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Iclucz KÁncly

A v éÉasztój o g korlátoz ása az 1 9 3 9. es zsidótörvényb en
és annak budapesti végreh ajtása

1939 má.iilsában iépett életbe azugynevezett második zsidótorvény, és ugyanabban a
hónapbart rc*cezsékfi1eg az utolsó általános parlarnenti képr,iselőválasztista F{orthy-
kori Mag,"_arországon. a két esemény egybeesése egyáltalán nem véletlen. A megelb-
ző. nég 193 S-ben megválasztott országgyűIést az 1939 . évi IV' tön.énycikL< elfogada-
sa uiáir oszlatták fel, azaz ezvo|t az utolsó törvénye. ,,A zsidók közéleti és gazdásá.qi
téríoglalásának korlátozásárói'' szóló ton,énycikJ<' egész pontosan annak közjogi resie
első alkairnazására pedig éppen a választáson keriiit sor' amelyet a tön,én3, hatáIyba
lépése után alig több mint három héttei, május ZB19-énrendeztek meg'

Azsidónak minősített nagyar állampolgárokválasrtójogának korÍátazásamárjóvai
korábban feirrrenilt. 1925-ben. a készülő vá|asrtásitörvény nemzetg3,.iílési tár5'áása-
kor Gömbös G5'ula, az ellletzéki fajvédő pfut.vezetője áitalános éftelemben beszé|t az
,.idegenek'' passzív válasaójogának^ azazr.álasáhatós ágánaktön.énvi korlátozásáról.
Vélercén.ve szerint mi ..mag1,'arok'' ..a ktilfloldről idevándorolt egyedel.&el szemben
nenr vag'vun-}i eléggé ór'atosak'.. miközben aki nem generációk óta lakik Mag;,'arorszá-
gon. annak nenr lehet megfeleiő érzéke anernzet nagy kérdéselÍlez, ezértnem lenne
szabad nregen-eedni, hogy képr,iselőnek r,álasszák ' Ezért azt javasa\ta, hog']_ esd< az
i 848 \,ag}' legalább 1867 e|őttMagvarországon é1ő családok tagiainak legin passzív
r'álasztójoga. Bár e javaslata elr'iieg minden idegenre, nem eléggé asszimiláíódottra
r,onatkozott l,olna. küiön kiemelte az úg'vmond Galíciábóljövő r,ag--v származő..fe1for-
gató'' elenrek r'eszéiyét.r Gtjmbös Gyulának e terve később' nriniszterelnöksége idején
is megrnaradt. ahogy artaz1933' íebruári átfogó államjogi tenrezete is mutatja: abban
mát az aktív r.álasztójognak is feitétele lett volna" hogy az állampolgár családja 1eg-

|9^".*!:: C.l.u|a, tr,álogatol politikai beszédek és írósok,.szert. Vonyó József' Budapest, Osiris'
2aa4, 295'296. Lásd még \ronyó Józse{ Gömbös Gyu1a és a zsidói<érd és. in Az antiszemitizttui
a|akváÍto:atai szerk. Paksy Zoltrin, Za|aegerszeg. Zala Meg1'ei Levéltár. 2005. 18-43; 2819:
Von1,ó József" cönbos G1ula. Budapesr. Naplilág. ?a14. 13.l-i35.
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aiább száz ér,e laltjon h4awarországon.2 Avá1'asrtőiag ilyen típusú korlátozása r,égü1
Görirbös haiála utát, a ienti zsirjótön'énnyel következeit be, anreiy esak abban aZ eset-
ben hagyta meog a zsidónak minősíiett szenrély vá|asnojogát" ha o igazolni tuclta. irog;,
csaiádja i867 őta lolyainatosan Ma5'aroiszágon lakctt, továbbá ő maga és szü|ei (ha
u:óbbiak LB67 utátl szrileiiek" akkor a nag5'sziilei is) tr4ag,vai.országon szüleliek.

Á zsídótön'én-v köz..iogi részeinek rnásik előzményeként érdemes rör'iden utalni
I{ová'cs Aiajosnak, a Központi Statisztikai Hirlatal elriök^ének (|921-1936) rnunkás.
ságára, aki nyugdrjazásaután az Imrédy-koimány statisztikai szaL<éttőjeL<ént aktí\'íé.
szese r.olt a zsidótön,ények előkészítésének. Az tí neve alatt jelent meg egy tanul-
mátr1' 193:..ber| affieli/ a válasaási el'edmér:vek és a riálasztői rnagziartás alakulását
elenrezte a főr'árosban. ahol titkas szavazás.-'olt az egész korszakban.3 Az 192Ű és
i935 li<izötti eredirrényeh a\a,pját kcjaiudcttnak t.ette' hogy ,.Budapesten aZ izraeliták
irrajeinen kizáraLagbalolda'li érzelműek' A baioldaii pártoknak z*métteháÍ őkszolgál-
tatják, tar,ábbá a szociáld.emola.ata nrulkásság.', Ko\,áCs az i935-ös adatok alap1án az
ízrael;,ta vailású lakcsság tépszámLá|ási aúnyát ossze\retette a liberális pártoksa adatt
szavaza!*L< arÍnyáva}' kerületi bontásbarr. és arra jutoit. hogy ."a zsidóság túlir1'onró
nagy iöbbsége.. abban az évben is a liberáiisotsa szavazott. Sőt, továbbmenve, a ma-
qas társadaliui státusú kerüietek adatai a|apján aztva|őszínűsítette. hagy az ellenzékí
irányzaÍ' iámcgatói voltali a kikeresztelkedett zsidók is. akik azombanszerinte világné-
zetriket nenr r'áitoztatták meg r,'ailásváltásukkal. A vegyes, kevei1 státusú városrészek-
bőt áiló kerüietekben viszoni a..szegélryscrsú zsidóság egy része a szociáldemokraiák.
ra szaYaz:íÍ,=. Mindezek a|apján a iő váitozást Kor'ács a.oban iátta' hogy a keresztény
lakcsok körében 1925-tő1 íolyarnatosan *öl,ekszik a jobbotcíai támogatottsága, nrert
a keresztáry nrunkások tcrnegei eg}.'|e nag)'obb szárnban és arányban fordulnak e1
a szociáldemola.ata páÍtól.

