és írá sok. Szerk.: Vonyó Jó zsef. Osiris, Bu da pest, 2004. 555.
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ká ban is: a Nem ze ti Egy ség Párt ja (NEP) fõ vá ro si szer ve ze tét. Ez zel terv vel nem csak a
Beth len hez hû vá ros há zi kor mány párt, ha nem az önál ló sá gát és a vá ros há zi po zí ci ó it
fél tõ és vé dõ KKP is szem be szállt.4

A NEP fõ vá ro si cso port já nak szer ve zé se azon ban 1933-ben nem ho zott si kert. A
Koz ma-fé le EKPP meg tud ta õriz ni önál ló sá gát, és a ke resz tény párt bom lasz tá sá ra tett
lé pé sek is ered mény te le nek ma rad tak. Hi á ba tar tot ták meg 1933. no vem ber 12-én a
NEP nagy sza bá sú bu da pes ti zász ló bon tó gyû lé sét, ott Göm bös még csak a fõ vá ro si szer -
vez ke dés elõ ké szí té sé rõl szá mol ha tott be, és a be szé dé ben kár hoz ta tott túl sok vá ros -
há zi párt még min dig a re a li tást je len tet te.5 A mi nisz ter el nök ak kor a ko ráb ban is be vált
esz köz höz, a fõ vá ro si tör vény mó do sí tá sá hoz fo lya mo dott. Ter ve ze tét 1934. ja nu ár já -
ban hoz ta nyil vá nos ság ra. A köz gyû lé si pár tok, jobb ol da li ak és el len zé ki ek kö zö sen til -
ta koz tak az au to nó mi át to vább csök ken tõ, sõt át me ne ti idõ re fel füg gesz tõ ter ve zet el -
len, és Al kot mány vé dõ Szö vet ség be tö mö rül tek. A kor mány zat nak azon ban 1920 óta
jo gá ban állt fel osz lat ni a köz gyû lést, így ez zel a fe nye ge tés sel és ki sebb komp ro mis  szu -
mok árán6 si ke rült meg osz ta nia az al kal mi szö vet sé get, és Beth len köz ve tí té sé vel le vá -
lasz ta ni ró la a Koz ma-fé le kor mány pár tot. Az or szág gyû lé si több ség ezek után az el len -
zék éles til ta ko zá sa és a ke resz tény pár ti ak kri ti ká ja el le né re meg sza vaz ta a tör vény ja -
vas la tot.7

Az 1934-es tör vény mó do sí tás a fõ pol gár mes ter nek a tör vény élet be lé pé sét kö ve tõ
két év re kü lön le ges, a kor mány biz to sé hoz ha son ló jog kört adott a fõ vá ros ház tar tá sát és
üze me it érin tõ „sza ná lá si” terv vég re haj tá sá ra.8 A fõ pol gár mes ter a kor mány zat kép vi -
se lõ je volt Bu da pes ten: ezt a posz tot 1932 no vem be re óta Göm bös ki vá lasz tott ja, Hu -
szár Ala dár töl töt te be. Õ azon ban már nem tá mo gat ta a mi nisz ter el nök új fõ vá ro si po -
li ti ká ját, ezért a tör vény mó do sí tás élet be lé pé sé vel egyidõben és az zal ös  sze füg gés ben
1934. jú ni us 2-án a fõ pol gár mes te ri posz ton vál tás tör tént: Hu szár le mon dott, he lyé re
Bor ven dég Fe renc, a Göm bös mel lé ál ló ko ráb bi al pol gár mes ter ke rült. A ke resz tény
párt és sze mé lye sen Sipõcz Je nõ pol gár mes ter hi á ba til ta ko zott, a poszt be töl té sé be az
új sza bá lyo zás nak megfelelõen9 ak kor már nem volt be le szó lá suk: az vá lasz tás nél kül,
egy sze rû kor mány zói ki ne ve zés sel tör tént.10 A fe szült hely zet ben az al pol gár mes ter-vá -
lasz tás is a Vá ros há zá ért fo lyó harc ré szé vé vált: a tiszt ség be vé gül Wolffék je lölt je,
Szendy Kár oly ke rült, le gyõz ve az új fõ pol gár mes ter ál tal tá mo ga tott Lamotte Ká rolyt.
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4 Ger gely Je nõ: Göm bös Gyu la. Po li ti kai pá lya kép. Vin ce Ki adó, Bu da pest, 2001. 258–259.
5 Göm bös Gyu la: i. m. 557.
6 Ilyen volt pél dá ul, hogy kor mány biz tos he lyett a fõ pol gár mes ter ka pott két év re kü lön le ges jo go kat.
7 1934. évi XII. tc. – A tör vény ja vas lat tal kap cso la tos vi ták ról, po li ti kai harc ról rész le te sen lásd Bu da pest

tör té ne te. V. k. A for ra dal mak ko rá tól a fel sza ba du lá sig. Szerk.: Hor váth Mik lós. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest,
1980. 297–300.; L. Nagy Zsu zsa: A bu da pes ti li be rá lis el len zék 1919–1944. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest,
1972. 113–117.

8 1934. évi XII. tc. 27. §.
9 1934. évi XII. tc. 1. §.
10 Bor ven dég sze re pé rõl és az 1934-es ese mé nyek rõl rész le te sen lásd Sipos And rás: Bor ven dég Fe renc,

1934. 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. 82–86.
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Bu da pest azon ban csak az egyik szín te re volt az or szá gos po li ti ká ban, Göm bös és
Beth len kö zött fo lyó küz de lem nek. Egy re éle seb bé és nyíl tab bá vá ló konf lik tu suk Göm -
böst szö vet sé ge sek ke re sé sé re ösz tö nöz te: 1934 ta va szán a Kis gaz da párt ve ze tõ jé vel,
Eckhardt Ti bor ral kö tött pak tu mot, amely hez õs  szel Wolff Kár oly is csat la ko zott.11

Utób bi val va ló meg egye zést elõ se gí tet te, hogy Göm bös nek egy elõ re fon to sabb volt az
or szá gos és a fõ vá ro si kor mány párt fe let ti tény le ges el len õr zés meg szer zé se, mint a fõ -
vá ros irá nyí tá sa, a Beth len el le ni kö zös fel lé pés re pe dig Wolff és párt ja min den szem -
pont ból al kal mas volt. Idõ köz ben a fõ vá ro si köz gyû lés az 1935. év re szó ló költ ség ve tés
tár gya lá sa kor Wolff in dít vá nyá ra „de fi cit men tes” ja vas la tot fo ga dott el, az az lé nye gé ben
hely re ál lí tot ta a fõ vá ros költ ség ve té si egyen sú lyát, ami a sza ná lá si ter ve zet egyik fõ cél -
ki tû zé se volt. No vem ber ben vá rat la nul meg halt a gömbösi cé lok fõ vá ro si meg va ló sí tá -
sá ra ki sze melt fõ pol gár mes ter, Bor ven dég Fe renc, ami elõ se gí tet te Göm bös és Wolff ki -
egye zé sét: a meg ürült fõ pol gár mes te ri tiszt ség be a ke resz tény pár ti Sipõcz Je nõ ke rült,
akit pe dig a pol gár mes te ri szék ben Szendy Kár oly kö ve tett. Vé gül 1934 de cem be ré ben
Göm bös meg tör te a ré gi fõ vá ro si kor mány párt el len ál lá sát, s a kor mány ul ti má tu má ra –
be ol va dás vagy nyílt el len zé ki ség – az Egy sé ges Köz sé gi Pol gá ri Párt be szün tet te mû kö -
dé sét. Tag jai át lép tek az új ve ze tõ vel, Zsitvay Ti bor ral „újon nan” lét re jött NEP Fõ vá ro -
si Párt já ba.12

1935. már ci us ele jén Göm bös nek si ke rült el ér nie fõ cél ját: rá vet te a kor mány zót,
hogy az or szág gyû lést idõ elõtt osz las sa fel és ír jon ki új or szá gos vá lasz tást, amely nek
so rán több sé gé ben sa ját je lölt je it jut tat ta man dá tum hoz. Vár ha tó volt, hogy ugyan ez a
cél ja a fõ vá ros ban is, ahol rá adá sul az 1934-es tör vény mó do sí tás egyik ren del ke zé se a
bel ügy mi nisz ter nek gya kor la ti lag bár mi kor le he tõ sé get adott a tör vény ha tó sá gi köz gyû -
lés kü lön in dok lás nél kü li fel osz la tá sá ra,13 man dá tu má nak tör vény ben rög zí tett le jár ta
elõtt. Az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon a leg több sza va za tot Bu da pes ten (is) a NEP sze rez -
te meg, így meg fe le lõ nek lát szott a hely zet Göm bös szá má ra, hogy az elõ re ho zott tör -
vény ha tó sá gi vá lasz tás sal át ren dez ze a fõ vá ro si erõ vi szo nyo kat. 1935. áp ri lis kö ze pén
Koz ma Mik lós bel ügy mi nisz ter ezért fel osz lat ta a fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi bi zott sá got,
és jú ni us 2–3-ra ki ír ta a fõ vá ro si vá lasz tá so kat.
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11 For rá sok Bu da pest tör té ne té hez. III. k. 1919–1945. Szerk.: Sze ke res Jó zsef.. Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá -
ra, Bu da pest, 1972. 171. do ku men tum. 365–367.

12 Sipos And rás: Szendy Kár oly, 1934–1944. In: Bu da pest fõ pol gár mes te rei és pol gár mes te rei 1873 -
–1950. 201–206.; Hor váth Mik lós: i. m. 341–342.; Hor váth J. And rás: A fõ pol gár mes te ri in téz mény. In: Ös -
 sze ál lí tás a bu da pes ti köz igaz ga tá si ön kor mány zat múlt já ból. Szerk.: Lõrincz La jos. Bu da pest, 1990.
148–151.; Bu da pest Szé kes fõ vá ros Sta tisz ti kai és Köz igaz ga tá si Év köny ve XXIII. (1935) 3–13., 17–18.

