
Sipos And rás

Egy meg rög zött agg le gény meg nő sül
Sipőcz Jenő pol gár mes ter há zas sá ga ma gán éle ti és köz éle ti

konf lik tu sok tük ré ben

Egy szo kat lan es kü vő

E
ZERKILENCSZÁZHARMINCEGY jú li us 20. nyu gal mas nyá ri dél után ján, 5 óra kö -
rül ele gán san öl tö zött hölgy szállt ki egy au tó ból Strazsinszky Lász ló szent -
end rei pol gár mes ter háza előtt, és a be já rat hoz si e tett. A há zi gaz dák már

vár ták, ké se de lem nél kül been ged ték, majd a jár mű el hagy ta a hely színt. Fél óra
múl va egy újabb gép ko csi ün ne pi öl tönyt vi se lő, öt ven év kö rü li so vány, kis sé hul -
lá mos hajú, ke rek szem üve get vi se lő urat ho zott. Va la mi vel ké sőbb a gya lo go san
ér ke ző Dr. Dezsőfi Fe renc, a vá ros anya- könyv ve ze tő je tűnt el az ajtó mö gött. Fél
hét kö rül a hölgy és az el ső ként ér ke zett szem üve ges fér fi együtt tá vo zott az úr au -
tó ján. A fél re e ső he lyen lévő Du na-par ti vil la kö rül fel te he tő en nem igen akadt já -
ró ke lő, szom széd, aki mind ezt meg fi gyel te vol na, és a lá to ga tó ban fel is mer te
vol na dr. Sipőcz Je nőt, Bu da pest pol gár mes ter ét, ne tán meg sej tet te vol na, hogy a
vil lá ban ép pen es kü vő zaj lott. Er ről a je len lé vő kön kí vül ta lán nem is tu dott más,
mint Preszly Elem ér fő is pán, aki nek en ge dé lyé re szük ség volt ah hoz, hogy a szer -
tar tást az anya könyv ve ze tő he lyett maga a pol gár mes ter ve zes se le a hi va ta los he -
lyi sé gen kí vül;1 az al is pánt he lyet te sí tő Ney Géza fő jegy ző, aki fel men tést adott a
há zas ság kö tést meg elő ző kö te le ző ki hir de tés alól; és ter mé sze te sen a pol gár mes -
ter meg bíz ha tó so főr je.2 Az anya könyv ve ze tő – az ad mi niszt rá ci ós te en dők el vég -
zé sén kí vül – a tanú sze re pét is be töl töt te, a má sik tanú Strazsinszkyné volt. Az
anya köny vi be jegy zés a meny- asszony – Szán tó Ilo na, 1889-ben Győr ben szü le -
tett, re for má tus val lá sú öz vegy asszony – la kó he lye ként Szent end re, Szi get utca
1-et je lö li meg, ami nem más, mint az es kü vő hely szí ne ként szol gá ló pol gár mes te -
ri vil la.3 Tud juk, hogy Szán tó Ilo na – im már Sipőcz Jenőné – va ló já ban Bu dán, a
Ma ros ut cá ban la kott. A Strazsinszky-villába való át me ne ti be je lent ke zés az es kü -
vő Bu da pes ten kí vü li, tel jes diszk ré ció mel lett való le bo nyo lí tá sát tette lehetővé.

A há zas pár a kül vi lág szá má ra to vább foly tat ta ad di gi éle tét. A hírt – nyil ván
csa lád tag ja i kon kí vül – sen ki vel nem kö zöl ték. Sipőcz, akit meg rög zött agg le -
gény ként is mer tek, to vább ra is édes any já val la kott a Boráros tér 3. alatt, fe le sé gé -
vel csak há zon kí vül ta lál ko zott. Ha ma ro san nász út ra utaz tak Ab bá zi á ba és Lov-
ranába. Itt ter mé sze te sen nyü zsög tek a ma gya rok, sé tá ik so rán szá mos is me rős sel
akad tak össze, de nem mu tat koz tak be mint férj és fe le ség. Ha a pol gár mes ter egy
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1 1894:XXI. tc. 34. §.; PML IV.401.a Bi zal mas ira tok 84/1931. A pol gár mes ter az nap kér te meg az
en ge délyt, „a há za su lan dó fe lek tár sa dal mi hely ze té re való te kin tet tel”.

2 MO, (1931. szep tem ber 1.) 5.; EK, (1931. szep tem ber 1.); FÚ, (1931. szep tem ber 1.) 2.
3 PML XXXIII.1.a Szent end re há zas sá gi anya köny ve 1926–1931. 29/1931. sz.



ét te rem ben is me rő sö ket lá tott, úgy kö szön töt te őket, hogy át ment az asz ta luk -
hoz.4 Meg in dult a ta lál ga tás, a kí ván csis ko dók azon ban el há rí tó, ki té rő vá la szo kat 
kap tak a hi va ta los he lye ken. Au gusz tus 12-én Sipőczné egye dül in dult haza, s
ugyan ezen a na pon a pol gár mes ter le ve let in té zett mind ket te jük régi is me rő sé hez, 
Győry Ti bor hoz, a Nép jó lé ti és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká rá -
hoz: „Ilon ká nak az a gon do la ta, hogy Té ged, az ő lel ki gyám ját kér föl köz ben já rás ra a csa -
lá dom nál, hogy légy neki ezen az első úton mint egy manuductora.”5 Hir te len tá madt
ma gá nyos sá gá ban fe le sé gé hez in té zett hosszú le ve lét pe dig e sza vak kal fe je zi be:
„Bí zom a Te diplomatiádban”.6