Kovács Áiajos statisztikai adatai nem voltak rosszak. FIa térképen ábrázoljuk Bu.
dapest korabeli válasaási eredményeit, akkor rögton szembetűnik a poiitikai rneg-
osztottsá.e egyértelmű térbeii míntázata'a A legrészletesebb. szar,azóköri térképen a
iiberátris irány7iibázisa a pesti beiső kerületekben. Lipót-. Ú3tipot-' Tetéz- és Erzsé-
betr'árosban konceirtrálódik, és az egvmást kör.eto r'álasztásokon nagyfohi stabilitást
mittat. A }Ío$lr5'-ligrszak íővárosi r,álasztásainál a szocio-demográfiai jellemzők és a
vá1aszíőimagatartás között eg1,értelrnű. statisztikailag is igazoliiató a kapcsoiat. Sőt'
a r'al1ási.ku1turális, azazkercsztény-zsidó megosztottság erős társadalmi-poiitikai tc;-

-Vonyó Józsel. Gömbös Gyula és a zsidókérdés.'.. id. kiad.- 39: Gergely Jenő, Göntbös Gy11{6.
Palitikai póI;vakép, Budapest' \'ince, z}al,212_21'3; Ladán-vi Andor: a*'sídoto.venyek előtiiíéne-
té.hez. Antiszemitizrnus, zsidókérdés. |g32-1g37 , Mziltwzk' iawz. 187-287: 193 .

^["':.:J Alajos, A budapesti választások eredrrlénye a viiágháború óta,.f,Íctt"osi Szem1e, 193516'
801-8i7.
a A fovárosi váiasztási térképeket |ásd, Budapesí yó/gs:i. Iní'ernetes forráskazÍé's és ac|attór, http:l/
bpvalaszi.hri (letöltve 2015' rnái*s 31 .).
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résr'onainatri {cleavage) bizon5,ui.5 A iörésr,cnalak nemesali eltérő társacla|mi szavaző-
bázisi. lraneiti oiye.n intéznrén;'esüit tár"sadalmi csopoffikoníiiktust jeleirtenek, amelyek
.la$ósair rr'eg\latátazzák a poiitikai életet és a párisirukÍurat. Azaz a pártok e5'.ér1el-
iirűen állást foglalirak a konflik.tushoz kapcsolódó kérdésekben, és ez ideológiájukban
és konkrét progranr.jaikban is ttikröződik. Ahogy ebből a szempontból a pártok veze-
|őiriek. tag!ainak. sőt szar.azóinak lráttere is nagylészt homogén, azazilgyaflahlroz a
itegosztottság eg1ik \rag:{ ixáSik otrdalán á|\ő tátsadat'mi csopo{hoz tartoztak. Végüi
a pár1okhoz olyan társadalirii (érdek}szenlezetek kapcsolódnak, amelyelrkel a meg.
hai.átaző konfliktusbair ugy-anart az áLIáspantot képviseiik. (Természetesen ilyerr egv-
érteLtnL1, ini*deil szenrpontnak rte.efeieiő teljes elkÜ-lönrilés a valóságbail nerrr.jön létre"
egy konr.rét torésl,onal erősségét azmlstatja nreg' lrogy_ meruryire közelíti meg a fenti
modellszeni leírási')T

A törtéirei-i szakirodaiom már részletesen íeitárta a keresztény-zsidó törésr,onal
lriaiakuiását és a poiitíkai szeleplők á1taii íerurtartását.1 A stn"rkturált társadalrr:lakban
rnegtrévő ierinészetes kúiön'|rségek ug5,'anis elsősorban a politikai és közéleti Szeíep-
iők tevékeir1lsége n.vorrrán jeleruiek meg és nyenrek ilj éi1elffiet a közbeszédben' és

az íg3 kierrrelt Ínegosziottságok r.áihatnak artán társadalmi-politikai törésr.onalakká.
A Ficrtir,v-korszakban, lra eitérő intenzitással is. de a jobboldali pánck. szerv-ezetek

és szenrél5'ek na5,'obb r:észe végig a politilia napirend.jén tartotÍa a ,.zsidi1rérciési.',
miközben sikeresen hiúsítoita nree azokat a kísérleieket, amel,vek a keresáéni'-zsidi
toiésr.onalat átlépi'e. nrás megosztottságok és ellentétek nienién próbálták struhurálni
a Éáfirendszert és a r'álasztók táborát.s Ennek i<eretében Kol,ács Alajos és más anti-
szeiirlta éríeliniségiek tél'esen' deielentos hatást elérr,e eg1.séges csopoÉnak. kcilektív
cselekr,őneli áiiít;ák be.,e,'zsidóságot, r,alanrint esszencializálták akeresztéir,v-zsidó
nregosztottságct és az ebbó| következő politikai rnagatartásíornákar. azaz azakatnern-
csak a múltra. de a jor,őre nézxe is állandóirak tételezték. FIa pedig úgt''rnond a zsidók
nrindig a iiberálisolrl.a és a baloldalra szavaznak. akkor az airtiszenrita gondolkodá-
si trieretbet ebből ..iogikusan.. kör'etkezik, lrog,n_ a zsidók r,álasaó.jogát érdemes, sőt
sziiksé'ees r'alamí l}'en módon korl átczni.