13 A tör vény ha tó sá gi bi zott ság lét szá mát és ös  sze té tel ét meg vál toz ta tó pa ra gra fus a tör vény sze rint csak a
bel ügy mi nisz ter kü lön ren de le té re vá lik ha tá lyos sá, ami vel együtt majd a bi zott ság meg bí za tá sa is meg szû nik.
(1934. évi XII. tc. 28. §.) – A bel ügy mi nisz ter ko ráb bi, ál ta lá nos fel osz la tá si jo ga csak ki vé te les, tör vény ben
meg ha tá ro zott ese tek re vo nat ko zott, kü lön sza bá lyok kal. (1930. évi XVIII. tc. 99. §.)
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Vá lasz tás el avult név jegy zék alap ján

A vá lasz tó jo gi sza bá lyo zás alap jai ugyan azok ma rad tak 1935-ben is: tit kos, ará nyos, az -
az párt lis tás sza va zást tar tot tak 14 vá lasz tó ke rü let ben, ame lyek meg egyez tek az 1930-
as fõ vá ro si tör vény ben ki je lölt 14 köz igaz ga tá si ke rü let tel. Az 1934-es tör vény mó do sí -
tás meg vál toz tat ta a tör vény ha tó sá gi bi zott ság ös  sze té tel ét. Az ál ta lá nos vá lasz tás sal be -
ke rü lõ ta gok szá ma 1930 után to vább csök kent, ke rü le ten ként egy sé ge sen há rom-há -
rom, ös  sze sen 42 fõ vel: 150-rõl 108-ra. A fõ vá ro si fõ tiszt vi se lõk lét szá ma elv ben nem
vál to zott, gya kor la ti lag vi szont az öt év vel ko ráb bi 30 fõ bõl 1935-re már csak 24 lett hi -
va ta li tiszt sé ge foly tán a köz gyû lés tag ja.14 A bel ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt, úgy ne ve zett
szak sze rû ség kép vi se lõi 1930-hoz ké pest el vesz tet ték ren des tag sá gi és sza va za ti jo gu -
kat. Az örö kös ta gok szá mát a tör vény mó do sí tás sal elv ben 32-rõl 22-re csök ken tet ték,
azon ban ez csak fo ko za to san (el ha lá lo zás ok) ré vén va ló sult meg, így 1935-ben még 31
sze mély ma radt ilyen jog cí men kép vi se lõ. Az ér dek kép vi se le ti ta gok szá ma to vább ra is
19, de õket egy ki vé tel lel majd csak az újon nan meg ala ku ló köz gyû lés nek kell meg vá -
lasz ta nia a kü lön bö zõ ér dek kép vi se le ti cso por tok, el sõ sor ban a ka ma rák vá laszt má nyi
tag jai kö zül.15 Ös  szes sé gé ben te hát 74 kép vi se lõ, az az több mint a köz gyû lés 40%-a
nem ál ta lá nos vá lasz tás sal ke rült be a fõ vá ros ve ze tõ tes tü le té be.

A vá lasz tó jo go sult ság fel tét elei elv ben nem mó do sul tak: alap ja a par la men ti vá lasz -
tó jog volt, szi go rúbb hely ben la ká si kri té ri um mal (ket tõ he lyett hat év) ki egé szít ve. A vá -
lasz tás elõ re ho zá sa azon ban ezt rej tet ten meg vál toz tat ta, mi u tán az 1934-es tör vény -
mó do sí tás sze rint az „új vá lasz tást a leg utol só ér vé nyes tör vény ha tó sá gi vá lasz tói név -
jegy zék alap ján”16 kel lett meg tar ta ni. 1925-ban és 1930-ban az új tör vény ha tó sá gi vá -
lasz tói név jegy zék el ké szí té se majd nem fél évet vett igény be, így er re 1935-ben két-há -
rom hét alatt ér te lem sze rû en nem ke rül he tett sor.17 Ma radt te hát az öt év vel ko ráb bi,
1930-as név jegy zék, amely ben vi szont ben ne vol tak az idõ köz ben el huny tak vagy a fõ -
vá ros ból el köl tö zöt tek, ugyan ak kor hi á nyoz tak az el vi leg vá lasz tás ra jo go sult tá vá lók,
akik be töl töt ték az elõ írt kor ha tárt, vagy tel je sí tet ték a mû velt sé gi, hely ben la ká si kri té -
ri u mo kat. Ez ma gya ráz za, hogy a fõ vá ro si la kos ság szám és az is ko lá zott sá gi szint nö ve -
ke dé se el le né re 1930-ban és 1935-ben lé nye gé ben mi ért volt ugyan an  nyi a vá lasz tó jo -
go sul tak szá ma, majd a tör vény sze rint 1936-ra el ké szí tett új név jegy zék ben ez mi ért
nõtt meg hir te len 30 000 fõ vel (10%-kal).18 A fur csa, jog sza bály sze rû, ám még is jog sér -
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14 Az 1930-as fõ vá ro si tör vény ben a fõ tiszt vi se lõi ta gok lét szá mát 30-ról 20-ra csök ken tet ték, de a ki ke -
rü lõ ál lá sok ak ko ri bir to ko sai (pél dá ul a ke rü le ti elöl já rók) sa ját sze mé lyük ben meg tart hat ták bi zott sá gi he lyü -
ket, amíg az adott tisz tet be töl töt ték. A nyug dí ja zá sok és el ha lá lo zás ok mi att ezért fo lya ma to san csök kent le
a hi va ta li ta gok szá ma 24-re.

15 E cso port ba so rol ha tó a Vi té zi Rend kül dött je is, bár e szer ve zet nek önál ló de le gá lá si jo ga volt.
16 1930. évi XII. tc. 28. §. (2).
17 Az aján lás hoz is szük sé ges sza va zói iga zol vá nyo kat má jus ele jén pos táz ni kel lett.
18 A vá lasz tó jo go sul tak 1935. évi 292 946 fõs szá ma né mi leg el tér ugyan az 1930. évi tõl, de pon to san

meg egye zik az 1930-as ös  sze írás vég le ges, a fel leb be zé sek után csak 1931-re ki ala kult ada tá val. (A Fõ vá ro si
Sta tisz ti kai Hi va tal je len té se új vá lasz tá si név jegy zék ös  sze ál lí tá sá ról 1936. már ci us 30. In: For rá sok Bu da pest
tör té ne té hez. III. k. 1919–1945. 403–405.)
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tõ „meg ol dás” te hát köz ve tet ten, de je len tõ sen mó do sí tot ta er re a vá lasz tás ra a cen zu -
so kat: ál ta lá no san, de ki nem mon dot tan a fér fi ak nál 29, a nõk nél 35 éves élet kor és
11 évi fõ vá ros ban la kás lett a fel té te le a vá lasz tá si tör vény sze rint egyéb ként meg lé võ
vá lasz tó jog gya kor lá sá nak. A sza bá lyo zás ból fa ka dó má sik kü lön le ges ség, hogy az idõ -
köz ben a fõ vá ro son be lül más hely re köl tö zõk ne he zeb ben tud ták gya ko rol ni a vá lasz -
tó jo gu kat, mert ahogy a pol gár mes te ri hir det mény meg fo gal maz ta: „a tör vény ha tó sá gi
vá lasz tók ab ban a sza va zó kör ben… fog nak sza vaz ni, amely sza va zó kör ben az 1930.
év ben ké szült név jegy zék ös  sze ál lí tá sa ide jén lak tak… la kás vál to zá suk ra va ló te kin tet
nél kül”.19

A nem vá lasz tott ta gok rend sze rén és a nem ál ta lá nos vá lasz tó jo gon túl a ko ráb bi
vá lasz tá sok hoz ha son ló an 1935-ben is to váb bi kor lá to zá sok se gí tet ték elõ azt a célt,
hogy a tit kos sza va zás el le né re biz tos jobb ol da li több ség le gyen a fõ vá ro si köz gyû lés -
ben. Az egyes vá lasz tó ke rü le tek ben meg sze rez he tõ man dá tu mok szá mát in kább a „ke -
rü le ti egyen lõ ség”, mint az ott la kó vá lasz tók szá ma alap ján ha tá roz ták meg, ami vel sé -
rült a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek el ve: a jobb ol da li több sé gû bu dai I. ke rü let és a pes -
ti Bel vá ros erõ sen fe lül rep re zen tált volt, míg a bal ol da li–li be rá lis el len zé ki bá zis nak szá -
mí tó Er zsé bet vá ros – vá lasz tó i nak szá má hoz ké pest – ará nya i ban ke ve sebb kép vi se lõt
küld he tett a köz gyû lés be.20

A lis ta ál lí tás hoz az in dul ni szán dé ko zó pár tok nak min den ke rü let ben leg alább
1000-1000 vá lasz tó aján lá sát kel lett be nyúj ta ni uk. Ez a na gyobb ke rü le tek ben a jo go -
sul tak 2,5, a leg ki seb bek ben, a már em lí tett I. ke rü let ben és a Bel vá ros ban vi szont több
mint 10%-át je len tet te, ami megint csak az el len zé ki pár tok nak volt ked ve zõt len: ott
kel lett (vol na) ará nya i ban a leg több aján lást ös  sze gyûj te ni ük, ahol tár sa dal mi tá mo ga -
tott sá guk a leg ala cso nyabb volt. Az el avult név jegy zék mi att az aján lá si rend szer kor lá -
to zó jel le ge 1935-ben erõ seb ben ér vé nye sült. A tá mo ga tó alá írás hoz ugyan is szük ség
volt a jo go sult sza va zó je gyé nek szel vé nyé re, az úgy ne ve zett bolettára is, ame lyet alap -
eset ben a név jegy zék ben sze rep lõ la kás cím re küld tek ki. Bár az 1930 óta meg vál to zott
la kás cí me ket a rend õr ség be vo ná sá val meg pró bál ták ki de rí te ni, az el köl tö zött vá lasz tók
kö zül több tí zez ret nem si ke rült meg ta lál ni, így õk a sza va zó je gyü ket sem kap ták meg.21
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19 Fõ vá ro si Köz löny, 1935. áp ri lis 30. 835–836. Pol gár mes te ri hir det mény. – Ar ra va ló te kin tet tel, hogy
„a vá lasz tói név jegy zé kek ös  sze ál lí tá sa óta le folyt négy és fél év alatt a vá lasz tók nak lé nye ge sen nagy ré sze
meg vál toz tat ta la ká sát”, le he tõ sé get biz to sí tot tak az 1930-as név jegy zé kek új bó li meg te kin té sé re. A vá lasz tó -
pol gár ok a ke rü le ti elöl já rók hi va ta la i ban hét köz nap 9 és 14 óra kö zött ér dek lõd het tek, hogy tény le ge sen me -
lyik sza va zó kör be vet ték fel õket.

20 Egy man dá tum ra a VII. ke rü let ben, Er zsé bet vá ros ban 4555 vá lasz tó jo go sult ju tott, ez zel szem ben a
Bel vá ros ban (IV.) csak 1301, az I. ke rü let ben pe dig 1311. Ugyan csak a po li ti kai ok kal ma gya ráz ha tó, hogy
míg Er zsé bet vá ros csak 9, ad dig Jó zsef vá ros 11 man dá tu mot ka pott, mi köz ben a két ke rü let ben a vá lasz tók
szá ma szin te meg egye zett.

21 A bolettákat a si ker te len kéz be sí tés után a ke rü le ti elöl já rók nál (az új XII–XIV. ke rü le tek ben még a ko -
ráb bi, I., V. és VII. ke rü le ti elöl já ró sá gon), csak sze mé lye sen le he tett át ven ni. Lásd az iga zo ló vá laszt mány hir -
det mé nyét: Fõ vá ro si Köz löny, 1935. má jus 24. 964.  (A sza va zó iga zol vá nyok kér dé sé rõl mint a vá lasz tá si
kam pány egyik bot rá nyá ról ké sõbb még szó lesz.)
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Emel lett az elõ re ho zott vá lasz tást a fõ vá ro si kor mány párt ér de ke it szol gá ló rö vid ha tár -
idõk jel le mez ték: az aján lá sok ös  sze gyûj té sé re pél dá ul alig tíz nap állt ren del ke zés re.22

Mind ezek alap ján, ha a sza bá lyo zást néz zük, a két vi lág há bo rú kö zöt ti fõ vá ro si tör -
vény ha tó sá gi vá lasz tá sok kö zül az 1935-ös volt a leg kor lá to zot tabb. 