Az „ifjú párt” azon ban nem csak a csa lád ré szé ről vár ha tó fo gad ta tás nyo -
masz tot ta. A pol gár mes ter az utol só pil la na tig ha lo gat ta a szem be né zést azok kal a 
po li ti kai, köz éle ti té nye zők kel is, me lyek hez a sor sát kö töt te. Sipőcz Jenő a „ke -
resz tény Bu da pes tet” tes te sí tet te meg. 1878. szep tem ber 19-én szü le tett, Sipőcz
Lász ló nak, a fő vá ro si ár va szék el nök he lyet tes ének fi a ként. Édes ap ja 1886–1910
kö zött az Ár va szék el nö ki tisz tét töl töt te be. Az 1906. évi pol gár mes ter vá lasz tá -
son ő volt az ek kor meg vá lasz tott Bárczy Ist ván el len je lölt je, el ső sor ban a nem rég
kor mány ra ke rült ko a lí ció kon zer va tív erő i nek tá mo ga tá sá val. Bárczyval szem -
ben „an nak a szel lem nek a je lölt je volt, amely ké sőbb fiát di a dal ma san ül tet te a pol gár mes -
te ri szék be. Erre jel lem ző, hogy Sipőcz Lász ló mel lett a Vár, a Krisz ti na vá ros, a Ta bán, a
Bel vá ros, a Fe renc vá ros és Kő bá nya vá ros atyái sza vaz tak, a sa sok és a sza bad pol gá rok7 ál -
lot tak mel let te, szem ben a li be rá lis de mok ra ta vá ros atyák je lölt jé vel, Bárczy Ist ván nal”
– em lé kez te tett Sipőcz Jenő ké sőb bi fő pol gár mes te ri ki ne ve zé se kor a Ke resz tény
Köz sé gi Párt szó csö ve.8 Az if jabb Sipőcz nem sok kal a pol gár mes ter-vá lasz tá si
harc után lé pett apja nyom do ka i ba: né hány éves ügy vé di gya kor lat tal a háta mö -
gött 1906. no vem ber 1-én kezd te meg szol gá la tát a fő vá ros tisz ti ügyész sé gén. Po -
li ti kai sze rep vál la lá sa a ta nács köz tár sa ság bu ká sát kö ve tő „ke resz tény kur zus”
je gyé ben kez dő dött. Tag ja lett a Ke resz tény Nem ze ti Egye sü lés Párt ja vá ro si bi -
zott sá gá nak, és ő fo gal maz ta meg a párt vá ro si prog ram ját.9 Az „új esz mék har co -
sa i nak” egyik leg fon to sabb kö ve te lé se 1920 ele jén az volt, hogy a kor mány ne vez-
zen ki kor mány biz tost a fő vá ros élé re, mi vel „a zsi dó-ér de kek nek ked ve ző de mok ra ta
be fo lyás még a mai na pig sem szűnt meg. De a régi zsi dó köz gyű lés ál tal vá lasz tott fő vá ros
ve ze tő sé gé től hi á ba is vár nók az új szel lem meg ho no sí tá sát, an nál ke vés bé, mert nem egy
van kö zü lük, aki sza bad kő mű ves.”10 Az előz mé nyek után lo gi kus és egy ben szim bo li -
kus dön tés volt, hogy Simonyi-Semadam Sán dor kor má nya már ci us 29-én Sipőcz
Je nőt bíz ta meg a fel adat tal. A jú li u si tör vény ha tó sá gi vá lasz tá son elsőprő győ zel -
met ara tó ke resz tény-nem ze ti irány zat hoz tar to zó vá ros atyák jú li us 14-én mond -
ták ki a Ke resz tény Köz sé gi Párt (KKP) meg ala ku lá sát. A szá mos tö rés vo nal tól
szab dalt, sok fe lé húzó párt ala ku la tot (1936-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig) vas kéz zel
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4 AE, (1931. szep tem ber 2.) 3.
5 Értsd: kéz ve ze tő je.
6 BFL VII.6.a 51.784/1937. 261–265. p. (Az ügy irat ra Nagy Sán dor kol lé gám hív ta fel a fi gyel me -

met, aki nek szí ves sé gét ez úton is kö szö nöm.)
7 Saskör: Exk lu zív bel vá ro si tár sas kör, a szá zad for du lón a Füg get len sé gi Párt kon zer va tív szár -

nyá nak klub ja ként funk ci o nált, és a fő vá ros köz gyű lés ében is több nyi re tag jai kép vi sel ték a IV.
ke rü le tet. Ve zé re, Polónyi Géza is mert volt nyílt an ti sze mi tiz mu sá ról. Sza bad Pol gá ri Párt: a
19. szá zad utol só éve i től az I. ke rü let ben fel lé pő vá ros po li ti kai párt, a vá ro si ve ze tés – an ti sze mi -
ta szí ne zet től nem men tes – új kon zer va tív el len zé két kép vi sel te.

8 NÚ, (1934. no vem ber 25.) 5.; a vá lasz tás ról: SIPOS And rás, 1996. 69–71.
9 SZENTGÁLI, 2002. 203.

10 FBM III. 31–32.



tar tot ta össze és kor má nyoz ta a ve zér, Wolff Kár oly.11 1920. szep tem ber 1-jén e
párt sza va za ta i val vá lasz tot ták pol gár mes ter ré Sipőcz Je nőt. Wolff mind vé gig kü -
lö nös súlyt he lye zett an nak de monst rá lá sá ra, hogy a pol gár mes tert ő „emel te
pajzs ra”, az ő párt ját kép vi se li eb ben a po zí ci ó ban. Sipőcz ezt soha nem kér dő je -
lez te meg, mind vé gig hang sú lyoz ta tö ret len hű sé gét, noha – mint ha lá la kor a Nép -
sza va is el is me rő en meg ál la pí tot ta – „fa na ti ku san akart egész Bu da pest pol gár mes te re
len ni”.12 Vá ros ve ze tő ként sok szor ter hes volt szá má ra a párt intranzingenciája,
Wolff po li ti kai játsz má i hoz való iga zo dás kény sze re, szám ta lan po li ti kai in dít ta -
tá sú sze mé lyi és anya gi igény ki szol gá lá sa. Meg ada tott szá má ra, hogy drá mai
küz de lem ben ő is meg mér kőz zön Bárczyval a pol gár mes te ri szé kért. 1926. szep -
tem ber 29-én egyen lő szá mú sza va za tot kap tak (a har ma dik in du ló, Ripka Fe renc
fő pol gár mes ter ki esett a ver seny ből), az ok tó ber 1-én meg is mé telt sza va zá son vi -
szont ez út tal Sipőcznek ked vez tek az erő vi szony ok. Har mad íz ben, 1931. feb ru ár
18-án, el söp rő sza va zat több ség gel vá lasz tot ták meg.13

Szán tó Ilo na 1889-ben Schmulowitz Áb ra hám Adolf, a győ ri iz ra e li ta hit köz -
ség fő kán to rá nak le á nya ként szü le tett.14 A csa lád 1891-ben ma gya ro sí tot ta nevét
Szántóra.