j igrrácz í'.ár.o1). Bud.apesi l.ú!aszí. Parlanrcilti és lan,éli},|tcltósági ú!as:iásak a íő|ót.g'\,,t,
j92a-]94)' Budapest. Napviiág' 2}tr3, 12-14: ] 30-i34.
6 Rórra Dániej. A törésvonal fogalrna a politikatudomárr.vban. Politik,attdomitn),i S:enzie, z0a8l4.
121-144.
7A foi.varrrat diiranikáját.jój érzékelteti például Biiiari Péter, LÓt,és:ó,rkok a hátors:ágban. Kazép-
oszldly. :sídólrérdés. anlis:erniti:rnus cz első l'í!ógháború !+Íag1,676,''6'6n. Budapest. Napvilág"
20Ü8.
3 ]ir'en k.s'r-et voit Bethien Isfi.án rniniszterelnök próbálkozása egy r'allási különbségel*ől fiigget-
ien. erős polgári cetitt.uInpán iétreltozására az alsóbb 1nrunkás-) osztáll1al szetnben a húszas evek-
ben. vagy a másik oldalril R.assa1' Károl;* e nénret eredetíi családból származő po1itikus tÖrekr,ése'
hog)J l;berális pártjai tárnogatást szerezzenek a lovárosi keresztén;' polgárok körében ts.|gnácz^
i. m.. 145-146.
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A zsídók vá|asztőjogának teljes elvéteiét hirdették az Í930-as évek új szélsőjobb-
oldaii mozgalmai, továbbá más pártok szélsőséges, antiszemita poiitikusai is, mint
példáut a kereszténypárii Csiliéry András.g Ez a zsidóság kollektív és teljes elküloníté-
sének általán*s programjába iileszkedett, amelvnek egyik' közjogí eszkoze lettvolna a
zsidóság úg3'nrond nemzetikisebbsóggé aytLvátítása.10 Utóbbi rnár a Gömbös-féle faj-
védő párt 1924-es programpontjai közott szerepeit, majd a Szálasi Ferenc vezette Nem-
zeÍi AkaratPáftia, illetve a színtél szélsőjobboldali ]*iemzeíi Front kcivetelése is r'olt.i1
Az i938-as zsidótön,ény (Xv.. tc.) nrég nem foglalkozott ilyen i<érdésekkel, az 1938
végén beni.újtctt ujabbjavaslat első tewezetében azonban szerepeit a zsidók közjogi
elkiilönítése.i2 az iniioklás szerirrt azé*.Lt*gy a ,.zsidóság érdekei [.'.] ne ker'eredjenek
össze |... j a nagy. népi és nemzeti érdekekke1''.13 Az elkrilötítés aztjelentette, hogy
a zsidónak minősíteitek az itítalánas crrszággyulési képviselőválasztásck utárr. külön
-.zsidi'' listán r'álaszthatták volna meg maguk közül parlamenti képviseÍ(31ket az arszá.
gos számarán'vukrrak megfelelően (de nraximum a ^.nemzsidó'' képviselők 69lo.át.}, és
}:asonló mócion zaj loffak l'olna a tön'ényh atősági és községi képviselő-tesíileti vá|asz-
tásoli is. Nem r'életlenül írta ekkor lelkesen az (Ij Mag1;666g című szélsőjobboldali
napilap, lrogy ez azuj szabá|yozás rneg fogsavá|tortatni a politikai é|etét, mert .,nem
lesz tobbé szociáldernokata párt, nem lesz többé liberális párt''.1a A ter.v.ezetben tehát
benne volt a szélsőjobboldal áital is követelt elküiönítés, ug1,-anakkor e keretben a zsi-
dók r'álasztójogát meghagyta. Imrédy Béla rniniszterelrrok ezt az .,efigedményt,, azza|
indoiiolta a minisztertanács iilésén, hogy az anga|szász hatalmak tt|takarnátak az e|-
ien' ha a zsidók töinegeitől elvennék avá|asrtójogot. A ktiltin népcsoporttá nyilvánítás
azanban magán a kormányon és a kormánypárton beltil is komoly vit.ríkat váltott ki.
A kornránytagok közril ieginkább Telekí Pál kultusz. és Csá$ Istv.án küliigyminisáer
e1Lenerte ert a rnego|dást, nemcsak azért, mert szerintiik a külön zsidó párt és frak-
ció káros hatást gy-akorolhatna a parlainentre, de egy.ben veszél5'g3 precedenst is te-
íemtene. meÉ hasonló jogokat követelhetnérrek más népcsoportok, például a németek
és a szlovákok is. Utóbbi érv sokat számított 1938-1939.ben, amikor a szamszéddá
r'ált náci birodalom hatása eg,vre erősödött ittiron, illetve areviziő első lépéseivelvolt
csehsziovák teniieteket kapott r,issza Mag1,'arország. Végrii mind a kormánypártban,

9 K. Fal.kas Klaudia, Jogok nélkül. Á zsidó lét Mag1;6y6ry26g6n, ]92a-I914, Budapest, Napvilág'
2010, i00-114.
10 A netnzeti kisebbség jogcímén történő. de szigorú, gettószellemű szegregációs prograrnot részle.
tesen bemutatja K. Farkas Klaudia, id. hely.
1| }dagyat.országi paftprogranok Igtg-]i]1. szerk. Gergely Jenci€latz Ferenc-Pölöskei Ferenc,
Budapest, ELTE-Eötvös, 2003, i 04_1 05, 328' 363.
I2 702. sz. iromány. Tön'ényjavaslat a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. in
Áz.]9 j5. évi április hó 27-ére összehfuotÍ országgyiíÍés képtiselőházónik ironán1,ai, XII, Budapest'
Athenaeum, 1939. 298-303.(5. S.)
13 N4elléklet a7a2' sz. irományhoz. Indokiás, in uo..304-321. (311.)
1a Lad,ányi.4ndor, A második zsidótörvén1,, SzózadoÍ:, 2a13rc, 1423-1459: 1433,
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r,én},'esü1i" azaz a küion közjogi státrrs irei'vett az 1867 előtti ,.ir*irosság'' előírásár,al
tcrlátaziál.l a zsidóirak ininősíieit szeinélyek lálasziójogát.', Íg},végül a nrár Teleki
r:rinisáerelnölrsége alaű.,1939. itájus elejérr megsziiletet1újabb zsidótörvéiryben is ez
a s za.* áL3, rs zás szerep e lt.