Az in du ló pár tok

A FÕ VÁ RO SI KOR MÁNY PÁRT

Az Egy sé ges Köz sé gi Pol gá ri Párt az 1930. évi tör vény ha tó sá gi vá lasz tá so kon 12%-ot ért
el, de a nem vá lasz tott ta gok és a jobb ol dal ko a lí ció kény sze re ré vén en nél jó val na -
gyobb súlyt kép vi selt a Vá ros há zán. 1932 után az új mi nisz ter el nök, Göm bös Gyu la és
Koz ma Je nõ, a ré gi fõ vá ro si kor mány párt ve ze tõ je egy más sal küz dött az ön kor mány za -
ti ha ta lo mért – ám egy ben a fõ vá ro si po zí ci ók és ál lá sok el osz tá sá ért is.23 Göm bös elõ -
ször Tabódy Ti bort, volt ke resz tény pár ti képviselõt24 bíz ta meg a Nem ze ti Egy ség Párt -
ja fõ vá ro si meg szer ve zé sé vel, de õ 1933 fo lya mán nem ért el si kert. 1934-ben a párt -
szer ve zés he lyett a fõ vá ro si tör vény ja vas lat ról és a sza ná lás ról folyt a po li ti kai vi ta, majd
az év vé gén vál to zott a hely zet: Göm bös al kut kö tött Wolff Ká rol  lyal, és új em bert,
Zsitvay Ti bor volt igaz ság ügy-mi nisz tert bíz ta meg a NEP fõ vá ro si ve ze té sé vel, aki már
a Koz ma-párt több sé gé nek is el fo gad ha tó sze mély volt. A vár ha tó új vá lasz tá sok kö ze -
led té vel így az EKPP 1934. de cem ber 4-i ülé sén be szün tet te önál ló mû kö dé sét, tag jai
pe dig át lép tek a NEP fõ vá ro si szer ve ze té be.25

A NEP tény le ges bu da pes ti meg szer ve zé sé re csak 1935 el sõ fe lé ben ke rült sor,
rész ben pár hu za mo san a vá lasz tá si küz del mek kel. Az 1935. feb ru ár ban ké szült rész le -
tes fõ vá ro si szer ve ze ti út mu ta tás alap já ban a köz sé gi vá lasz tá si be osz tás nak meg fe le lõ
struk tú rát, 14 ke rü le ti és 250 sza va zó kö ri szer ve ze tet,26 to váb bá ezek hez kap cso ló dó
nõi és if jú sá gi cso por to kat írt elõ. Az or szá gos min tá nak meg fe le lõ en a ke rü le ti és sza -
va zó kö ri szer ve ze te ket irá nyí tó tiszt vi se lõ ket (el nö kök, al el nö kök és tit ká rok) a párt ve -
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22 Má jus 13. és 18. kö zött kéz be sí tet ték a vá lasz tók nak a sza va zó je gye ket a bolettákkal (ahol le he tett),
míg a pár tok nak má jus 25-ig kel lett le ad ni uk az ös  sze gyûj tött aján lá so kat. (Lásd az iga zo ló vá laszt mány hir det -
mé nyét. Fõ vá ro si Köz löny, 1935. má jus 24. 964.)

23 Harrer Fe renc vis  sza em lé ke zé se sze rint a „Wolff–Kozma ura lom” ide jén a két párt ve zér ren del ke zett
a fõ vá ro si köz hi va tal no ki ál lá sok 40-40%-ról, és csak 10-10%-ban a ki ne ve zé si jog gal bí ró fõ pol gár mes ter és
pol gár mes ter. (Harrer Fe renc: Egy pol gár éle te. II. k. [Em lék irat ok] Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (BFL) XIV. 31.
12. do boz. 120.) 

24 Tabódy Ti bor 1925-ben és 1930-ban a KKP lis tá já ról ke rült be a fõ vá ro si köz gyû lés be, 1926 után az
or szá gos ke resz tény párt szí ne i ben or szág gyû lé si kép vi se lõ is lett. Göm bös mi nisz ter el nö ki ki ne ve zé se után
lé pett át a kor mány párt ba, majd a fõ vá ro si si ker te len ség után 1935 már ci u sá ban Za la vár me gye fõ is pán já vá
ne vez ték ki.

25 Harrer Fe renc: i. m. 120–129.; Nem ze ti Új ság, 1935. de cem ber 5. 
26 Ezt az or szág gyû lé si vá lasz tá sok ide jén ki egé szí ti há rom nagy vá lasz tó ke rü le ti (bu dai, észak- és dél-pes -

ti) szer ve zet.
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zé re bíz za meg és men ti fel. Raj tuk kí vül fon tos sze re pet szán tak a pro pa gan da-meg bí -
zot tak nak (akik nek fõ fel ada ta a NEP és az el len zék gyû lé se i nek lá to ga tá sa), va la mint a
40-50 vá lasz tó pol gá ron ként ki vá lasz tott ún. szer ve zõk nek (akik a „re á juk bí zott” vá lasz -
tók be szer ve zé sét vég zik, kü lö nös fi gyel met for dít va a mun kás ság meg gyõ zé sé re).27

A párt szer ve zés nek a vá lasz tá so kon túl mu ta tó cél jai is vol tak; ezt jel zi a köz pon ti és a
ke rü le ti párt he lyi sé gek mel lett a ki sebb párt iro dák meg nyi tá sá nak ter ve, ahol a pol gár -
ság ügyes-ba jos dol ga i ban ta ná csot és se gít sé get kap hat. Er rõl ké sõbb a párt saj tó így írt:
„A vá lasz tás a NEP szer ve ze te i nek mun ká já ban csak egy olyan ál lo más volt, ami kor po -
li ti zál tak is, mert egyéb ként a NEP szer ve ze te i nek fel ada ta és hi va tá sa: szo ci á lis és kul tu -
rá lis té ren dol goz ni mi nél ered mé nye seb ben és ha té ko nyab ban, mert a va ló di és vég sõ
cél: a nem ze ti egy ség meg te rem té se…”.28

A kor mány párt fõ vá ro si párt szer ve ze te azon ban az 1934. de cem be ri ese mé nyek
után sem vált egy sé ges sé. A Koz ma-párt volt tag jai, köz tük olyan ré gi vá ros po li ti ku sok -
kal, mint Bárczy Ist ván és Harrer Fe renc, to váb bá a Zsitvay Ti bor hoz kö tõ dõ újak al kot -
ták a mér sé kel tebb cso por tot – szem ben a NEP-mozgalomból az or szá gos ve ze tés nyo -
má sá ra be ke rült fi a tal ra di ká li sok kal. A vá lasz tá si je lölt lis ták már elõ re je lez ték a kép vi -
se lõ cso port át ala ku lá sát: a volt köz sé gi pár ti bi zott sá gi ta gok kö zül csak öten sze re pel -
tek raj tuk. Ki emel ke dik kö zü lük Harrer Fe renc, aki Zsitvay fõ ta nács adó ja és a II. ke rü -
le ti szer ve zet el nö ke lett, így a kam pány ban is ko moly sze re pet vál lalt.29 A ke rü le ti lis -
ták élén Zsitvay Ti bor és a vá ros po li ti kai ügyek ben jár tas Usetty Bé la mel lett fõ leg or -
szág gyû lé si kép vi se lõk áll tak, sõt az I. ke rü let ben ma ga a mi nisz ter el nök ve zet te a NEP
lajst ro mát. Az esé lyes he lye ken (1–5.) po li ti ku sok, ál la mi és fõ vá ro si fõ tiszt vi se lõk, ügy -
vé dek és tõ kés vál lal ko zók áll tak, míg a „nem ze ti egy sé get” szim bo li zá ló ipa ro sok, mun -
ká sok, il let ve a nõi je löl tek (212 fér fi mel lett négy nõ) a lis ták má so dik fe lé ben kap tak
he lyet.30

A ré gi, Koz ma Je nõ ve zet te kor mány párt meg szû né sé vel né hány fõ vá ro si po li ti kus
nem lé pett át a NEP-be. Payr Hu gó és hí vei az el len zé ki li be rá li sok hoz csat la koz tak, míg
Beth len ko ráb bi fõ pol gár mes te re, Ripka Fe renc önál ló pár tot szer vez ve in dult a vá lasz -
tá so kon – igaz csak egy he lyen, az I. ke rü let ben.

A KE RESZ TÉNY KÖZ SÉ GI PÁRT

A fõ vá rost 1920 óta ve ze tõ köz sé gi párt az 1932-es mi nisz ter el nök-vál tás után sa já tos
hely zet be ke rült. Az or szá gos po li ti ka jobb ra to ló dá sát csak üd vö zöl het te, hi szen sa ját
jel sza vai je len tek meg a kor mány za ti meg nyil vá nu lá sok ban: a nyu ga ti de mok rá cia és li -
be ra liz mus el íté lé se, a nem ze ti ön cé lú ság hir de té se, a ke resz tény tö me gek re tá masz ko -
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27 A NEP Or szá gos Köz pont já nak rész le tes szer ve zé si út mu ta tá sa a párt bu da pes ti szer ve ze te ré szé re. In:
Göm bös párt ja. A Nem ze ti Egy ség Párt ja do ku men tu mai. Ös  sze áll. és szerk.: Vonyó Jó zsef. Di a lóg Campus,
Bu da pest–Pécs, 1998. 214–227.

28 Füg get len Bu da pest, 1935. már ci us 6., jú ni us 12. (Ki eme lés az ere de ti ben.)
29 Harrer Fe renc: i. m. 134–141.
30 A NEP lis tá it, a je löl tek fog lal ko zá sá nak meg adá sá val lásd Füg get len Bu da pest 1935. má jus 15.
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dás stb. A Wolff Kár oly ve zet te párt úgy is in terp re tál ta a gömbösi re form prog ra mot,
mint a Bu da pes ten meg hir de tett és rész ben meg va ló sí tott po li ti ka ki ter jesz té sét az
egész or szág ra. Ugyan ak kor a jel sza vak ha son ló sá ga mö gött meg ha tá ro zó volt a ha tal -
mi el len tét, a fõ vá ro si pén ze kért és po zí ci ó kért foly ta tott küz de lem, ame lyet Göm bös
1933-as párt szer ve zé si kí sér le te, majd az 1934-es fõ vá ro si tör vény ja vas lat vi tá ja jel zett.
Wolffék jól ki épí tett fõ vá ro si hely ze tük nek és a ka to li kus klé rus tö ret len tá mo ga tá sá nak
kö szön he tõ en el len tud tak áll ni a gömbösi be ol vasz tó, egye sí tõ tö rek vé sek nek, no ha a
köz sé gi pár ton be lül is vol tak hí vei a mi nisz ter el nök „re form po li ti ká já nak”. Az 1934. vé -
gi ki egye zés lé nye gé ben biz to sí tot ta a jobb ol da li vá ros há zi ko a lí ció fenn ma ra dá sát,
ame lyet nem in ga tott meg az sem, hogy az 1935-ös vá lasz tá si kam pá nyok ide jén a KKP
és a NEP ugyan azon tár sa dal mi ré te gek sza va za tá ért küz dött, s mint ri vá li sok a nyil vá -
nos ság szín te re in (pl. a párt lap ok ban) éles vi tá kat foly tat tak egy más el len.31