Ilo na elő ző fér je Karsai Sán dor, a ha zai gyer mek vé de lem út tö rő je, az 1906-ban
meg ala kult Or szá gos Gyer mek vé dő Liga egyik kez de mé nye ző je és első igaz ga tó ja
volt. 1892-től a Bel ügy mi nisz té ri um ban szol gált, majd 1920-tól a Nép jó lé ti Mi nisz -
té ri um ban irá nyí tot ta a gyer mek vé del mi te rü le tet. Az ő édes ap ja, Karsai (ere de ti -
leg Karpeles) Al bert, Pest vár me gyei iz ra e li ta föld bir to kos volt. Az ifjú Karsai 1891 
vé gén, nem sok kal ál la mi szol gá lat ba lé pé se előtt ke resz tel ke dett ki. Ez után ha ma -
ro san fő sze rep lő jé vé vált egy nagy port fel vert köz éle ti bot rány nak. A Nem ze ti
Ka szi nó ban fel irat ko zott a ko ro ná zá si ju bi le um ün nep sé ge i re szer ve zett lovas-
bandériumba je lent ke zők közé, ne vét azon ban a szer ve zést irá nyí tó Atzél Béla
báró ki tö röl te arra hi vat koz va, hogy nem tag ja a ka szi nó nak, és így csak egy ka szi -
nó tag aján lá sá val ke rül he tett vol na a lis tá ra. Karsai nyil ván va ló fél re ér tés ál do za -
ta volt, hi szen csa lád ja köz vet le nül a fő is pán út ján ka pott fel ké rést a rész vé tel re.
Az ügy pisz toly pár baj ba tor kollt, mely ben Atzél sú lyo san meg se be sí tet te Karsait.
A li be rá lis köz vé le mény szá má ra nem volt két sé ges az el uta sí tás an ti sze mi ta mo -
tí vu ma, és ép pen ab ban az idő szak ban, ami kor a po li ti ka na pi rend - jé re ke rült a
zsi dó val lás egyen jo gú sí tá sá nak kér dé se, Karsai sor sa és ál do za ta a kon zer va tív
arisz tok rá cia „rot hadt elő í té le te i nek, el rozs dá so dott ész já rá sá nak”15 szim bó lu ma lett.

Karsai és Szán tó Ilo na há zas ság kö tés ének idő pont ját nem is mer jük, így je len -
leg csak fel té te lez he tő, hogy ez zel füg gött össze Ilo na át té ré se a re for má tus val lás -
ra. Fér je ré vén maga is ak tív sze re pet vál lalt a Gyer mek vé dő Li gá ban, és en nek
so rán a leg fel ső tár sa dal mi kö rök hölgy tag ja i val is kap cso lat ba ke rült. 1926 ok tó -
be ré ben ma radt öz ve gyen. Szo ci á lis mun ká ját ezt kö ve tő en is foly tat ta. A nagy
tár sa sá gi éle tet élő, so kat utaz ga tó öz vegy asszony 1930-ban is mer ke dett meg Si-
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11 SZENTGÁLI, 2002.; SZIGETHY, 1943.
12 NA, (1937. ja nu ár 3.)
13 Sipőcz po li ti kai és vá ros ve ze tői pá lya fu tá sá ról lásd VARSÁNYI, 2008.
14 Szán tó Adolf élet raj zát lásd EG, (1931. au gusz tus 29.) 2. A Jassy-ban szü le tett Szán tó Adolf, aki
1877-től mű kö dött Győr ben, 1910-ben hunyt el.
15 PH, (1892. má jus 25.) 1.



pőcz Je nő vel. Első íz ben azért ke res te fel a pol gár mes tert, hogy egy hi va ta los
ügyé ben tá mo ga tást kér jen tőle. Kap cso la tuk 1930 nya rá tól vált ma gán jel le gű vé.16 

A pol gár mes ter ha lá la utá ni ha gya té ki el já rás ira tai kö zött fenn ma radt né hány
le vél alap ján is egy ér tel mű, hogy a mind ket te jük éle tét fel for ga tó sze re lem az es -
kü vő ig ve ze tő egy év alatt több vál ság pe ri ó dust élt meg. Nem egé szen egy hó nap -
pal a há zas ság kö tés előtt is a sza kí tás stá di u má ban vol tak.17 Csak ta lál gat hat juk,
eb ben mek ko ra sze re pet ját szott az, hogy Sipőcz, mi köz ben két ség kí vül őszin tén
érez te úgy, hogy nem tud élni Ilo na nél kül, nem mer te őt nyil vá no san vál lal ni, s
arra sem ad nak vá laszt a for rá sok, hogy eb ben a csa lád – kü lö nö sen az édes anya –
vár ha tó re ak ci ó ja, vagy a po li ti kai mo tí vu mok es tek-e na gyobb mér ték ben lat ba.18

A nász utat kö ve tő ese mé nyek va ló szí nű leg a leg rosszabb bal sej tel me i ket iga -
zol ták. Ha Sipőcz ne tán arra szá mí tott, hogy a po li ti kai té nye zők, és ki vált képp a
KKP csend ben tu do má sul ve szik a dol got, csa lód nia kel lett. Ami kor au gusz tus
kö ze pén mun ká ba állt a vá ros há zán, mun ka tár sai meg győz ték, hogy a min dent
el árasz tó plety ka már le he tet len né te szi a to váb bi tit ko ló zást. Úgy dön tött, hogy a
be je len tést kö ve tő en vár ha tó vi hart tá vol ból vé sze li át, és au gusz tus 20-án el tűnt
Bu da pest ről. „El men tem, mert nem birtam a sok te le fo ná lást” – nyi lat koz ta utóbb a
saj tó nak.19 Fe le sé gé vel is csak le vél ben tu dat ta tá vo zá sát: „Édes Ilon ka! Fájó szív vel
értesítlek, hogy né hány nap ra ha laszt ha tat lan ügy ben el kell utaz nom. To váb bi ér te sí tést
majd kül dök. Ha Bednárz Ró bert apát plé bá nos sal már nem tud nék sze mé lye sen be szél ni,
ak kor meg fe le lő köz ve tí tő út ján fo gom óha jo dat vele kö zöl ni, s meg kér ni, hogy Té ged az em -
lí tett ügy ben fo gad jon.”20 Fel té te lez he tő, hogy Bednárz bel vá ro si plé bá nos, pes ti ke -
rü le ti es pe res sel, aki egy ben a KKP ügy ve ze tő al el nö ke is volt,21 az egy há zi es kü vő 
ügyé ben kel lett az asszony nak ta lál koz nia – er ről fér je el tű né sét kö ve tő en úgy nyi -
lat ko zott, hogy 3–4 nap múl va ese dé kes…22

A há zas ság té nyét hi va ta lo san au gusz tus 21-én Liber End re al pol gár mes ter kö -
zöl te a saj tó kép vi se lő i vel.23 Au gusz tus 27-éről egy hét tel ké sőbb re ha lasz tot ták a
tör vény ha tó sá gi ta nács nak24 a vá ros po li ti kai „ubor ka sze zont” for má li san is le zá -
ró fon tos ülé sét, me lyen a vál sá gos pénz ügyi hely zet lett vol na na pi ren den. Hi va -
ta lo san ezt a pol gár mes ter man du la gyul la dá sá val in do kol ták, bár nem tet ték hoz -
zá, hogy nem ott hon, ha nem a stá jer or szá gi Judendorf sza na tó ri u má ban fek szik.25

Au gusz tus utol só nap ja i ban Sipőcz már Bécs ben tar tóz ko dott, és felesége –
augusztus 26-án vagy 27-én – ide utazott utána, hogy tisztázza a helyzetet.