AZ 1939' ér'i IV. tc. l,álasztójogot érintő rendelkezéseinek végrehajtásat az arr'lak
hatái"vbalépésével egyiitt iriadoit. itájus 5-ei 48001i939. &,íE sz. rendelet szabá|yozta.
Bz alapján a zsidónak minősített választójogosultnak azt atérry-t,lrog'v a törr,én'v |ratá-
1:,a aLá esik. wolc napon belülbe kellett jelentenie az illetékes llatőságnáI. A kötele-
ző bfieLer'tés elniulasztása kihágásirak. illewe k*nroly pénzbiii:tetésseljáró vétségnek
r'ninosÉilt. A bejeleirtéseket rögzíteifék az aktuális r'áiasztói név.1eg,vzékben. a váiasztó
ti*i-e melié íÍ. jeg1zeitel: ..1939:I\,''t.e. 1. $''' Azstóőntk ninősített szerrrély nefil ve-
szíteíte ei autolaatikusan a l'álasztójogát: ha igaz*Lt4 1'og}' ő naga és (na5'}szi1iei
h4ag.Yarországon szrilette}<. akJior szavazltatatt. A ixegfeieiő lrir'ataios iratok benyú.jtá-
sa esetén a r.álaszió.iogosriltsági igazalást. az úg5'nevezett sárga igazr:|ványt azilleté.
lies hivatal adta ki, eiutasítás esetén avá\asrtásért íeieiős hel3.i 5""* elnökétől trehetett

ieiüibíiáiatot kémi. Avá1asztásL<or a nér.jegvzékben krilöir zsidóliént megieiöltek csais
akkor szar,azhatr.ak, ha a sima sza.',azői i'gazoir.án}. rnelleÉt a kuiön kapott sárga igazol-
\.ári1;1 |5 benrutatiák. ug1'anak.i;or ira nenr kaptak választójogosultsági igazolást. akkor
nenr kelleti irregieleirniük az eg1.{s};ént kötelező szayazásarl.

Ajcbboidaii sajtó aztúzen+.e a zsidóknak., i'*g;'helyesebb, ha önként lernondana};
szavazatijogukról, és azt csak itrlúziónai< tekintili. Ezzel szemben a liberális és a szo-
ciáldeinokrata ei.ők. tcvái:bá a zsiciő szen'ezetei< tobbsége a r'álasztoiog megrafiáSáért
Íbiyó lriizdelmer lrirdetett. íg1' lényegében a kampárr5'-ulrnak is ez|ett a íő témáia. (A ki-
vétel \rázson;'i Jáiros clenrolirata párti vezeto r.olt. aki riltakozásrrl közéleii passzivi.
rás-ba r.onuii.}ló

A zsidótorvéir5, aikalrrrazásat illetoen a bon1.clult szabály azásnái csak az é1eÍ., aZaZ a

$'akorlari megr'alósulás volt bonyolultabb" arnit Budapest pélcÍáján mrrtatok be. A rrrá-
jus 28-29-i választásokig rendelkezésre áiió idő röi,idsége nriatt a fővárosban eler'e
remén5'telen volt a pontos és teijes köni r.r:egr'alisítás. az igazaÍásokat kiállító elöl-

.iáróságok neltr voltak feikészülr'e r,alamerur}'i kérelem eÍbirálásáta. Szend1' Károlr'
poigárrnester utólag bel'aliotta: ..nem számítottunk arra. liog1,. iiyen sok zsidó választó-
polgár.je1errtkezik''. de egyben úgy nyilatkozott. hog1'. a ".75 Ü00 külon megjelölt zsidó
l,álasrtő közül 65 000 iigtr'él'el iogialkozoit az adminiszbtitclo,..11 Torlábbi problérnát

'ielentett. hog1' az antiszemiták által ."zsi<iónak'' tartottak köre tágabb voit, minr a tÓr-

]5 Ladán;'i. i, ni.. 1435.1139_1112:. Tilkovsz$' Laránt. Amag;,arországi zsidóiörvén;-ek, HoIocausÍ
Fú:eÍek, 199615,67-78.72: L. Nag1' Zsuzsa, Liberális párttno:galmak I93 !-] 915, Budapest. Aka.
dérliai. 1986, l i2-i 13.
1ó K. Faikas Klaudia. i. rn.,220-221'.242243: L. Nasj' Zsuzsa, i. ttt., 113-|14.
11 Pesti Nap!ó, 1939. rnájus 31...1.
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vén,1 á|tal zsidórrak rainősítetteké. Utóbbi esetben az alaprneghatátozás (,.zsidónak
k.eii tekintení art, aki ő naga vag.v akinek legalább egyik szülője. vagy akinek nagy.
szulőí közül legalább kettő a jelen tön,éRy |latáIybaLépésekor aziztae|italritfeiekezet
tagja vagy a jeien törvén5l liatáiybalépése eiótt az izraeliita lritfeiekezet tagla volt, úgy.
szintén a felsoroltaknak a jeien töivény hatá|yba|épése után sziiletett ir'adékait''}l8 a1ól
is r'oltak kivételek (kit nenr keli zsidónak tekinteni), valamint a törvény 2. $-a szárnos
ol5'a'' 1'., ''*lt scrol fel, aklk bár zsidónak minősülnek' de a törvény rendeikezéseit, így
aváLaszÍőj*gosultság kar|átozását nem kell rájuk alkalm azni: tlsrharcosok. I. világhá.
bon"rs irariiíoglyok. hadirokkantak, hadi kitüntetettek. hadicin'egvek, hadiárr.,ák, titkos
íanáescsck. n3','ilvános rendes egy-etemi tatátok, olirnpiai bajrlok.ck stb.