A párt ve ze tõi az 1930-as vá lasz tá sok hoz ha son ló, 30%-hoz kö ze li sza va zat- és man -
dá tum arány ra szá mí tot tak, ami azon ban a kép vi se lõi he lyek csök ken té se mi att szám sze -
rû en je len tõs man dá tum csök ke nést je len tett. Ezért a je lölt sé gért va ló „tü le ke dés” jel le -
mez te a párt lis tá i nak ös  sze ál lí tá sát, s köz ben fi gye lem be kel lett ven ni az egy há zi igé nye -
ket is.32 En nek el le né re sok új je lölt, va la mint há rom nõi po li ti kus is be ke rült az esé lyes
he lyek re. A párt mind a 14 ke rü le ti lis tá ját Wolff Kár oly ve zet te, akit or szág gyû lé si kép -
vi se lõk, ál la mi (fõ)tiszt vi se lõk, ügy vé dek és egy há zi sze mé lyek kö vet tek.33

A MA GYAR OR SZÁ GI SZO CI ÁL DE MOK RA TA PÁRT (MSZDP)

1930-ban a vá lasz tá son az MSZDP sze rez te meg a leg több sza va za tot, s ne ki lett a leg -
na gyobb el len zé ki frak ci ó ja. Meg pró bál ta vé de ni mind sa ját po zí ci ó ját, mind a fõ vá ros
kor lá to zott önál ló sá gát a gömbösi „re for mok kal” szem ben. Bár for má li san nem lett tag -
ja a fõ vá ro si tör vény mó do sí tás el len szer ve zõ dött Al kot mány vé dõ Szö vet ség nek, a til ta -
ko zást egy ér tel mû en tá mo gat ta. 1935 ta va szán a szo ci ál de mok ra ták fo lya ma to san
kampányoltak, mert az or szág gyû lé si és a tör vény ha tó sá gi vá lasz tá sok kö zött, áp ri lis ban
ke rült sor a párt szá má ra kü lö nö sen fon tos OTI-választásokra is.34

A párt lis tá i nak élén or szá gos po li ti ku sok áll tak, kö zü lük is a leg több he lyen Peyer
Kár oly (hét ke rü let ben). Az esé lyes he lye ket szin te ki vé tel nél kül a ko ráb bi fõ vá ro si köz -
gyû lé si ta gok fog lal ták el. Az ös  szes je lölt 7%-a (15 fõ) volt nõ, de kö zü lük csak ket tõ -
nek volt kép vi se lõ ség re esélyt adó po zí ci ó ja.35
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31 Szentgáli Zsolt: A Ke resz tény Köz sé gi Párt tör té ne té hez. Múl tunk, 2002/1. 227–234.
32 Mé szá ros Já nos ér se ki hely tar tó je len té se a her ceg prí más hoz a fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi vá lasz tá sok

ügyé ben foly ta tott tár gya lá sa i ról, 1935. áp ri lis 27. In: For rá sok Bu da pest tör té ne té hez. III. k. 1919–1945. 178.
do ku men tum. 379–381.

33 A KKP lis tát, a je löl tek fog lal ko zá sá nak meg adá sá val lásd A pes ti vá ros há za, 1935. má jus; Új Bu da pest,
1935. má jus 11. 

34 Az Or szá gos Tár sa da lom biz to sí tó In té zet 1935-ös ön kor mány za ti vá lasz tá sa i ról rész le te sen lásd Pet rák
Ka ta lin: A szer ve zett mun kás ság küz del me a kor sze rû tár sa da lom biz to sí tás ért. Tán csics, Bu da pest, 1978.
265–294. 

35 Az MSZDP lis tá it lásd A pes ti vá ros há za, 1935. má jus. 

Önkormányzati választások Budapesten_Önkormányzati választások Budapesten.qxd  2010.11.15.  13:42  Page 116



A LI BE RÁ LIS SZÖ VET SÉG: EGYE SÜLT POL GÁ RI EL LEN ZÉK

A li be rá lis–de mok ra ta el len zé ket 1932-tõl szin tén a Göm bös ter vei el le ni til ta ko zás, és
ez zel ös  sze füg gés ben a kü lön bö zõ for má kat öl tõ szö vet ség ke re sé si po li ti ka jel le mez te.
Mind a De mok ra ta, mind a Nem ze ti Sza bad el vû Párt részt vett az Al kot mány vé dõ Szö -
vet ség ben, ös  sze fog va a fõ vá ro si ke resz tény pár tok kal. Rassay Kár oly, a sza bad el vû ek
ve ze tõ je 1933–1934 so rán a Göm bös el le ni ös  sze fo gás ér de ké ben tár gyalt a le gi ti mis -
ták kal, volt kor mány pár ti ak kal és a kis gaz dák kal is. A fõ vá ro si vá lasz tá sok ra, ha nem is
ilyen szé les kö rû, de több párt ból és irány zat ból ál ló szö vet ség jött lét re. Ezt a vá lasz tá -
si sza bá lyok mó do sí tá sa is meg kö ve tel te, hi szen a kép vi se lõi he lyek csök ken té se, a ma -
gas aján lá si kü szö bök és az el avult név jegy zék mi att ne he zeb bé vá ló alá írás gyûj tés a na -
gyobb pár tok, párt szö vet sé gek esé lyét nö vel te. Az Egye sült Pol gá ri El len zék né ven áp ri -
lis vé gén meg ala kult szer ve zet ben ott vol tak a de mok ra tá kon, a sza bad el vû e ken és a
Kossuth-pártiakon túl a nem ze ti ra di ká li sok és a ré gi fõ vá ro si kor mány párt ból ki vált né -
hány kép vi se lõ is. A vá lasz tá si szö vet ség az I. ke rü let ben nem ál lí tott önál ló lis tát, ha -
nem a ré gi kor mány párt ból ki vált Ripka-pártot tá mo gat ta.36

A ke rü le ti lis ták élén a kü lön bö zõ pár tok ve ze tõi sze re pel tek, zö mü kön az egész
szö vet sé get meg tes te sí tõ Rassay Kár oly (ki lenc he lyen), to váb bá Vázsonyi Já nos, Fá bi án
Bé la, Rupert Re zsõ és Baj csy -Zsi linsz ky End re. Az esé lyes he lyek re a szo ci ál de mok ra -
ták hoz ha son ló an itt is ko ráb bi bi zott sá gi ta gok vagy or szá go san is mert po li ti ku sok ke -
rül tek. A szö vet ség nek az új sá gok ban meg je lent lis tá in nõi je lölt nem volt.37

E négy nagy pár ton (párt szö vet sé gen) túl to váb bi ak is részt vet tek a vá lasz tá si küz -
de lem ben. A Friedrich Ist ván ve zet te Ke resz tény El len zék az 1920-as évek tõl kezd ve ál -
lan dó „mel lék sze rep lõ je” volt a kü lön bö zõ fõ vá ro si vá lasz tá sok nak; 1935-ben négy na -
gyobb vá lasz tó ke rü let ben (III., VI., VII., XI.) si ke rült lis tát ál lí ta nia. Több he lyen pró bál -
koz tak he lyi, a (volt) kor mány párt ból ki szo rult jobb ol da li sze mé lyek, de a meg fe le lõ
szá mú aján lást vé gül csak a ko ráb bi fõ pol gár mes ter, Ripka Fe renc ve zet te I. ke rü le ti
(Köz sé gi Ripka-párt) és egy óbu dai (III. ke rü le ti Nem ze ti Re form párt) szer ve zet tud ta
össze gyûj te ni.38 A pes ti ke rü le tek ben Klár Zol tán új ság író irá nyí tá sá val a bal ol da li-kis -
pol gá ri Sza bad ság front (Füg get len Front har cos ok, De mok ra ták, Sza bad pol gá rok és
Mun ká sok Blokk ja) szer vez ke dett, de le adott aján lá sa it vé gül csak egy he lyen, Er zsé bet -
vá ros ban fo gad ták el.
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36 L. Nagy Zsu zsa: i. m. 124–128.
37 A szö vet ség lis tá it lásd A pes ti vá ros há za, 1935. má jus. 
38 Az aján lá sok be nyúj tá sá ig (de azok el uta sí tá sá ig) ju tott a VI. ke rü le ti Front har cos Köz sé gi Párt, a VII. ke -

rü le ti Re form Párt, a VIII. ke rü le ti Nem ze ti Párt, a Jó zsef vá ro si Pol gá ri Párt és az An gyal föl di Egy sé ges Párt.
(BFL IV.1404. 10. do boz, 46–47.; Bu da pest Szé kes fõ vá ros Tör vény ha tó sá gi Bi zott sá ga Iga zo ló Vá laszt má nyá -
nak ira tai. Ve gyes anyag 1930–1935. 514/1935.)

39 Füg get len Bu da pest, 1935. áp ri lis 10. 
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A kam pány

A fõ vá ro si tör vény ha tó sá gi bi zott ság vár ha tó fel osz la tá sá ról már már ci us kö ze pé tõl nyil -
vá nos vi ták foly tak. A kor mány hoz kö zel ál ló új sá gok az or szá gos „re form prog ram” Bu -
da pest re va ló ki ter jesz té sét, majd az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon el ért kor mány pár ti
gyõ ze lem után a fõ vá ro si hely zet tart ha tat lan sá gát hir det ték: „A tör vény ha tó ság ös  sze -
té te le nem kép vi se li már a mai fõ vá rost, nem tük rö zi vis  sza Bu da pest nép ének fel fo gá -
sát… A Nem ze ti Egy ség párt ja a fõ vá ros mai ve ze tõ párt jai kö zött nem fog lal he lyet, a
kor mány nak az au to nó mia éle té ben nincs kép vi se le te, amely nek ter mé szet sze rû kö vet -
kez mé nye kell hogy le gyen a ré gi ál la pot lik vi dá lá sa és az új já a la kult po li ti kai élet nek a
vá ros há zán va ló meg je le né se.”39

A má sik há rom je len tõs erõ kép vi se lõi ez zel szem ben az elõ re ho zott vá lasz tás ér -
tel met len sé gé re hi vat koz tak, ahogy Peyer Kár oly meg fo gal maz ta: „Ar ra még nem volt
pél da, hogy azért osz las sák fel a fõ vá ros köz gyû lés ét, mert a kor mány ki akar ja cse rél ni
a vá ros há zi ve zér ka rát.”40 A ke resz tény pár ti ak a fel osz la tás ká ros vol tát az zal is iga zol -
ni kí ván ták, hogy a vá lasz tás és az azt kö ve tõ vá ros há zi tiszt újí tás mi att az igaz ga tá si
mun ka hát tér be fog szo rul ni. Ezen túl me nõ en mind há rom párt egyet ér tett ab ban, hogy
a vá lasz tá si rend szert meg kell vál toz tat ni. Rassay Kár oly az or szág gyû lé si vá lasz tá si kam -
pány vég haj rá já ban kez de mé nyez te rend kí vü li köz gyû lés ös  sze hí vá sát is, ame lyen fel -
szó lí ta nák a kor mányt a bolettás aján lá si rend szer el tör lé sé re és az el avult 1930-as név -
jegy zék ki iga zí tá sá ra. Göm bös mi nisz ter el nök és Koz ma bel ügy mi nisz ter vá la sza ket tõs
volt: egy ilyen cé lú köz gyû lés ös  sze hí vá sa ese tén azon na li fel osz la tást he lyez tek ki lá tás -
ba, vi szont haj lan dók vol tak tár gyal ni Rassayval. Az el len zé ki párt ve zér és a kor mányt
kép vi se lõ Sipõcz fõ pol gár mes ter vé gül ab ban egye zett meg, hogy a ré gi név jegy zék lak -
cím ada ta it még a vá lasz tás elõtt ki iga zít ják, s a fel osz la tás elõtt egy utol só ülé sen (áp ri -
lis 12-én) a ré gi köz gyû lés még dönt het egy húsz mil lió pen gõs be ru há zá si köl csön fel -
vé te lé rõl.41 Ez után ke rült sor áp ri lis 16-án a tör vény ha tó sá gi bi zott ság fel osz la tá sá ra.