184 SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009)

SIPOS AND RÁS

16 ÚG, (1931. szep tem ber 1.) 3.; EK, (1934. de cem ber 25.) 10.
17 BFL VII.6.a 51.784/1937. 276. p.
18 BFL VII.6.a 51.784/1937. 332. p. A Bu da pes ti Ki rá lyi Tör vény szék Sipőcz ha gya té ka ügyé ben
ho zott íté le te sze rint: „Az örök ha gyó po li ti kai hely ze te nem en ged te meg, hogy ké rő ként fel lép jen, és ezért
tit kol ták a kap cso la tu kat. En nek el le né re az örök ha gyó fel járt a felperesnő la ká sá ra, és te le fo non is ál lan dó
össze köt te tés ben vol tak. Az örök ha gyó em lí tet te is a fel pe res nek, hogy még a te le fo ná lást is csak óva to san
sza bad igény be ven ni ük, mert a telefónját meg fi gye lik.”
19 PN, (1931. au gusz tus 29.) 3.
20 BFL VII.6.a 51.784/1937. 268. p.
21 Bednárzról lásd: SZENTGÁLI, 1999. 176.
22 MO, (1931. au gusz tus 22.) 4.; Va ló szí nű, hogy már ek kor szó ba ke rült Sipőczné ka to li kus val -
lás ra való át té ré sé nek le he tő sé ge is. Erre utal Sipőcz nyi lat ko za ta: PN, (1931. au gusz tus 29.) 3.
23 A la pok több sé ge ek kor csak min den kom men tár nél kül, rö vid hír ként fog lal ko zott vele, a Ma -
gyar or szág és a Pes ti Nap ló (mind ket tő az Est-lapokhoz tar to zott) au gusz tus 22-i szá ma azon ban
már ki tér az előz mé nyek re és Sipőcz tá vol lé té re is, meg szó lal tat va Sipőcznét.
24 Tör vény ha tó sá gi Ta nács: a fő vá ro si ön kor mány zat 1930–1934 kö zött mű kö dő dön tés ho zó tes -
tü le te. El nö ke a fő pol gár mes ter, tag jai a pol gár mes ter, az al pol gár mes te rek, a tör vény ha tó sá gi
bi zott ság köz gyű lé se ál tal vá lasz tott 20 és a fő pol gár mes ter ál tal ki ne ve zett 6 vá ros atya.
25 EK, (1931. au gusz tus 28.) 7.



Há zas ság ból – „pol gár mes ter vál ság”

Sipőcznével szin te egyi de jű leg ér ke zett meg Bednárz apát plé bá nos, Feigler Ká-
roly tisz ti fő ügyész és Far kas Ákos pol gár mes te ri tit kár. A vá ros há zi ügyek ben ál -
ta lá ban jól ér te sült Esti Ku rír ha tá ro zot tan ál lí tot ta, hogy Bednárz út já ra a KKP „in -
tern ér te kez le té nek” ha tá ro za ta alap ján ke rült sor.26 A ki szi vár gott és el lent mon dó 
hí rek ből annyi bi zo nyos nak lát szik, hogy au gusz tus 27–28-án hossza san tár gyal -
tak a há zas pár ral Sipőcznek a Kärtnerstraße-n lévő szál lo dá já ban, s ek kor, vagy az 
ezt kö ve tő na pok ban ala kult ki Sipőcz „vég le ges” el ha tá ro zá sa a vá ló per meg in dí -
tá sá ra. Au gusz tus 29-én, szom ba ton férj és fe le ség kü lön-kü lön tér tek vissza Bu -
da pest re, és ez után hosszabb ide ig nem ta lál koz tak.

Nem tud ha tó, hogy pon to san mi tör tént Bécs ben, ké sőbb egyet len sze rep lő nek
sem állt ér de ké ben, hogy er ről konk ré tu mo kat árul jon el. Annyi egy ér tel mű nek
tű nik, hogy Szán tó Ilo na elő é let ét, csa lá di és sze rel mi ügye it il le tő en olyan ál lí tá -
sok kal be fo lyá sol ták Sipőczöt, ame lyek va lót lan sá gá ról ké sőbb ő maga is meg győ -
ző dött.27

A saj tó au gusz tus 27-én, azaz a bé csi ta lál ko zó val egyidőben kez dett el a há -
zas ság gal „ügy ként” fog lal koz ni. Egyes la pok már ezen a na pon fe sze get ték a pol -
gár mes ter le mon dá sá nak le he tő sé gét, mi u tán a KKP és sze mély sze rint Wolff
vá lasz tás elé ál lí tot ta: vagy el vá lik – élve az zal, hogy az egy há zi es kü vő re még
nem ke rült sor –, vagy meg von ják tőle a bi zal mu kat.28 A KKP az nap este köz le -
ményt adott ki, mely sze rint „a bal ol da li saj tó […] min den áron el len té tet akar szí ta ni a
Ke resz tény Köz sé gi Párt és a pol gár mes ter kö zött […] a párt sem mi fé le ál lást nem fog lalt
ezideig a pol gár mes ter há zas sá ga ügyé ben, abba be le avat koz ni egy ál ta lán nem szán dé ko -
zik, és nyu god tan vár ja a pol gár mes ter be fo lyás tól men tes spon tán el ha tá ro zá sát ma gán -
ügye to váb bi fej le mé nye it il le tő en.”29