A szavazatszedő küldöttségek eiőtt tehát sokféle eset forduihatott elő, alrrelyeket
a fennnraradt szavazakari jegyzőktinyr,'ek és váÍasztási panaszok alapjfur részben re-
koi:str-uálni lehet.l9 Gyakori volt' hogy a ktld<ittségek egyes tagiai szerint ."zsidónak',
iaíiott választó &em esett a törv-ény hatá|lia alávagy kivételezett voit. Nekik íg1' elvileg.bejeientést 

sem kellett teruriiik úgynrond ..zsidóságukról',, ami azonban a szavazáskor
lionfiiktust eredményezhetet|. A nevük vagy kinézettik alapján ,.zsidónak'' taTtot." sza-
vazóknál elsősorban a konnánypát.ti (Magyar Élet eártja' vme;, továbbá a nyilas párt-
bizalmik kifogásoiták, hogy rrriéit nem SzerepeIanévjegyzékben a bejegyzés (i939. Iv.
tc. 1. $). rnire a szavaző a kir,ételezettségére hivatkozott, és bár nem voit kote|ező, azt
t<ibb esetben iratokkal is igazolta. A dtjntés lényegében a szayazatszedő kiildöttség elrrö-
liétől fiiggött' hog'v elfogadja-e vas/ nem a szaYazatat, azaz csak a kifogásoltak vagy a
r'isszautasítcttak listájára kerül-e aválasúő. Avá|asztás két napján mindkét esetre bőven
l,olt példa. eisősorban a Rassay Krároly vezette liberális Foigrári Szabad.ság Part (PSZP)
reszéről a r,álasztási biaosoklroz benyújtott panaszok tanúsága szerint. Voi1 ahol a ki.il-
dtittség elnoke az áÍta|a..zsidónak'' tekintett vá|as*őkar- csak a külön siárga igazolással
engedte szavarsti, firggetlentil attól, hogy azok frontharcosoknak. kitiintetetteknek, hadi-
rokkantaknak. iladián,áknak stb. nrondták. illetve igazo|tákmagukat.2o Máshol az

...elnök megengecte a M. É. P. azonossági tanújának, hogy oly választőknát" akik
szerinte az 1939, 4. t,c. a|á eső személyeknek r,oltak tekinthetők akár ktilsejüknél,
akár ner'üknél fogr'a. azonbat il,ven bejeientést nem tettek. közbekiabáihassa a sza-
vazástabocsátás eiőtt: >Zsidó(. Elnök iiyen alkalmahkot azilyenszavazót erélyes
lrangon figyelmeztette törvényes j elentkezési kötelezettségérrek eimuiasáásával
járó búntető szan]iciókra és habár ezeknek a szavazástmegengedte. a jeg"vző az e1-
nök utasításátanevezefteket a kifogásoltak jegyzékébe r,ette fel.

I8 i 939. évi I\r. tc' 1. $.

]i-S*"qq\9.'i.iegyzőkön1.vek: BFL Iv. 1405. Budapest Székesfor,áros Tön'ényhatósági Bizottsága
Központi Választmán}'ának iratai. 29-37. dobaz;Yá|asztási panaszok: BFI- iV 1405..8. doboz.r0 ijf 'b. szar.azókör.
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{Ebben a szavazóköi.ben a kifogásoiiak listájára kiugróan sok szerlrél5,. a szavazok
,r1Y*'z keriilt fe1, nrindeg1'iküknél a kiÍbgás clsaiiént a ,.ZSídó.. nregiegy-zés szerepelt a
itivaiaios jeg"r'zőiiön.Yr'beir.)'' Eg}.szei.Libb volt a zsidótörvén'v hatalya a|á eső és magukat
lgazoit l,áiaszíók lrel;',zete. de eseililiben is előfordultak r,isszaélések. Az egyk szavaző-
iiörben ""ir:índen egyes jelentkezésre kÜtelezett váIasrtőÍ" >zsidó< megjelöléssel hívnak
iei fszavazásra] és ezt ol,van lrangon és temorban cselekszik, ami a vá|asztók részére
krliöir r'esszőf,rtást.jelent''. E szavazatszedő Liildtittség elnöke a sárga igazolr.ánnyal
r"endelkező r'álaszióhrái kereste a iehetőséget az elutasításra vagy szavazatuk érvényte.
ien'ítésér.e.21Eg1, másik szavazatszedo küldottség elnöke úgy próbálta megakadál'vozni
az igaz*|t..zsidók.. szayazását, hoeil 1516p. és csak tőltiir arcképes szenrél1'azoncssági
íga'zoLási kért. nrajd az eliene benyújtoit paftasz szedni kijelentetíe: ,.a zsidókat nenr
i13.qi-o]1 szereienr" de tren: is r,ag'1''al' nag'v elleriségrik' de lra egi. pa.'ieszos zsidó jön sza-
l'azni, rrrég ha szavazati jaga renci.ben \,an iS' akkor senr engedenr 1eszavavnt''..23

E,li'iieg szintén esr,éftehrrű le1.t r,olna a zsidótön'ény hatál3.a alá eső. de kiilön sárga
igazaLvésln.val nem rendelkező váiasztók lrelyzete . Az ő szavazásukat a jcgszabályok
h#"átczarÍa* iiitották' néirány esetben mégis eiőíordult. irog;, 3 szavazatszeciő 1ciildöti-
ség el:oke nregerrgedte, hogy azi|yen r,álasztók nás igazclásokat ietrmrrtatva ésivag1'