A bolettás aján lá si rend szer te hát meg ma radt, de a név jegy zék-ki iga zí tás ról szin te vé -
gig vi tat koz tak a vá lasz tá si kam pány ban. A rend õr ség be vo ná sá val meg pró bál ták ki de rí -
te ni, hogy a vá lasz tó jo go sul tak az 1930-as név jegy zék ben meg je lölt cí men lak nak-e, s ha
nem, ak kor ho va köl töz tek. A fel adat nagy sá gát ér zé kel te ti, hogy a 290 000 jo go sult ból
több mint 180 000 el köl tö zött, s több tíz ezer nek nem si ke rült ki de rí te ni az új cí mét. Eb -
bõl fa ka dó an má jus kö ze pén a pos tai kéz be sí tés sem le he tett si ke res: több mint 70 000
sza va zó iga zol vány ke rült vis  sza a vá lasz tást irá nyí tó fõ vá ro si iga zo ló vá laszt mány hoz. Rá -
adá sul egy, a kéz be sí tés elõt ti na pok ban ho zott új mi nisz te ri ren de let meg szün tet te a
kéz be sí tés ko ráb bi rend jét: a pos tá nak nem kel lett té te le sen iga zol nia, hogy a töb bi sza -
va zó je gyet a vá lasz tók át vet ték-e, így en nek el len õr zé se sem volt le het sé ges. 42
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40 Füg get len Bu da pest, 1935. már ci us 20. 
41 Vá ro si Új ság, 1935. már ci us 30., áp ri lis 5.; Füg get len Bu da pest, 1935. áp ri lis 3.; Fõ vá ro si Köz löny,

1935. áp ri lis 26. 728–731.
42 Fõ vá ro si Köz löny, 1935. áp ri lis 30. 812–820., má jus 24. 915–924., jú ni us 28. 1051.; Füg get len Bu da -

pest, 1935. má jus 1., 8.; Új Bu da pest, 1935. áp ri lis 20.; Vá ro si Új ság, 1935. má jus 18.; Nép sza va, 1935. áp -
ri lis 19., má jus 14.
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Az el len zé ki pár tok ter mé sze te sen til ta koz tak mind az „el ér he tet len” vá lasz tók nagy
szá ma, mind a kéz be sí tés mód ja el len, amely vis  sza élé sek re adott al kal mat. Szó vá tet -
ték, hogy a kéz be sí té sért olyan em be rek fe lel nek, akik egy ben a kor mány párt je lölt jei
is; ahogy a kam pány ban „jobb ol da li el len zé ki nek” szá mí tó ke resz tény pár ti po li ti kus
meg fo gal maz ta: „Tény, hogy kis sé túl sá go san sok pos ta igaz ga tó és pos ta fel ügye lõ van a
NEP lis tán”;43 to váb bá hogy a NEP aján lás gyûj té sét rá szer vez ték a kéz be sí tés re. Az or -
szág gyû lé si vá lasz tá sok ta pasz ta la tai alap ján at tól is fél tek, hogy a ki nem kéz be sí tett
sza va zó iga zol vá nyok egy ré sze a kor mány párt hoz ke rül, és azok kal NEP-es ak ti vis ták
pró bál nak majd jo go su lat la nul sza vaz ni.44 (Az el len zé ki ag go dal mak nem vol tak alap ta -
la nok: az or szág gyû lé si vá lasz tá sok után a Köz igaz ga tá si Bí ró ság több man dá tu mot is
meg sem mi sí tett vagy meg vál toz ta tott olyan vá lasz tá si csa lá sok mi att, ame lyek nél a kor -
mány pár ti je lölt re sza va zók kö zött a jegy zõ könyv sze rint ha lot tak, az adott te le pü lés rõl
el köl tö zöt tek, a sza va zás nap ján más hol tar tóz ko dók és vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõk
is vol tak.)45 A fõ vá ro si el len zék ki fo gá sa i ra vá la szul Koz ma bel ügy mi nisz ter az zal vé de -
ke zett, hogy a „két ség te le nül rossz vá lasz tá si tör vényt” nem az új kor mány hoz ta, de
tör vé nye sen csak ez alap ján le het választani46 – ki ke rül ve ez zel azt a tényt, hogy a vá -
lasz tás elõ re ho zá sá ról még is csak õk dön töt tek.

Az aján lá sok kal kap cso la tos ré gi, már a ko ráb bi vá lasz tá so kon fel me rült prob lé mák
1935-ben is je lent kez tek. Im már a vá lasz tá si folk lór ré sze i vé vál tak a kü lön bö zõ
bolettatípusok: a „kényszerboletta”, ame lyet a füg gõ hely ze tû vá lasz tók nak (ál la mi hi -
va ta lok ban dol go zók nak, szük ség la kás ok ban élõk nek, be te gek nek) le kell ad ni uk a kor -
mány párt nak; a „tõzsdeboletta”, ame lyet „üz let em be rek” gyûj te nek és ad nak el pén -
zért az aján lás gyûj té si idõ szak vé gén a rá szo ru ló (kis) pár tok nak; a „gavallérboletta”,
ame lyet a nagy pár tok ad nak át más vi lág né ze tû kis pár tok nak, hogy azok in du lá suk kal
gyen gít sék a szem ben ál ló nagy pár tot.47

A vá lasz tá si kam pány ál ta lá nos me ne te a kö vet ke zõ volt: áp ri lis vé gén, má jus ele -
jén a pár tok ös  sze ál lí tot ták és nyil vá nos ság ra hoz ták a vá lasz tá si lis tá i kat, majd má jus
ele jé tõl meg kez dõd tek a he lyi gyû lé sek, párt va cso rák a szo ká sos hely szí ne ken: ven dég -
lõk ben, ká vé zók ban, (film)szín há zak ban, ka szi nók ban, sport te le pe ken, párt kö rök ben
stb. A gyû lé sek szól hat tak egy adott ke rü let vá lasz tó i hoz vagy egy adott tár sa dal mi, fog -
lal ko zá si cso port hoz (nõk, front har cos ok, ipa ro sok, ke res ke dõk, pos tá sok és vas uta sok
stb.). Kü lö nö sen ak tív volt e té ren a kor mány párt, a NEP, amely foly tat ta fõ vá ro si szer -
ve ze te i nek ki épí té sét, így több ször tar tott tag ava tó nagy gyû lé se ket is. Má jus kö ze pe,
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43 Fõ vá ro si Köz löny 1935. má jus 24. 924. Petrovácz Gyu la fel szó la lá sa a Köz igaz ga tá si Bi zott ság má jus
13-i ülé sén.

44 Új Bu da pest, 1935. má jus 25. – A Nép sza va több ilyen kí sér let rõl is be szá molt. Egyik eset ben azon bu -
kott le a NEP-aktivista, hogy nem tud ta a vá lasz tá si bi zott ság nak meg mon da ni a név jegy zék ben sze rep lõ sze -
mé lyes ada ta it. Mint ké sõbb ki de rült, a csa ló azon a ke rü le ti elöl já ró sá gon dol go zott, ahon nan a ki nem kéz -
be sít he tõ sza va zó iga zol vány el tûnt. (Nép sza va, 1935. áp ri lis 13., il let ve áp ri lis 9., 11., 12.)

45 Ruszoly Jó zsef: A vá lasz tá si bí rás ko dás Ma gyar or szá gon 1848–1948. Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó,
Bu da pest, 1980. 460–463.; Nép sza va, 1936. áp ri lis 24. 

46 Nép sza va, 1935. má jus 16. 
47 Po li ti ka tör té ne ti és Szak szer ve ze ti Le vél tár (PIL) 721/2. f. 2393. õ. e. Wolff Kár oly II. (Ré vész-gyûj te -

mény, új ság hír: 1935. má jus 24.)
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13-tól 25-ig, az aján lás gyûj tés ide je volt; a nagy pár tok vagy ezt meg elõ zõ en tar tot ták
meg köz pon ti nagy gyû lé sü ket (az MSZDP má jus 12-én a Nem ze ti Lo var dá ban, a pol -
gá ri el len zék ugyan az nap az Er zsé bet vá ro si De mok ra ta Kör ben), vagy ezen idõ szak vé -
gén (a NEP má jus 24-én a Nem ze ti Lo var dá ban).48 Az or szág gyû lé si vá lasz tá sok kal el -
len tét ben itt nem volt né ma hét – az az az aján lá sok le adá sa utá ni utol só hé ten még
újabb he lyi gyû lé se ket, sõt kam pány zá ró nagy gyû lé se ket is tart hat tak (a KKP jú ni us 1-
jén a Pes ti Vi ga dó ban). A szo ci ál de mok ra ták az utol só hé ten a „ház ról ház ra” já ró agi -
tá lást is meg hir det ték; ak kor, má jus 30-án ke rült sor Ga ra mi Er nõ te me té sé re is, mun -
kás tö me gek rész vé te lé vel.

A kor mány pár ti ak fõ jel sza va a fõ vá ro si po li ti ka és igaz ga tás meg újí tá sa, az or szá gos
„re form prog ram” ki ter jesz té se Bu da pest re, s ez zel az ál lam és a fõ vá ros vi szo nyá nak
ren de zé se volt. A kam pá nyu kat ál ta lá nos párt el le nes ség jel le mez te, kri ti zál ták a fõ vá ro -
si pak tu mos kor mány zást, a med dõ ülé se zé se ket, a párt- és sze mé lyi har co kat, ame -
lyek, úgy mond, aka dá lyoz zák az iga zi mun kát, az épí tõ prog ram meg va ló sí tá sát. A
Zsitvay Ti bor ál tal meg hir de tett rész le tes prog ram tar tal ma zott prag ma ti kus, konk rét
(Nagy-Bu da pest meg te rem té se, a köz üze mek egye sí té se, a pá lya ud var ok ki he lye zé se,
du nai híd épí tés) és ál ta lá no sabb ter ve ket (gyors és ol csó du nai köz le ke dés, a für dõ kul -
tú ra fej lesz té se), to váb bá ide o lo gi kus cé lo kat is (a mun kás ság fel sza ba dí tá sa a szak szer -
ve ze ti ura lom alól, a köz üze mek ne ver se nyez ze nek a ma gán ipar ral és -
kereskedelemmel). Mind ezek ér de ké ben lett vol na szük ség a nem ze ti egy ség meg te -
rem té sé re, az az a NEP fõ vá ro si ha ta lom át vé te lé re.