A li be rá lis saj tó30 egy ön te tű en a KKP-ra irá nyoz ta a tü zet: a ma gán ügy az ő il le -
ték te len be avat ko zá suk ré vén vált köz üggyé, ami rá adá sul a vá ros ve ze té sét is
meg bé nít ja egy kri ti kus pil la nat ban.31 A nem egy szer le pe dő nyi tu dó sí tá sok ta lán
leg fi gye lem re mél tóbb vo ná sa azon ban az, hogy ál ta lá ban sze mér me sen ke rü lik,
il let ve cél zá sok kal he lyet te sí tik an nak egy ér tel mű köz lé sét, mi vál tot ta ki a bo nyo -
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26 EK, (1931. au gusz tus 28.) 7.; ÚG, (1931. au gusz tus 28.) 3.;  Feigler fő ügyész mint Sipőcz sze mé -
lyes ba rát ja csat la ko zott Bednárzhoz, Far kas pe dig el in té zen dő ak tá kat vitt ma gá val.
27 Sipőczné az ese mé nye ket kö ve tő első in ter jú já ban el mon dot ta: Sipőcz „Bécs ben min den előz -
mény nél kül azt mond ta: Én azt hal lot tam, hogy te Karsay [sic] ha lá la után még egy szer férj hez
men tél. [Ki eme lés az ere de ti ben – S. A.] Azt fe lel tem neki, ha nem vol nék síró ked vem ben, hát ezen csak
ne vet ni tud nék”. A ké sőb bi ha gya té ki per ben Nagy Emil volt igazságügyminiszter, az asszony
jogi kép vi se lő je úgy nyi lat ko zott, hogy „a fel pe rest [azaz Szán tó Ilo nát – S. A.] a fő vá ros nak egy volt
fő tiszt vi se lő jé vel hír be hoz ták, és ő a köz tu dat sze rint az zal kap cso lat ban egy nagy port fel vert bot rány nak a
kö zép pont já ba ke rült”. BFL VII.6.a 51.784/1937. 349. p. A Bu da pes ti Ki rá lyi Íté lő táb la 5033/1941.
sz. rész íté le te. Mi vel a ha gya té ki per ira tai nem ma rad tak fenn, szá mos kér dést il le tő en meg kell
elé ged nünk az íté le tek som más meg ál la pí tá sa i val.
28 MO, (1931. au gusz tus 27.) 5.; ÚG, (1931. au gusz tus 27.) 3. E na pok lég kör ét jól ér zé kel te ti az
aláb bi meg ál la pí tás: „Párt ál lás ra való te kin tet nél kül min den bi zott sá gi tag Sipőcz ügyé vel fog lal ko zik,
de va la mennyi az zal kez di a meg jegy zé se it, hogy a pol gár mes ter ma gán éle té be nem akar be le avat koz ni, utá -
na pe dig egyéb ről sem be szél, mint a pol gár mes ter leg egyé nibb ügye i ről.” PN, (1931. au gusz tus 28.) 7.
29 NÚ, (1931. au gusz tus 28.) 10.
30 E fo ga lom alatt nem csak a li be rá lis el len zék hez po li ti ka i lag kö tő dő saj tót, ha nem a li be rá lis
alap ér té kek szel le mé ben írott és szer kesz tett saj tó szé le sebb spekt ru mát ért jük. Vö. SIPOS Ba lázs,
1998.
31 Egy jel lem ző meg nyi lat ko zás: „Az ud var na gyi bí ró ság el nö ke Habsburgabb a Habs bur gok nál. Már
nincs ud var de ő őriz ni akar va la mit, ami már ak kor sem volt, ami kor még tel jes fé nyé ben ra gyo gott az ud -



dal mat – a fe le ség zsi dó szár ma zá sa –, és mind ezt olyan is me ret ként ke ze lik, ami a 
kom mu ni ká ció egyéb csa tor ná in ke resz tül már amúgy is el ju tott az ol va só kö zön -
ség hez. A faj vé dő saj tó meg nyi lat ko zá sa i ból ki vi lág lik, hogy 1931-ben a ka to li -
kus–zsi dó vegyesházasság32 fő ben já ró po li ti kai, köz éle ti vét ség ként való megbé-
lyegzése int ran zi gens ke resz tény-nem ze ti kö rök ben sem volt sza lon ké pes. Mi köz -
ben azért utal tak arra, hogy a „[…] ke resz tény Bu da pest pol gár mes te re nem érez he ti
ma gát tel je sen füg get len nek min den cse le ke de té ben, és bi zo nyos eti kai kér dé se -
ket nem dönt het el Bu da pest ke resz tény tö me ge i től füg get le nül”,33 a li be rá lis saj -
tót vá dol ták meg, „hogy kí mé let len plety ká i val be le gá zol a leg szen tebb ma gán élet be”.
„A ke resz tény párt háta mögé búj tak el azok a li be rá lis ér de kek, ame lyek ezt a há zas sá got
sze ret nék fel hasz nál ni a ke resz tény irány zat diszk re di tá lá sá ra, és a ke resz tény párt ök lé vel
sze ret nék le üt tet ni azt a Sipőcz Je nőt, aki meg mert há za sod ni, és vé let le nül hoz zá juk igen
kö zel álló kör ből vá lasz tot ta meg élet tár sát.”34

Sipőcz még Bécs ben nyi lat ko zott a Pes ti Nap ló tu dó sí tó já nak: „Hal lot tam, hogy
ne kem a házassagom mi att va la mi ul ti má tu mot nyúj tot tak vol na át. Ez egy sze rű en
ne vet sé ges. Ne kem nem le het ul ti má tu mot adni es ve lem nem le het min dent alá írat ni.
Én a ke resz tény és nem ze ti el ve ket val lot tam a múlt ban; s büsz kén fo gom val la ni a 
jö vő ben is.” A há zas sá got idős édes any já ra való tekintettel nem tet te nyil vá nos sá – 
arra azon ban nem adott ma gya rá za tot, hogy egy ti tok ban kö tött és a csa lád dal is
csak az utol só pil la nat ban, vagy utó lag kö zölt es kü vő mennyi ben je lent na gyobb
kí mé le tet, ta pin ta tot az idős hölgy szá má ra. Fe le sé ge szár ma zá sá ról nem tu dott,
az iránt nem ér dek lő dött. „Meg kér dez tem, hogy mi a val lá sa, es azt mond ta, re for -
má tus. Mi ért kel lett vol na ezt to vább fir tat nom? Er ről a kerdésről én va ló ban töb bet
sem mit nem tud tam. Le het azt mon da ni, hogy ez he lyes volt-e vagy nem he lyes; ha
akar ják, emi att pál cát tör het nek fe let tem, vagy el is ítél het nek érte. Az is le het ál lás -
pont, hogy én ügy véd is va gyok, te hát ala po sab ban kell min den dol got meg néz nem. A tény
azon ban az, hogy én ér zel mi dol go kat nem te kin tet tem es nem is te kin tek ügy vé di ak tá nak.
A fe le sé gem kül se jé ben sem mi sincs, ami szár ma zá sá ra mu tat na. Akár ho gyan is fej lőd nek 
a dol gok, az én elhatározasomat sem mi fé le párt vagy maganegyén nem be fo lyá -
sol hat ja. Maganügyeimbe nem en ge dek be le szól ni, azo kat én ma gam in té zem el.”35