."saját feletrősségükre'' ieszal'azlrassanak.2a 015,31. esetek is előíordultak. hogy avá|asz-
tit a rrer.jeg3'zékben a zsidótöivény hatái'va alá esőnek minősítették' rrrégis a kivétele-
zetiségére lrivatkozl'a szariazlratott ie.25 Végül vcitak olYanok. akik rrerrrleges hatósá-ei
igazoL,lárryt mutattak fel a ktiidöitségeknek.26 azaz va.Lasziniíleg nem éi.tesültek arról.
ltc.s\' iieli:k tnitrt a l'álasztójogból kizár.taknak nrár nem kell megjelenrriük az eg'vélr-

kéni kotelez ő szav azásan.
&áindezek azt tnatatják. hos'. iág Éere rzyí|t az eg"l'éni itregítélésnek. sok inúlott a

sza-\iaz?Íszedo bizottságok és fóieg azck e1nökeí-'rckhazzááilásán. ..[A] két napÜS SZa.
vazás aL*"t.legt-<ibbszor szőbam, de írásbair is tÓbb oiyan panasszai forduitak a váIasz-
tási bizottság einökéirez, amelyek a zsidótörvénn3-el irapcsclatos szavazatljog kérdé-
sé|ren ireli'telen mag1'arázatokbói adódtak elő'- -jelleinezle ahe|.l,zetet a délpesii (iii')
válaslrókerrilet einoke a hir,atalos kozponti je$zőkön"vvben. Az ili'.en írásbeií pana-

11 79fb. szavazak.3r. - Ugyanezt a figyelmeztetést. fen5,egetést aikalri-razta az einök a82h. szavaző.
i;crben. ahcl 59 fo (a szar'azóknak szintérr 1,1%o-a) került fel a kifogásoltak listájára..nincs leigazol-
r'a'. tnegieg}'zésse1.
22 79lb. szar'azókör. -.A,z elnök rrisszautasított ..zsició'' r,áiasztókat példárrl kü1ön személ1,'azonosító
lriánya r'agy kisebb néi,elírások rrriatt. Előforduit. hogy szar.azás közben eg;'választó kijött a sza-
vazófijlkébol. vagy egJ- bázaspár a fiilkébol való kijövetel után eg1,rnáshoz szóit, amel-v esetekben
az elnöit a titkosság rrregsér1ése miati én'én1teleníteite a szavazatuliat. Az ígr elutasítottak.száma e

szal'azókÖrben 33 ö. a sza! azók 4Yo-a v o|t.
:3 

1 54' szal.aeókör.
r{ Féidáui 2k..66. és 93. szar.azókör.
:5 89. és 157. szavazőkot.
,u Például 93. és i57' szavazókör.
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szok meEosziása egyenlőtlen volt a három fővárosi választókerület között. Eszak-Pest-
rc1 érkezeLta legtöbb pa1lasz (26), tLiinyomó többségüket már a váLasztás elótt, az

igazolások megszeizésekor is szinte jogvédő irodaként műkodó Rassa,v-fele liberális
párt adta be a ,,zsidónaIc'' véit r'ag'v iainősítettváLasztők szavazati jogának karIáúozása
nriati (lásci a fenti példákat). Dél-Pesten már keveseb'o a fennmaradt írásbeli paÍ}asz

(ts), in.kább a szociáldeinokraták nyújtották be azokat. és előfordult. hog"v a parLasz

eredménnyeL járt, azaz a korábban elutasított vá|asrtő végül is leszavazhatott.27 Budán
lényegében nern adtak be ilyen panaszokat. Eztertnészetesen összefiiggésben Yan az
íztae|itavallású lakosság térbeli megoszlásával' valamint a liberális, kisebb részben a
szociáldemol.ra.ra párt szavazőbázisárrak kcrábban tárgyait sEátosságaival.28

Ugyanez a scrretrd a vá|asztőkerliletek között a visszautasítottak és kifogásoltak
összesített számát tekinwe. Tor,ábbi borrtásban a jeientós ínae|ita lakossággai ren-

delkező lv-vfi. k*zigazgatási kerületekben voit kiemelkedően magas a kiilön jegy-

zékekben szer.epiők szánna: a nragasabb társadaiirri státusú Belvarosban, Lipót- és

r'liiipot"arosban inlcább a kifogásoltak közé (azaz ők|eszavazkaftak), a szegényebb

részeket is magába foglaló Teréz- és Erzsébetvárosban pedig sokan a visszautasítottak
(azazanetn szavazők) közé keniltek. Mindez an:autal' hogy a diszkrimínatív korláto-
zások j cbban sújtották az aLacsany abb státusú csoportokat, ahogy art is v aiőszínúsít-

lretji.ik. hogy nekik mát a sárga szavazoigazolvány beszerzéshez szükséges feitételek