A töb bi párt kam pá nya alap já ban vé de ke zõ jel le gû volt. A KKP ter mé sze te sen az
elõ zõ 15 év ben, a „ke resz tény vá ros há za” ál tal el ért ered mé nyek re hi vat ko zott. A ke -
resz tény pár ti ak több ször ki fo gá sol ták, hogy az új fõ vá ro si kor mány párt el le nük is erõ -
tel je sen kampányol, mi köz ben a Gömbös–Wolff-megállapodás sze rint a vá ros há zi
kétpárti ko a lí ció a vá lasz tás után is fenn fog ma rad ni. En nek el le né re õk is a NEP-et te -
kin tet ték fõ ri vá li suk nak. Ma ga a párt el nök, Wolff Kár oly kri ti zál ta a vá lasz tá si gyû lé se -
ken Göm böst és a NEP-et: „Az el len sé ge im mel el bí rok, csak a ba rá ta im akar nak ki vé -
gez ni, de nem fog ne kik si ke rül ni” – mond ta egy II. ke rü le ti be szé dé ben.49 Meg le põ
mó don az el len zé ki MSZDP is a ko ráb bi idõ szak ban el ért fõ vá ro si ered mé nyek re hi vat -
koz va kampányolt. A szo ci ál de mok ra ták ér té ke lé se sze rint fõ vá ro si frak ci ó juk ki har col -
ta a szo ci á li sabb vá ros po li ti kát, mun ká juk nyo mán ja vul tak a tö me gek éle tét meg ha tá -
ro zó té nye zõk (la kás épí tés, az is ko lák hely ze te, szo ci á lis gon dos ko dás, köz egész ség ügy,
gyer mek vé de lem stb.). Ezért a tíz éve meg kez dett munka50 foly ta tá sát ígér ték, amel  lyel
még a „re ak ci ós” Vá ros há zán is ered mé nye ket tud tak el ér ni. Emel lett ter mé sze te sen
kri ti zál ták a vá lasz tá si rend szert, amely meg aka dá lyoz za, hogy mint leg erõ sebb párt át -
ve gyék Bu da pest irá nyí tá sát.51
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48 An tal Ist ván, Göm bös saj tó fõ nö ke vis  sza em lé ke zé sé ben „hit le ri tö meg mé re tek ben és hit le ri szce ní ro -
zás sal meg tar tott tö meg gyû lés”-ként jel le mez te a NEP ren dez vé nyét. (An tal Ist ván em lék ira tai. MTA Tör té net -
tu do má nyi In té zet irat tá ra. XIV. rész 707.)

49 PIL 721/2. f. 2393. õ. e. (Ré vész-gyûj te mény, új ság hír: 1935. má jus 24.)
50 Szo ci ál de mok ra ta kép vi se lõk elõ ször 1925-ben ke rül tek be a fõ vá ro si köz gyû lés be.
51 Nép sza va, 1935. má jus 8., 14. 
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A tör vény ha tó sá gi vá lasz tá sok tól a kor mány pár ti po li ti ku sok az or szág gyû lé si hez ha -
son ló gyõ zel met, a töb bi ek ko ráb bi po zí ci ó juk meg õr zé sét vár ták. Bár a li be rá lis és a bal -
ol da li pár tok jól érez ték, hogy a kö rül mé nyek, az el avult név jegy zék és a fenn ma radt
bolettarendszer el sõ sor ban ne kik lesz hát rá nyos.52 Ez már az aján lá sok má jus vé gi le adá -
sá nál és el bí rá lá sá nál be bi zo nyo so dott, hi szen min den ke rü let ben csak a NEP és a KKP in -
dul ha tott. A szo ci ál de mok ra ták vé gül csak 12 ke rü let ben ad ták le az ös  sze gyûj tött aján lá -
sa i kat, a két leg ki seb ben nem: a pes ti Bel vá ros ban (IV.) már 1930-ban sem si ke rült a lis -
ta ál lí tás, a bu dai I. ke rü let ben pe dig idõ köz ben le bon tot ták a mun ká sok lak ta ré gi Ta bánt,
így a kb. 6000–7000 ott ma radt vá lasz tó tól már nem tud tak ezer bolettát ös  sze szed ni. Az
MSZDP az I. ke rü let ben a Köz sé gi Ripka-párt, míg a Bel vá ros ban a pol gá ri el len zék lis tá -
ját tá mo gat ta. A li be rá lis szö vet ség az I. ke rü let ben a Ripka-párt szö vet sé ge se volt,53 míg
An gyal föl dön (XIII.) nem tu dott ér vé nyes lis tát ál lí ta ni. Az aján lá sok el bí rá lá sá ból is po li ti -
kai bot rány lett, fõ leg a XII. ke rü let ben, ahol vé gül egy el len zé ki lis ta sem in dul ha tott, mi -
u tán az MSZDP, a pol gá ri el len zék és a ke resz tény el len zék be nyúj tott ren des és pót aján -
lá sa it sem fo gad ta el a he lyi vá lasz tá si bi zott ság. Ös  sze sen a 14 ke rü let ben 17 lis tát uta sí -
tot tak el; eb bõl tíz eset ben a vá lasz tás után az el uta sí tott pár tok pa naszt nyúj tot tak be.54

E kér dés ben a Ke resz tény El len zék volt leg in kább érin tett, hét el uta sí tás sal és négy pa nas -
 szal. Vé gül egy vá lasz tó ke rü let ben át lag ban négy párt lis ta kö zül le he tett vá lasz ta ni. 

A vá lasz tá si ered mé nyek

RÉSZ VÉ TEL ÉS ÉR VÉNY TE LEN SZA VA ZA TOK

Az 1935. jú ni us 2–3-án, va sár nap és hét fõn meg ren de zett tör vény ha tó sá gi vá lasz tá so -
kon a hi va ta los ada tok sze rint a vá lasz tó jo go sul tak kö zel 77%-a vett részt. Ez el ma rad
az öt év vel ko ráb bi, 1930-as ha son ló adat tól (93%), és a két hó nap pal ko ráb bi or szág -
gyû lé si vá lasz tá si rész vé tel hez (78,5%) áll kö zel. A ko ráb ban be mu ta tott el avult név jegy -
zék mi att azon ban ko moly kö vet kez te té se ket eb bõl nem le het le von ni,55 hi szen a ha -
lot tak ne he zen tud ták vol na gya ko rol ni po li ti kai jo ga i kat, míg az élõk adott cso port já -
nak sza va zá si haj lan dó sá gát va ló szí nû leg csök ken tet te az a sza bá lyo zás, hogy min den -
ki nek az öt év vel ko ráb bi la kó he lyén kel lett (vol na) vok sol nia, füg get le nül at tól, hogy
idõ köz ben el köl tö zött-e on nan. A fen ti ek fé nyé ben a rész vé te li arányt in kább ma gas -
nak te kint het jük,56 ös  sze füg gés ben a sza va zás kö te le zõ jel le gé vel.57
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52 A pes ti vá ros há za, 1935. má jus.
53 A lis ta 2. he lyén, Ripka Fe renc után Apponyi György le gi ti mis ta po li ti kus, az egye sült pol gá ri el len zé ki

szö vet ség je lölt je állt. 
54 A pa na szok ról még rész le te sen szó lesz a vá lasz tás utó éle té nél.
55 A ko ráb bi fel dol go zá sok ban – a név jegy zék prob lé ma fel tá rat lan sá ga mi att – az 1930-hoz ké pest ala cso -

nyabb rész vé te li arány ból té ve sen az ér dek lõ dés csök ke né sé re kö vet kez tet tek. (Hor váth Mik lós: i. m. 343.)
56 A fõ vá ro si iga zo ló vá laszt mány el nö ke a név jegy zék ben sze rep lõ ha lot tak és a Bu da pest rõl el köl tö zõk

ará nyát 20%-ra be csül te. (Fõ vá ro si Köz löny, 1935. má jus 24. 920.)
57 A sza va zás tól iga zo lat la nul tá vol ma ra dó kat 100 pen gõ ig ter je dõ pénz bír ság gal sújt hat ták. (1930. évi

XVIII. tc. 17. § (9) pont.)
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A fõ vá ro son be lü li te rü le ti el té ré sek nem mond ha tók je len tõs nek, még sza va zó kö -
ri szin ten is alig több mint 10 szá za lék pont volt a két szél sõ ér ték kö zött (70,7 és
82,9%). Fur csa mó don en nél na gyobb kü lönb sé get ta lá lunk az ér vény te len sza va za tok
ará nya i nál, ame lyek nél az egy szá za lék alat ti ér té kek mel lett 18,2%-os is elõ for dult. En -
nek oka a XII. ke rü let, ahol csak két jobb ol da li párt (KKP és NEP) ver sen gett egy más sal,
ezért ott a ki ug ró, kö zel 15%-os ér vény te len sza va za tot nem te kint het jük vé let len té -
vesz tés nek: a kö te le zõ sza va zás mi att az el len zé ki sza va zók tu da to san így „til ta koz tak”
az el len, hogy az el len zé ki lis ták vis  sza uta sí tá sá val lé nye gé ben meg fosz tot ták õket a vá -
lasz tás le he tõ sé gé tõl. (Az MSZDP itt 1920-hoz ha son ló an ek kor is át hú zott sza va zó lap
be adá sá ra biz ta tat ta tá mo ga tó it.) Az I. ke rü let ben, ahol szin tén csak jobb ol da li lis ták
vol tak, ez a je len ség csak ki sebb mér ték ben ér vé nye sült,58 mi u tán a li be rá lis és a szo ci -
ál de mok ra ta párt a Ripka-párt tá mo ga tá sá ra szó lí tot ta föl hí ve it.

AZ ÖS  SZE SÍ TETT ERED MÉ NYEK ÉS A MAN DÁ TU MOK MEG OSZ LÁ SA

Ös  szes sé gé ben a két nagy jobb ol da li erõ, a ke resz tény párt és a „le cse rélt” fõ vá ro si kor -
mány párt ab szo lút több sé get szer zett a vá lasz tá son. A szo ci ál de mok ra ta és a pol gá ri el -
len zék ös  sze sít ve 42%-os ered ményt ért el, de ez zel csak a man dá tu mok 36%-át kap -
ták meg. A töb bi párt csak ke vés, több sé gük egy-egy ke rü let ben in dul ha tott, így ösz  sze -
sí tett ered mé nyük is csak 5% lett.

1. táb lá zat. A sza va za tok és man dá tu mok meg osz lá sa pár tok sze rint

122

Pártok
Szavazat Mandátum Különbség az

arányokban

N % N % százalékpont

Keresztény Községi Párt 59 201 27,1 33 30,6 3,4

Nemzeti Egység Pártja 55 639 25,5 29 26,9 1,4

MSZDP 48 600 22,3 21 19,4 -2,8

Egyesült Polgári Ellenzék 42 741 19,6 18 16,7 -2,9

Keresztény Ellenzék 5 955 2,7 4 3,7 1,0

Szabadságfront 3 261 1,5 1 0,9 -0,6

Községi Ripka-párt 1 874 0,9 2 1,9 1,0

III. kerületi Nemzeti Reformpárt 991 0,5 0 0,0 -0,5

Összesen (átlag) 218 262 100,0 108 100,0 0,0

58 A I. ke rü let ben szin tén az át lag nál ma ga sabb, de csak 4,8% volt az ér vény te len sza va za tok ará nya.
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Ahogy az 1. táb lá zat utol só két osz lo pá ból lát ha tó, a pár tok sza va zat- és man dá tum -
ará nyai kö zel sem vol tak azo no sak. A vá lasz tó ke rü le ti be osz tás arány ta lan sá ga mi att a
jobb ol da li pár tok (fõ ként a KKP) a sza va zat ará nyuk nak meg fe le lõ nél több kép vi se lõi he -
lyet kap tak a tör vény ha tó sá gi bi zott ság ban, míg a szo ci ál de mok ra ta és a li be rá lis el len -
zék man dá tum ará nya el ma radt vá lasz tá si tá mo ga tott sá gá tól.