Ter mé sze te sen nél kü löz min den élet sze rű sé get az a fel té te le zés, hogy kap cso -
la tuk alatt, mely nek so rán, mint Sipőcz fenn ma radt le ve le i ből is ki de rül, szám ta -
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var. […] Fe renc Jó zsef sok szor ál la mi és di nasz ti ai ér de ket ál do zott fel a sze re lem nek. Be le egye zé sét adta
olyan há zas sá gok hoz, ame lyek a mo nar chia és a di nasz tia né ző pont já ból nem vol tak elő nyö sek. De itt egy
pol gá ri és mun kás párt szi go rú an tart ja ma gát a párt po li ti kai ér de ke i hez. […] Ho gyan is ért het nék meg ők
az em bert, akik annyit vé tet tek az em be ri es ség el len. […] Tü rel met le nek és szív te le nek vol tak. De ott áll kö -
zöt tük az az em ber, aki éle té vel és mun ká já val fi gyel mez te ti őket arra, hogy mi lyen nek kéne lenniök és mi -
lye nek nem tud nak len ni. Hát per sze, hogy rá ve tik ma gu kat. Bű nös sé bé lyeg zik, hadd le gyen neki is bűne,
amely az ő ér té kük re szál lít ja le őt is […]” ÚG, (1921. au gusz tus 27.) 7. (Cél zás arra, hogy Wolff Kár -
oly az ural ko dó ház tag ja i nak pol gá ri jog ügy le te i ben il le té kes Fő ud var na gyi Bí ró ság első el nö ke
volt.)
A Sipőcz mel lett ki ál ló ál lás fog la lás ok disszo náns vol tá ra hív ta fel a fi gyel met Ig no tus Pál:
„Sipőcz Jenő ve ze té se alatt a bu da pes ti vá ros há za se gí tett meg ho no sí ta ni azt a lég kört, amely ben az ilyen
tár sa dal mi sza bad sá go kat szi go rú an alá ren de lik a konst ruk tív fedd he tet len ség ál lí tó la gos vagy va ló di kö ve -
tel mé nye i nek. […] a föl di pol gár Li be rá lis Szí ve még is tar to gas sa in kább olya nok szá má ra szo li dá ris fel buz -
du lá sát, akik a zsar nok ság el len til ta koz ván, egyéb ál do za tot is vál lal tak, mint egy sze rel mi há zas ság.”
IGNOTUS, 1931. 235–237.
32 A meg szó la lók vég ső so ron ilyen ként ke zel ték az ügyet, jog sze rint ter mé sze te sen ka to li -
kus–re for má tus ve gyes há zas ság ról volt szó.
33 ÚN, (1931. au gusz tus 30.) 3. [Ki eme lés az ere de ti ben – S. A.]
34 MG, (1931. au gusz tus 27.) 4.
35 PN, (1931. au gusz tus 29.) 3. [Ki eme lé sek az ere de ti ben – S. A.]



lan hosszú, meg hitt be szél ge tést foly tat tak, soha nem ke rült vol na szó ba Szán tó
Ilo na gyer mek ko ra és csa lád ja. (Azt, hogy az asszony ezek ről va lót lan sá got mon -
dott vol na, sem Sipőcz, sem más nem ál lí tot ta.) A pol gár mes ter ab szurd nak tűnő
ma gya rá za ta ta lán nem csak za va ro dott sá gá nak, hir te len ta laj vesz té sé nek tud ha -
tó be, ha nem már a vá ló per elő ké szí té sét is szol gál hat ta – egyes saj tó hí rek ugyan is
arra cé loz tak, hogy a vá ló ke re se tet a há zas társ sze mé lyé ben való té ve dés cí mén kí -
ván ja be nyúj ta ni.36

A vá ros há zán benn fen tes Esti Ku rír a pol gár mes ter ha za ér ke zé se után ha tá ro -
zot tan ál lí tot ta: Sipőcz és a KKP kö zött „for má lis meg ál la po dás tör tént” ar ról, hogy
meg in dít ja a vá ló pert.37 Mint tud juk, sem ez, sem Sipőcz és a párt kö zöt ti sza kí tás
nem kö vet ke zett be. Va jon re á lis volt-e ek kor Sipőcz meg buk ta tá sá nak le he tő sé ge, 
volt-e a há zas sá gi ügy nyo mán „pol gár mes ter vál ság”38 – amit a jobb ol da li ke resz -
tény saj tó min den erő vel cá fol ni igye ke zett?

A vá rost 1925 óta lé nye gé ben ko a lí ci ó ban kor má nyoz ta a KKP és – a beth le ni
kor mány párt fő vá ro si ala ku la tá nak te kint he tő – Egy sé ges Köz sé gi Pol gá ri Párt
(EKPP), mely nek ala pí tó ja Ripka Fe renc fő pol gár mes ter, ak ko ri párt ve zé re Koz -
ma Jenő volt. A két párt vá ros atyái együt te sen al kot ták a vá ros ve ze tés mö gött álló
köz gyű lé si több sé get. A leg fon to sabb ügyek a négy leg főbb ve ze tő – Wolff, Koz -
ma, Ripka, Sipőcz – bi zal mas ta nács ko zá sa in dől tek el.39 1931. au gusz tus 19-én
mon dott le gróf Beth len Ist ván kor má nya, és szem be tű nő volt a pár hu zam: Sipőcz
Bethennél is hosszabb ide je van a poszt ján, ő tes te sí ti meg a vá ros há zi re zsi met.40

A gaz da sá gi vál ság a fő vá ros nál is na gyon sú lyos meg szo rí tó in téz ke dé se ket ve tí -
tett elő re, me lye ket az ural ko dó pár tok sem kí ván tak fel vál lal ni. A be vé te lek
vissza esé se mi att már jú li us ban rend kí vü li in téz ke dé se ket lép tet tek élet be,41 a kor -
mány pe dig szep tem ber 1-től a fő vá ros nál is el ren del te a fi ze té sek csök ken té sét.42

A pol gár mes ter há zas ság kö té sé vel csak nem egyi de jű leg ke rült nap vi lág ra, hogy
az 1932. évi költ ség ve tés ter ve ze té ben kö zel 20 mil lió pen gő de fi cit tá tong, amit a
városvezetés egyebek között a közüzemi és közlekedési tarifák mintegy 10%-os
emelésével, valamint a tisztviselői fizetések és a közüzemi munkabérek további
redukálásával szándékozik orvosolni.