{ídő, pénz, kapcsolatok) is jóval kevésbé álltak rendelkezésiikre.
A fenti konroiy problémákat és panaszokat, illetve a kifogásoltak és a visszautasí-

totiak iistáit azonban csak mintaként iehet vizsgáini, miután min<íezeket láthatóan nem

egységes szeinpontok szerintvezették: ez esetben is az adott szavazatszedő ktildottség
felfogásátói, precizitásátói fuggött, hogy mi kertilt rögzítésre. Sok helyen például rrem

is készítettek külöir jegyzékeket,r9 ahogy Budán a panaszokat nem foglalták ításba
(l,agy azok nenr maradtak ferrn). A fenti péidák mégis érzékeltetik aú".Ítogy milyen je.
lentős szerepet kapott a zsidó válasáójog kor|ittozása az egészvá|asztási folyarnatban:

menn.vire áúhatotta a megkülönböZtetéS szelleme a szavazást a iegalacsonyabb szinte-

kig, e speciális. közéleti nyilr,ános térben zaj|ő étintkezésekig; ug;'anakkor mindezek
kapcsán mii'ven komoly Szerepe volt a dontési jogkönel rendeikező hivatalos szemé-

lyek nézeteinek és szerepfeifogásainak.
.d r,álasáójogból a zsidótiirvénny e|kizártak szárnára hivatalos adatot nem, csak el-

térő becsléseket találunk a korabeli forrásokban. elsősorban sajtóan'vagokban. Utólag
azotbatteztmás adatból. a nem szayazők számábólr.iszonylag jól megbecsülhetjük.
A korabeii hivatalos statisztika ugyanis a választójogosultak szátmának a még a zsidó-

j7 Feinei oszkár tűzlrarcos iigye' 226la. szavazókör.
. 28 Lásd e,z 1939. évi válasáási térképeket, például http:/,/bpvaiasá.hu/terkep.php?id:58 (letöltve
20l6. július 9').
29 Ezélínem rneglepő, hogy összességében a visszautasítottak és kifogásoitak az összes szavazónak
csak 1aÁ-át teszik ki.



A v,.'leszroroc ronlÁ.rozp.s,u' r'z 1939.es zsroŐtcinl,rli a:N

töfvéÍ}'' előtt. 193 8.b a* Ósszeá||itott nér,jegyzék adattú. r'etle. így akizát1zsidókat a r'á-

iasztó.jogcsult nem szavazőktábarában taiáljuk meg a staüsrttkában.Magáhaz a becs.
lésirez ilél feitételt kell etrőzetesen el|ogaiÍni kön'etett bizonyítékok aiapján. Elsőként
azt, l1o5- a ..iávoinraraóás,, fő oka a zsidótön-ény r*taÍliL<tzárás volt. Ezt a|átámaszÍja,
irog,v iia a vá|asrtás részletes adatait r'ézzi:k. al.:k*r a résn,ételi arány {5 az iztaeLita
lakosság arátya kozoit szÜros osszefi'iggés varr. Budapesten a statisztika szenmt az
v-\'TI. kertiieteirbenaváIasztői nér,je5'-zéltbe feh,et1eknek csak 719,o.a, a Beiváros.
ban (IV.) és Józsefuárosban (VTII.) 8Ü-B296-a, míg más kerületekben 85-907o-a ntent
eL szayarai.30 Llgyan*z igaz az ország többi részére is. nrer1 összesítr'-e a fovárosban'
iiictr'e a.-'árosokban eg5'érteirrrűen alacscrryabb v*lt a résrv'étei íB1.5 és 85%). nrint
a többi. nre5ei terüieten (909,,,*1.:t A inásik előfeitevés ehhez liapcsolóiva az,hagy
valósztrúleg nemcsak r.idéicen. lranenr mindeidrol igen nagas, 9ÜoÁ-ot is meglraladó
lehetett a télr1'leges résn.éteii a.rán'v' Ehhez tuelni kell. iiogy a iitkos szavazás köteiező
jeilegét kornci\.an vefiék a Hort}r-l'-korszak tekintéiyeh'tí rendszerében. aZaZ a titkos
váLasztástőI csak igazaLással lelreíett büntetlenül távol maradrri. Amikor például a fii-
város.ban eg1' új összeírás és ennek koszön-hetően pontos névjegyzék a|apján tafiották
meg a lrelyi választást 1930-ban, akkor a jogosultak 93oÁ-a szav&zoft.3z lJgyanakk'or
ennél is nragasabb, a,tÜaaÁ-haz kozelítő részr,'ételi atány, g15, neirr vaiószínú, ahog;,'

il-ve*re a korszak korábbi válasrtásainak aóataí sem utalnak.
&'liridebből az következik, ho5'ira a fentiek alapján 92%okőruli tén1,ieges résn'ételi

arán5{ 1;3l$gzíntisítiinli. akli.or a zsiiiótön'éiur}'el kizfutak számát Budapesien az összes
jogosuitak k.b. iu;qá-ára) aZaZ kb. 35 ezer fclre. országosan pedig 3-47ó.ta. azazkh.
8CI-1Ü0 ezer fóre becsrilltet.jtik.33 Ezek az ad:**toknegegyeznek e5'g5 fbrrások számai-
l'al. a fővárosban például Szendy Károly polgár:rrestemek a választásutáni bejelentése
szerint a nér'jegyzékberr ktil<jn iaegjelolt 75 ezer zsidó válasrtó kozül 41 569 fő ka-
poű' igazaLásl így a zsidórrak minősítettek közel feie, minteg)' 35 ezer fő vesztet|e el

r,á1asztó.jogát.3a E,nnéi sokkal rosszabb is lehetett a lrel-vzei az arszág egYes részein. a

sajtótudósítások szerint például Pest megyében. aiiol akkor az alispán a közismerten
antiszenrita Endre Lász|ő vo|t. Az elóbbinél nragasabb korabeli és utólagos |<izétrást

30 Lásd irttp:iibpr.alaszt'hultab|azat.php?year:1939p (letöltve 2016. július 9'). hz l%a-as ér,ek ko-
rábbi fővárosi váiasztásairl viszont csak kismé*ékű eltérések voltak a részr'ételi arány fovárosi átla-
gáiól a közigazgatási kerületekben (* 3 százalékpont).
31 HubaiLászli.}tíag.varors:ág'W.századil,álasztásiat|asza, CD-ROM.Bucapest.Napvilág.2001.
3r Lásd hup://bpvalaszt.hvltabLazat.plrp?yg6Í:1 930tvh (letöl|ve 20 i 6. július 9.). A niegfelelo. ..friss..
nér,jegyzék azonban nem volt túi gyakori a Horthy-korszak válasáásain.
:3 A választói névjegyzékben szerepiőknek végül is országos osszesítésben 89a/o-a, a íovárosban
8 1.59'lo-os szav azofr. le.
3a Szend.v Kárci'v vá|aszai iná.jus 30.án a périzíig-vi bizottság ülésén és rnájus 31-én a fovárosi köz.
g1.űlésen. Fől,arosi Ko:/am,' i939. junius 23.' 933; 1939. június 30.' 951.
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számak ipi. 60 ezer fó csak Budapesten" és 150' sőt 2{}a ezet fő országosan)3s azonban
valószínűleg nenr megalapoz*ttak.