ÖS  SZE HA SON LÍ TÁS A MEG ELÕ ZÕ VÁ LASZ TÁ SOK ERED MÉ NYE I VEL

A 2. táb lá zat azt mu tat ja be, hogy a pár tok tá mo ga tott sá gá ban mi lyen vál to zá sok tör -
tén tek a fõ vá ros ban 1930 és 1935 kö zött, míg ez zel szem ben az 1935-ös két vá lasz tá -
son men  nyi re ha son ló ered mé nyek szü let tek.59

2. táb lá zat. A fõ vá ro si négy meg ha tá ro zó po li ti kai irány zat sza va zat ará nya i nak össze ha son lí tá sa
az 1930. és 1935. évi tör vény ha tó sá gi és az 1935. évi or szág gyû lé si vá lasz tá so kon
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A fõ pártok (négy
irányzat)

1930 törvényhatósági 1935 országgyûlési 1935 törvényhatósági

szavazat-
arány, %

hány
kerületben
volt listája

szavazat-
arány, %

hány
kerületben
volt listája

szavazat-
arány, %

hány
kerületben
volt listája

Keresztény párt 27,2 14 25,8 14 27,1 14

Kormánypárt 12,5 14 26,0 14 25,5 14

MSZDP 27,6 13 22,6 14 22,3 11

Liberális párt(ok) 21,5 12 18,8 14 19,6 11

Összesen 88,8 93,2 94,5

A ke resz tény párt sza va zat ará nyai vál toz tak a leg ki sebb mér ték ben. A sza va zók
több mint egy ne gye de állt biz to san mö göt te, ami az 1935-ös tör vény ha tó sá gi vá lasz tá -
son elég volt a re la tív több ség hez. Ezt az ered ményt azon ban egy re ked ve zõbb kör nye -
zet ben, az az egy re ke ve sebb el len fél lel szem ben ér te el.60 A Göm bös-fé le új kor mány -
párt a fõ vá ros ban sok kal job ban sze re pelt, mint a Beth len Ist ván ál tal meg szer ve zett
elõd je: meg dup láz ta a sza va zat ará nyát.61 Az 1935-ös or szág gyû lé si vá lasz tás után a párt

59 Ke resz tény párt: KKP, az 1935-ös or szág gyû lé si vá lasz tá son: KGSZP; kor mány párt: Egy sé ges Párt, majd
1935-ben a Nem ze ti Egy ség Párt ja; li be rá lis pár tok: 1930-ban a kü lön in du ló Nem ze ti De mok ra ta Párt és
Nem ze ti Sza bad el vû Párt ös  sze sí tett ered mé nye, 1935-ben elõbb a Sza bad el vû De mok ra ti kus El len zék, majd
az Egye sült Pol gá ri El len zék. A ke rü le ten itt a 14 köz igaz ga tá si ke rü le tet ér tem, amely a tör vény ha tó sá gi vá -
lasz tás nál meg egye zett a 14 vá lasz tó ke rü let tel. Az or szág gyû lé si vá lasz tá sok nál min den hol le he tett sza vaz ni a
li be rá lis és a szo ci ál de mok ra ta párt lis tá i ra.

60 Ame lyik ke rü let ben a ko ráb bi ak hoz ké pest nõtt a tá mo ga tott sá ga (pl. XII.), ott ez in kább az el len zé ki
lis ták hi á nyá val ma gya ráz ha tó.

61 Leg ke vés bé az V. ke rü let ben, az ak ko ri Li pót- és Újlipótvárosban nõtt a kor mány párt tá mo ga tott sá ga.
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ve ze tõi ál tal várt elõ re tö rés nem foly ta tó dott, a tör vény ha tó sá gi vá lasz tá son, ha ke vés -
sel is, de ros  szab bul sze re pelt, ami vi szont ép pen elég volt ah hoz, hogy a pár tok ver se -
nyé ben a má so dik hely re csús  szon vis  sza. (A két nagy jobb ol da li párt küz del mét ta lán
a ré gi név jegy zék, az az az idõ sebb sza va zók dön töt ték el, akik kö zül so kan a fõ vá ros -
ban jól is mert, 1920 óta meg ha tá ro zó sze re pet be töl tõ Wolff-féle irány za tot tá mo gat -
ták.)

Az el len zé ki pár tok 1930-hoz ké pest egy ér tel mû en vis  sza es tek, de a tör vény ha tó -
sá gi vá lasz tá son ha son ló an vagy job ban sze re pel tek, mint a két hó nap pal ko ráb bi or -
szág gyû lé sin, fõ leg ha fi gye lem be ves  szük, hogy a má so dik al ka lom mal nem min den ke -
rü let ben le he tett ezek re a pár tok ra sza vaz ni. (A li be rá lis párt ja vu lá sá ban szin tén sze re -
pet játsz ha tott a ré gi név jegy zék). A szo ci ál de mok ra ta és a li be rá lis bá zis rész ben kö zös
volt, amit jól mu tat nak azok a ke rü le tek, ahol csak az egyik párt tu dott in dul ni: a Bel -
vá ros ban a li be rá li sok, An gyal föl dön a szo ci ál de mok ra ták ér tek el ki ug ró an jobb ered -
ményt a tör vény ha tó sá gi vá lasz tá son.

Az 1935. évi tör vény ha tó sá gi vá lasz tá son ke vés kis párt tu dott in dul ni a szi go rú
aján lá si rend szer mi att. A Ke resz tény El len zék négy lis tá já val mind ös  sze 2,7%-os sza va -
zat arányt ért el; job ban sze re pelt (10% fe lett) a két bu dai ke rü let ben (III. és XI.), gyen -
géb ben Pes ten (VI–VII. ke rü let: 6% kö rül.) A töb bi párt csak egy-egy ke rü let ben sze rez -
te meg a lis ta ál lí tás jo gát: a Ripka-párt a bal ol da li el len zék tá mo ga tá sá val az I. ke rü let -
ben kö zel 28%-ot ka pott, a Nem ze ti Re form párt Óbu dán 8%-ot, míg a Sza bad ság front
Er zsé bet vá ros ban több mint 10%-ot. Az ered mé nyek ös  sze ha son lí tá sá ból ki de rül, hogy
a Ke resz tény El len zék és a Nem ze ti Re form párt in kább a két jobb ol da li nagy párt, míg
a Sza bad ság front a li be rá li sok és a szo ci ál de mok ra ták sza va za ta it csök ken tet te.

AZ ERED MÉ NYEK TE RÜ LE TI EL TÉ RÉ SEI: AZ EGYES PÁR TOK SZA VA ZÓ BÁ ZI SA

A fõ vá ro si vá lasz tá sok ered mé nyei ren del ke zé sünk re áll nak, még pe dig a leg rész le te -
sebb, sza va zó kö ri bon tás ban, így a na gyobb pár tok bá zi sá ra is kö vet kez tet ni tu dunk.
Ké zen fek võ, ha ki vá laszt juk és be mu tat juk egy-egy párt leg jobb és leg ros  szabb 20-20
sza va zó kö rét (ez az ös  szes sza va zó kör 10-10%-a). A pár tok ered mé nye it vizs gál va ki de -
rül, hogy a „ki ug ró” sza va zó kö rök ál ta lá ban egy más mel lett he lyez ked nek el, ös  sze füg -
gõ te rü le tet al kot nak, az az nem vé let len sze rû az el he lyez ke dé sük. A vizs gá la tot bi zo -
nyos ese tek ben ér de mes ki ter jesz te ni az át la gos nál ma ga sabb (30% fe let ti) ered mé -
nyek re is. A vá lasz tá si tér ké pe ken meg je le nõ sa já tos te rü le tek el té rõ tár sa dal mi jel -
lemzõ i bõl így kö vet kez tet ni le het a kü lön bö zõ pár tok sza va zó bá zi sá nak fõ jel leg ze tes -
sé ge i re.

A ke resz tény párt Bu dán és a pes ti Bel vá ros ban kap ta a leg több sza va za tot. Leg jobb
sza va zó kö re i nek lis tá ját né mi leg el tor zí tot ta a sa já tos XII. ke rü le ti hely zet, ahol egy el -
len fél lel szem ben kön  nyen tu dott min den hol 50% fö löt ti sza va zat arányt el ér ni. Eh hez
a tömb höz kap cso ló dott a ki ug ró sza va zó kö rök több sé ge, ame lyek a Vár ban és kör nyé -
kén, a Ví zi vá ros ban és a Gel lért-he gyen vol tak ta lál ha tók. Pes ten a Bel vá ros dé li ré szén,
Bel sõ-Jó zsef vá ros egy ré szén és a Tiszt vi se lõ te le pen (ak kor X. ke rü let, ma VIII. ke rü let)
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volt a leg ma ga sabb a párt tá mo ga tott sá ga (40% fe lett). Ha eh hez hoz zá ves  szük a né mi -
leg ala cso nyabb, de 30% fe let ti ered mé nye ket, ak kor e te rü let ki ter jedt az I. ke rü let, a
Bel vá ros és Bel sõ-Jó zsef vá ros töb bi ré szé re is, s ki e gé szült a szin te tel jes II. és XI. ke rü -
let tel, va la mint Bel sõ-Fe renc vá ros sok sza va zó kö ré vel. Mind ez jól mu tat ja, hogy a párt
el sõ sor ban ma gas tár sa dal mi stá tu sú vá ros ré szek ben, jel lem zõ en az úri pol gár ság, a ke -
resz tény ér tel mi sé gi ek és köz tiszt vi se lõk csa lád jai ál tal la kott te rü le te ken sze re pelt a leg -
job ban. A Wolff-párt leg gyen gébb 20 sza va zó kö re (7-12%-os ered mény) kö zül 19 egy
tömb ben, Te réz vá ros és Er zsé bet vá ros bel sõ te rü le te in, a Ki rály ut ca két ol da lán he lyez -
ke dett el.

Göm bös kor mány párt ja, a NEP Bu dán ha son ló bá zis ra tá masz ko dott, ott a leg jobb
sza va zó kö rei a XII. ke rü let ben, a Vár kör nyé kén és Al só-Ví zi vá ros ban vol tak. Pes ten vi -
szont Kül sõ-Fe renc vá ros ban (itt, a Va lé ria-te le pi sza va zó kör ben ér te el a leg ma ga sabb
sza va zat arányt: 58%-ot) és Kõ bá nya egyes te rü le te in sze re pelt ki emel ke dõ en. A 30%
fe let ti ered mé nyek fi gye lem be vé te lé vel a bá zi sa ki ter jedt a tel jes I. ke rü let re, va la mint
a II. ke rü let, Kül sõ-Fe renc vá ros és Kõ bá nya (Óhegy ki vé te lé vel) nagy ré szé re is. Leg -
gyen gébb te rü le te ha son ló volt a ke resz tény pár té hoz: a Ki rály ut ca kör nyé ke, amely ki -
e gé szült több újlipótvárosi sza va zó kör rel is.