Po li ti kai kö rök ben fel tű nést kel tett, hogy az EKPP egyik kulcs em be re, Payr
Hugó az au gusz tus 18-án tar tott párt kö zi ér te kez le ten el len zé ki hang nem ben bí -
rál ta a fő vá ros gaz dál ko dá sát, a bo nyo lult és pa zar ló köz igaz ga tást, mi köz ben ki -
kelt a vár ha tó lét szám csök ken té sek és a fizetésleszállítások el len, a gaz da sá gi
pan gás kö rül mé nyei kö zött pe dig hi bá nak tar tot ta a köz mun kák vissza fo gá sát.43

Mon da ni va ló já nak fő ki csen gé se az volt, hogy a hely zet ke ze lé sét a to váb bi ak ban
nem le het az ad mi niszt rá ci ó ra hagy ni; a tör vény ha tó sá gi ta nács fo lya ma tos ülé se -
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36 EK, (1931. szep tem ber 1.)
37 EK, (1931. szep tem ber 1.); A Sipőcz ha gya té ka kö rü li ké sőb bi örö kö sö dé si per ben el já ró tör -
vény szék – a tár gya lá si jegy ző könyv meg sem mi sü lé se mi att kö ze lebb ről nem is mert tar tal mú
val lo má sok alap ján – ugyan csak tény ként ál la pí tot ta meg: az es kü vőt kö ve tő kü lön élés nek „az le -
he tett az oka, hogy a Ke resz tény Köz sé gi Párt ál lás fog la lá sa sze rint az örök ha gyó nak vagy az ál lá sá tól kel -
lett vol na meg vál nia, vagy pe dig a fel pe res sel kö tött há zas sá got kel lett vol na fel bon ta nia.” BFL VII.6.a
51.784/1937. 333. p. A Bu da pes ti Ki rá lyi Tör vény szék P.41.101./1939. 24. sz. rész íté le te.
38 MO, (1931. au gusz tus 27.) 5.
39 Bu da pest tör té ne te V. 218–226.; BFL XIV.31 Egy ma gyar pol gár éle te II. 2. 74–81. p.
40 ÚG, (1931. au gusz tus 27.) 3.
41 Zá rol ták a költ ség ve té si elő i rány zat ok 10%-át, el ren del ték, hogy ki adá sok csak a ren del ke zés -
re álló be vé te lek ere jé ig en ge dé lyez he tők. HOMOLYAI, 1934. 125.
42 5000/1931. ME. ren de let. MRT, 65. (1931) 1088–1092.
43 FÚ, (1931. au gusz tus 19.) 3.



ken fog lal koz zon a pénz ügyi hely zet tel, és küld je nek ki a vá ros atyák so ra i ból ta -
ka ré kos sá gi bi zott sá got, amely kor lát lan be te kin tést nyer ne a költ ség ve tés össze-
ál lí tá sá ba.44

A tör vény ha tó sá gi ta nács a nyá ri szü net után első íz ben szep tem ber 3-án ült
össze, és Sipőcznek – a há zas sá gi bot ránnyal ter hel ten, a vá lás ügyé ben a KKP ál -
tal szo ron gat va – itt kel lett elő ter jesz te nie a sú lyos meg szo rí tó in téz ke dé se ket.
A ta nács ko zás lát vá nyo san de monst rál ta, hogy a vá ros há zi ko a lí ci ón be lü li össz -
hang meg bom lott, a jól be vált egyez te té si me cha niz mu sok nem mű köd nek. A há -
zas sá gi ügyet csak a ku lisszák mö gött tag lal ták, de a han gu lat így is igen fe szült
volt. A pol gár mes ter elő ter jesz té sét, mellyel elvi fel ha tal ma zást kért, hogy a kö -
vet ke ző évi költ ség ve tés hi á nyát ta ri fa eme lés sel, va la mint a fi ze té sek és mun ka bé -
rek le szál lí tá sá val fe dez ze, a kor mány párt ok is le sza vaz ták. Ehe lyett két takaré-
kos sá gi bi zott ság ki kül dé sé ről dön töt tek; az egyik nek a köz igaz ga tás, a má sik nak
az üze mek te rén el ér he tő meg ta ka rí tá si le he tő sé ge ket kel lett fel tár nia az zal a cél -
lal, hogy a ta ri fa eme lés el ke rül he tő le gyen. Az ülés le fo lyá sát – a hi va ta los jegy ző -
könyv höz ké pest sok te kin tet ben el té rő en – be mu ta tó saj tó tu dó sí tá sok sze rint
Sipőcz elő ször ha tá ro zot tan til ta koz ni pró bált a bi zott sá gok ki kül dé se el len, arra
hi vat koz va, hogy a fő vá ro si tör vény a költ ség ve tés össze ál lí tá sát egy ér tel mű en az
ő ha tás kö ré be utal ja.45 Koz ma és Wolff azon ban egy ön te tű en ra gasz kod tak eh hez,
így – meg aláz va – kény te len volt vissza vo nu lót fúj ni. Az el len zék vi szont nem volt 
haj lan dó be töl te ni a bi zott sá gok ban ne kik szánt ki sebb sé gi he lye ket. Az egé szet a
több sé gi pár tok fe le lős ség át há rí tó ma nő ve ré nek mi nő sí tet ték, és azt az ál lás pon -
tot kép vi sel ték, hogy mind eze ket a kér dé se ket a tör vény ha tó sá gi ta nács per ma -
nens ülé se in kel le ne tár gyal ni.46 Wolff, mi köz ben ha tá ro zot tan cá fol ni igye ke zett,
hogy bi za lom hi ány len ne köz te és Sipőcz kö zött, si e tett le szö gez ni, hogy a ta ri fa -
eme lé se ket nem kí ván ja meg sza vaz ni.47

A tör vény ha tó sá gi ta nács ülé sét kö ve tő na pok ban a li be rá lis saj tó, benn fen tes
for rá sok ra hi vat koz va, ál ta lá ban úgy ítél te meg a hely ze tet, hogy a két kor mány -
párt – el té rő in dí té kok ból ugyan – egy aránt meg kí ván sza ba dul ni a csu pán fél éve
új já vá lasz tott pol gár mes ter től. A KKP bi zal mát há zas sá ga mi att vesz tet te el Si-
pőcz, az ügy azon ban jó al kal mat kí nál a párt nak arra is, hogy szem be for dul has -
son a rop pant nép sze rűt len meg szo rí tó in téz ke dé sek kel. Az EKPP szá má ra vi -
szont maga a Wolffékkal való kö zös kor mány zás vált ter hes sé. Már au gusz tus
vé gén meg je len tek olyan kom bi ná ci ók, me lyek sze rint a pol gár mes ter há zas sá ga
in dít hat ja el a ha tal mi át cso por to su lás fo lya ma tát: ha Wolffék emi att ej tik őt, a
Koz ma-párt és a bal ol dal kö zö sen so ra koz hat fel mel let te.48 Tény, hogy Ripka és
Koz ma fél re ért he tet len KKP-ellenes él lel ítélt el min den ne mű be avat ko zást Sipőcz 
ma gán ügye i be.49