Ettői fuggetleniil a zsidór:ak irrinősítefi l,álasztók jó részének politikai jogfrssz1ása, a

,.zsidókér.dés.' íbl.vamatos irapirenden tartása, és ior,ábbi karLátaző intézkedések is jól
rtruiatják. irogy az 1939.es vá|asrtásan ahatalmt elit - a széisójobboidai elleni k<jzis-

rr:er.t lniézkedések rneilett - egyákaLánnem adta íel a li.berális ellenzék kiszorításának
céLját" airogy a szociáidenrcklaták eitreiretetleirítéséért foi1.13i"6 ir.tizdelmét seirr. Mind-
ez liözvetetten elősegítette, hogy a szélsőjobboldaii eilenzék választási sikere még na-
gobb le5.en.

Végiil az t939. é.,'i váiasztáson kizáriai< számát és arárr1át érdemes összehasonlítaní
eg1.későbbi farással. e5' 1941 őszi beiiig'l'minisziérlumi ire#.a|. amely a zsidótönén5l
közj*gi reiidelkezéseinek r'égr"eha1,tását összesítette.3" Ebben az összesítésbeir a zsi-
riótörvé*y nriatt r'áiasztójogukai elr.esziők aráaya allcor rnár jór.al rragyobb inértéket
rir-;tat: a kLi]örrböző (tön'ényiratósági és megyei) városokban több ntiirt 90%-ot. Bu.
dapesten - ahogy korábbarr ben.tutattatn * a75 ezer érintettbőI L939-ben még csak kb.

-? 5 eze,; vesztette el j o go sultsá gát' t'íg az i 9 4 Í - es fcrás szerint a kizártak száma mát
Íöbb n.lint ?1 tzer fő {91%} volt' h4i történt kezben? Bár. i939-be:n a választiss eiőtt

a zsidónak minősítet1ek szánrára igen r:öl,id idő állt i.erideikezésrc az előírt igazolás
megszerzésére. sajátos nódon .ÍJg,vaflez a részietes hir'atali ellenőrzés lehetoségét is
korlátczta' Á r,á}asztás uiárr. úg1,'mond ..rlyugodtabb'. liörulrnények között rögtön meg-

kezdo<ioit' p*lrtosabban foiytatódo,lt a k^övetkező évre szóló vá|asztői névjegyzékek
L;iigazítása (ezt eg'vébként e lőtte és utáta is irrinderr évben etrvégezték). és az erl eIter:'-

deio jogszabályck kierneir lrangsúll.i hei'veztek a zsidótörilén), előírásainak teljes be-

ianásáta. }lasonlított ez a foi'vanrat a másiél értizecidel korábbi esenréiryeLJrez. akkoi.
az 1922-es betlrleni. nrás típus-jr válaszÍőjt:gi lr^orlátozásotrrat a hivatali adminisztráció
nrég nem tudta teljesen nregvalósííani az ug)/anazon évben, pát hőnappal későbbi par-
ianrenti r,álasztáson. A kör'etkező években azonban a részIetes és alapos ellenőrzéssei
bepótoita ahiányt. í5.anerr váltaző szabál.vok eilenére aváiasztójogosultak szánaés
arán1'a alacsoiryabb Le#' az újabb. 7926. ér.,i r,á1asztáson.37 Ehhez hasonló módon 1939

nyarátőL a részletes és a kör,etkező él'ekben politikai okolrból is nyilr,án fokozatosan
szieorodó elienőrzés szinte teljessé tette a zsidónak ririnosítettek politik.ai jogfasztását.

anrely e't|en az érintetiek már szl.ite sei:rniit serrr tehettek.

3: Pestí illapló' i939. május 27.. 2.: I'{épszss,ct' 1939' rnájus 27.,5:L.]riag.v Zsuzsa. i. m.,712 ?in-
iér lstván. A kényszerpáIyáta szavaző ország _ 1939' in Farlquenti yálas:tósok }.{ag3nrcrszágott
j920-2a}0, szer.k. Földes G-vörg1'-F{ubai Lászli" Budapest, Napvilág. 2010. 18l-215: 200. - or.
szágosan kb. 100 ezer. zsidó kizártr.ól ír (forrás né1kü]i Hubai Lászli. Válasaók és választói jog
N4ag;'.arországorr 11920-1947),Társadairni 'Szewle,199&17. i05-1]7: 108.
36 Karsai László.Arrrag.varországizsiciótörv'én5,ei.6. -..noeletek, t 920-i 944,Szó:adok' 138Qa0qrc,
l:85-1i04: ll9E.
:] Kovács Ala.jcs. '4 mcg1,gy l,alas:tóiogi re.íbruok 'g:a,lllszerii hatósa. Budapest. N4ag1'ar Társada-
iorrrtudomán1i Tá.sulat. i925' 18-19; Hubai Lászió. }t4ag1,arors-ág Áa. s:(s:adi l,áIasztósi aÍ|a-

s;a.... id. kiaC.