A szo ci ál de mok ra ta párt fõ bá zi sa egy ér tel mû en a mun kás ke rü let nek szá mí tó An -
gyal föld (XIII.)62 volt, ahol egy ki vé tel lel az ös  szes sza va zó kör ben 43% fö löt ti, sõt több
he lyen 50% fö löt ti sza va zat arányt ért el.63 En nél ki sebb, de még min dig 30% fö löt ti volt
a tá mo ga tott sá ga több pes ti ke rü let (VI–IX., az az Te réz-, Er zsé bet-, Jó zsef- és Fe renc vá -
ros) kül sõ ré sze in, to váb bá a kõ bá nyai Óhegyen. Az MSZDP-re há rom ke rü let ben (I.,
IV, XII.) nem le he tett sza vaz ni, de va ló szí nû leg ott ke vés sza va za tot is ka pott vol na. A
töb bi ti zen egy ke rü let kö zül a II.-ban, to váb bá a XI. ke rü let bel sõ és az V. ke rü let duna-
parti sza va zó kö re i ben sze re pelt a leg gyen géb ben a párt.

A kö zös li be rá lis lis ta leg jobb sza va zó kö rei lé nye gé ben ös  sze füg gõ te rü le tet al kot tak
a pes ti V–VI. ke rü let ben: a Li pót- és Újlipótváros nagy ré szén, fõ leg a kör út két ol da -
lán,64 va la mint a Te réz vá ros nagy kör úton be lü li te rü le tén. A tá mo ga tott ság ma gas fo kú
te rü le ti kon cent rá ci ót mu tat: a fõ ként zsi dó szár ma zá sú pol gár ság, ér tel mi ség és ma gán -
tiszt vi se lõi ré teg leg jel lem zõbb la kó he lye i nek szá mí tó kerületekben65 ki ug ró an ma ga sak
vol tak a li be rá lis sza va zat arány ok, míg a fõ vá ros kül sõ te rü le te in mi ni má li sak. Há rom
ke rü let ben nem volt egye sült pol gá ri el len zé ki lis ta (I., XII., XIII.), míg Óbu da és Dél-Bu -
da nem duna-parti te rü le te in, va la mint a Fe renc vá ros, Kõ bá nya és Zug ló kül sõ sza va -
zó kö re i ben a párt tá mo ga tott sá ga nem ér te el a 10%-ot sem.

125

62 1930 és 1950 kö zött a XIII. ke rü let csak An gyal föld vá ros rész bõl állt, a ké sõbb hoz zá csa tolt Újlipótváros
ak kor még az V. ke rü let ré sze volt.

63 A leg jobb sza va zó kö ri ered mény 59,7%.
64 Ott 50% fö löt ti volt a li be rá li sok sza va zat ará nya.
65 Er zsé bet vá ros ban a Sza bad ság front kon ku rens lis tá ja mi att a pol gá ri el len zék lis tá ja né mi leg ros  szab bul

sze re pelt. Az em lí tett ke rü le tek la kó i nak tár sa dal mi sa já tos sá gá ról lásd Ze ke Gyu la: A bu da pes ti zsi dó ság la -
kó he lyi szeg re gá ci ó ja a tõ kés mo der ni zá ció kor sza ká ban (1867–1941). In: Ma gyar or szág tár sa da lom tör té ne -
te II. k. 1920–1944. (Szö veg gyûj te mény.) Szerk.: Gyáni Gá bor. Nem ze ti Tan könyv ki adó, Bu da pest, é.n.
337–339.
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A vá lasz tá sok utó éle te

A jú ni u si vá lasz tá sok nem hoz tak ra di ká lis át ren de zõ dést a fõ vá ros po li ti kai éle té ben.
A meg újult kor mány párt meg erõ sö dött, és már sza va za tok ban is fel zár kó zott a má sik
há rom nagy irány zat (a ke resz tény pár ti ak, a li be rá li sok és a szo ci ál de mok ra ták) mel lé.
A kor mány saj tó ter mé sze te sen ezt a si kert emel te ki, nem em lít ve, hogy a ki tû zött célt,
a re la tív több sé get nem si ke rült meg sze rez ni. Bár a NEP és a KKP egy más el len is erõ -
sen kampányolt, a vá ros há zi jobb ol da li ko a lí ció, amely elõ ször szer zett ab szo lút több -
sé get a le adott sza va za tok te rén is, jú ni us ban meg újult, és a nem ál ta lá no san vá lasz tott
bi zott sá gi ta gok ré vén is mét szi lárd több ség gel ren del ke zett a fõ vá ro si köz gyû lés ben. Az
el len zé ki pár tok po zí ci ó ik meg õr zé sét tar tot ták fon tos nak, sza va zat vesz té sü ket (1930-
hoz ké pest) pe dig – na gyobb részt jo go san – a vá lasz tá si rend szer bõl kö vet ke zõ kor lá to -
zá sok kal ma gya ráz ták.

A vá lasz tá sok után a fõ vá ro si iga zo ló vá laszt mány hoz 13 fel szó la lás ér ke zett, amely -
bõl 11 a már em lí tett el len zé ki aján lá sok vis  sza uta sí tá sa mi att szü le tett. Az el len zé ki pa -
na szok több sé ge ar ra vo nat ko zott, hogy a be nyúj tott aján lá sok szá ma a kí vánt mér té ket
(1000 db) jó val meg ha lad ta, rá adá sul jog el le nes volt az írás szak ér tõ ket és de tek tí ve ket
al kal ma zó vá lasz tá si bi zott sá gok te vé keny sé ge. Az em lí tet tek ki ren de lé sét utó lag az il le -
té kes fõ vá ro si fõ tiszt vi se lõ az zal in do kol ta, hogy már az áp ri li si or szág gyû lé si vá lasz tá sok -
nál is nagy ará nyú aján lás ha mi sí tás tör tént (Bu da pes ten a 324 000 vá lasz tó jo go sult hoz
ké pest a pár tok ös  sze sen 460 000 aján lást ad tak le), amit a tör vény ha tó sá gi vá lasz tás nál
meg akar tak aka dá lyoz ni.66 A jobb ol da li több sé gû iga zo ló vá laszt mány új ra, egyen ként
(!) meg vizs gál tat ta a ki fo gá solt aján lá so kat, majd az írás szak ér tõk ré vén és egyéb mó do -
kon iga zol ni vélt nagy ará nyú ha mi sí tá sok ra hi vat koz va az ös  szes pa naszt el uta sí tot ta.67

A vá laszt mány ha tá ro za tai el len a Köz igaz ga tá si Bí ró ság hoz le he tett fel leb bez ni, amit a
Sza bad ság front és a Ke resz tény El len zék meg is tett. A bí ró ság a ke rü le ti vá lasz tá si bi zott -
sá gok mun ká ját több szem pont ból is sza bály ta lan nak mi nõ sí tet te és meg ál la pí tot ta, hogy
nem volt jo guk a ha mi sí tá sok után de tek tí vek kel és írás szak ér tõk kel nyo moz ni. En nek el -
le né re a bí ró ság az ös  szes fel leb be zést el uta sí tot ta, mi u tán meg íté lé se sze rint ezek a sza -
bály ta lan sá gok nem be fo lyá sol ták a vá lasz tás ered mé nyét, és az iga zo ló vá laszt mány ap -
ró lé kos mun ká val he lyes és jog sze rû dön té se ket ho zott. A Sza bad ság front a vá lasz tók
köz jegy zõ elõtt tett nyi lat ko za ta i val is iga zol ni pró bál ta, hogy nem ha mis aján lá so kat
adott le, a Köz igaz ga tá si Bí ró ság azon ban ezek kö zül is túl sok eset ben ta lált nem egye -
zõ alá írá so kat (pl. az aján ló szel vényt a férj ír ta alá a fe le sé ge he lyett).68

126

66 Szepesváry Pál ta nács nok vá la sza a jú li us 5-i rend kí vü li fõ vá ro si köz gyû lé sen. Fõ vá ro si Köz löny, 1935.
jú li us 19. 1175. – A saj tó a vá lasz tó jo go sul tak szá má val nagy já ból meg egye zõ, 320 000 alap aján lás ról szá -
molt be, ami hez még hoz zá kell szá mí ta ni a pót lá sok so rán be nyúj tott aján lá so kat, az az a nagy ará nyú ha mi -
sí tás köz tu dott volt. (Nép sza va, 1935. már ci us 30., 31.; Pes ti Nap ló, 1935. már ci us 30.)

67 Fõ vá ro si Köz löny, 1935. szep tem ber 24. 1479. és a mel lék le tek (I–XIII.). Az iga zo ló vá laszt mány hir -
det mé nyei.

68 A Köz igaz ga tá si Bí ró ság íté le tei. BFL IV.1410/d. Tisz ti fõ ügyé szi és ügyé szi irat ha gya té kok gyûj te mé nye,
9. do boz. – A Köz igaz ga tá si Bí ró ság más íté le te i ben (or szág gyû lé si vá lasz tá sok, dél-pes ti vá lasz tó ke rü let) is
meg ál la pí tot ta, hogy „nem ta lál ja meg en ged he tõ nek az aján lók alá írá sa i nak meg vizs gá lá sá ra de tek tí vek al kal -
ma zá sát, mert ez zel a vá lasz tó kö zön sé get meg fé lem lít he tik”. (Nép sza va, 1935. ok tó ber 1.)
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A man dá tu mot szer zett kép vi se lõk, ki e gé szül ve az örö kös ta gok kal és a fõ vá ro si fõ -
tiszt vi se lõk kel, az 1935. jú ni us 25-i ala ku ló köz gyû lé sen meg vá lasz tot ták az ún. ér dek -
kép vi se le ti ta go kat. Az így ös  sze állt új tör vény ha tó sá gi bi zott ság a tör vény sze rint hat
évig mû kö dött vol na. Csak hogy egy új köz igaz ga tá si re form ra hi vat koz va, mint egy ar ra
vár va, a Hor thy -kor szak ban már nem tar tot tak több vá lasz tást. A bi zott sá gi ta gok man -
dá tu mát (a zsi dó nak mi nõ sí tett ta gok ki vé te lé vel) 1940-ben elõbb egy év vel, majd
1941-ben a tör vény ho zás to váb bi in téz ke dé sé ig meg hos  szab bí tot ták.69 1936 után a fõ -
vá ros ban a kor mány za ti be fo lyás egy re nõtt, fõ leg a Vá ros há za két meg ha tá ro zó alak ja,
Wolff Kár oly 1936. jú li u si és Sipõcz Je nõ 1937. ja nu á ri ha lá la után. Az egy sé ges jobb -
ol da li párt gömbösi ter ve vé gül 1939 feb ru ár já ban va ló sult meg, ami kor a KKP fel ad ta
önál ló sá gát, és a Ma gyar Élet Ke resz tény Köz sé gi Párt ja né ven egye sült a fõ vá ro si kor -
mány párt tal.70 Így az or szá gos po li ti ka vál to zá sai a vi lág há bo rú ide jén köz vet le nül ér vé -
nye sül tek a kor mány párt köz gyû lé si ural ma ré vén, a fo lya ma tos sá got és sta bi li tást pe dig
Szendy Kár oly pol gár mes ter sé ge sza va tol ta az 1944-es né met meg szál lá sig.
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69 1940. évi XXXI. tc. 2. § és 1941. évi XIX. tc. 1-2. §. – A tör vé nyek in dok lá sai a köz igaz ga tá si tör vény -
ja vas lat ok gyors el ké szül té vel szá mol tak, ame lyek el fo ga dá sa után azon nal meg le het tar ta ni majd a vá lasz tá -
so kat. Ez azon ban nem kö vet ke zett be.

70 Szentgáli Zsolt: i. m. 234–242.
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