A hí rek egyik jel leg ze tes vál to za ta sze rint a ta ka ré kos sá gi bi zott sá gok ki kül dé -
se ere de ti leg az EKPP és az el len zék kö zös polgármesterbuktató ak ci ó já nak nyi tá -
nya lett vol na. A ke resz tény pár ti ak, mi u tán a há zas ság mi att nem tá mad hat ták
nyíl tan Sipőczöt, csat la koz tak a ja vas lat hoz, és – ál lí tó lag az EKPP kö re i ből szár -
ma zó meg fo gal ma zás sze rint – „oda tol ták ma gu kat Kozmáék mel lé”. Az el len zék
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44 MG, (1931. au gusz tus 19.) 3.
45 1930:XVIIII. tc. 76. § (1).
46 BFL IV.1408 Tör vény ha tó sá gi Ta nács jegy ző köny vei, 4. kö tet. 1931. szep tem ber 3.; EK, (1931.
szep tem ber 5.) 5.; ÚG, (1931. szep tem ber 4.) 3.
47 NÚ, (1931. szep tem ber 6.) 5.
48 AE, (1931. au gusz tus 28.) 11.
49 AE, (1931. au gusz tus 28.) 11.; ÚG, (1931. au gusz tus 27.) 3.



ek kor „fron tot vál tott”, mi vel a két kor mány párt együt tes sze rep lé se szá muk ra azt 
je len tet te, hogy kö zö sen há rít ják el a fe le lős sé get a sú lyos hely ze tért, a bal ol dal pe -
dig eh hez asszisz tál na.50

A li be rá lis la pok úgy vél ték, Sipőcz bu ká sát már csak az kés lel te ti, hogy nem
szü le tett meg egye zés az utód sze mé lyé ben. „A sze mé lyi am bí ci ók na gyon fel sza ba -
dul tak. Nem be szél nek még nyíl tan róla, de Wolff Kár oly hí vei azt a hírt ter jesz tik, hogy ta -
lán Wolff Kár oly is meg hoz ná azt az ál do za tot, hogy eset leg ő le gyen a pol gár mes ter” – írta
a Ma gyar or szág.51 Az EKPP és az el len zék Koz ma sze mé lyé ben meg tud na egyez ni, 
amennyi ben egy ér tel mű en sza kít Wolffékkal, és a jö vő ben új ko a lí ció kor má nyoz -
za a vá ros ügye it.52 Más meg íté lés sze rint vi szont Wolff és Koz ma sem mu ta tott
ed dig haj lan dó sá got arra, hogy „a ve zé ri pál cát fel cse rél jék a hi va tal no ki pen ná -
val. Egyi kük sem bü rok ra ti kus haj lan dó sá gú, s ak ták alá írá sa és in té zé se he lyett
szí ve seb ben meg ma rad nak an nál, hogy az egész ze ne kart ők di ri gál ják.” A KKP
há zas sá ga el le né re Sipőcz mö gött so ra ko zik fel, mert tisz tá ban van vele, hogy új
vá lasz tás ese tén „a Koz ma-párt nem ve lük ko ope rál, ha nem a bal ol dal lal, ami nek
kö vet kez mé nye azu tán az vol na, hogy a szél ső jobb ol dal fel tét le nül ki sebb ség ben ma -
rad na, s a gyé kény ki csúsz nék a lába alól.”53

Az EKPP – vélt vagy va lós – bal ra nyi tá si ter ve it köz vet le nül meg vi lá gí tó for rá -
sok nem áll nak ren del ke zé sünk re. Az erre irá nyu ló vá ra ko zá sok be le il let tek a
Beth len le mon dá sát kö ve tő he tek po li ti kai han gu la tá ba, ami kor a li be rá lis el len zé -
ki po li ti ku sok egy ré sze – kü lö nö sen Rassayék – a ki bon ta ko zás lo gi kus út já nak
lát ták be vo ná su kat a kor mány ba, és a kor mány pár ti ak egy ré sze sem ve tet te el
egy ér tel mű en ezt a le he tő sé get.54 Arra, hogy az EKPP-t il le tő ilyen fel te vé sek egy -
ál ta lán nem vol tak alap ta la nok, az a tény is utal, hogy Koz ma Jenő ha ma ro san az
or szá gos po li ti ka szín pa dán is az egy sé ges pár ti ún. „ér dek te le nek” cso port já nak
egyik han ga dó ja ként tűnt fel; a cso port tag jai bí rá lat tal il let ték a beth le ni mód sze -
re ket, és kí vá na tos nak tar tot ták a kor mány po li ti kai bá zi sá nak ko a lí ci ós jel le gű ki -
szé le sí té sét (part ner ként eh hez el ső sor ban sza bad el vű, kis gaz da és le gi ti mis ta
po li ti ku sok jö het tek szó ba).55

Szep tem ber kö ze pé re egy ér tel mű vé vált, hogy a borulékony hely zet ben a KKP
nem koc káz tat új polgármesterválasztást, és ki tart Sipőcz mel lett. Mi u tán az el len -
zék is mét azt ér zé kel te, hogy az au to nó mia dön tés re hi va tott szer vei part vo nal ra
szo rul nak, és a dol gok a ku lisszák mö gött dől nek el, rend kí vü li köz gyű lé sek ki -
kény sze rí té sé vel kí ván tak a nyil vá nos ság előtt tár gyal ni a leg ége tőbb gaz da sá gi
és szo ci á lis kér dé se ket. A KKP el len tá ma dás ba ment át, és maga is rend kí vü li köz -
gyű lés össze hí vá sát kér te, 20 pon tos gaz da sá gi ter mé sze tű ja vas lat cso mag gal.
A szo ci ál de mok ra ta ha tá ro za ti ja vas lat bi zal mat lan sá gi in dít ványt tar tal ma zott a
fő pol gár mes ter rel és a pol gár mes ter rel szem ben, kö ve tel ve mind ket te jük tá vo zá -
sát. A szep tem ber 30-i rend kí vü li köz gyű lé sen a két tá bor kö zött fel iz zott in du la -
tok tett le ges ség hez ve zet tek. Az ok tó ber 2-i és 7-i foly ta tás ban a tel jes el len zék
ki vo nult a sza va zás ról.56 A városházi koalíció sorai összezártak, a korábbi front-
vo na lak megszilárdultak. A polgármester házassági ügye ezzel politikai fon tos-
ságát elvesztette.
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Sipőcz vég ren de le te és a ha gya té ki per

Sipőczöt azon ban to vább ra is kö töt te a ke resz tény párt nak tett vá lá si ígé re te, ami
azon ban nem mu tat ko zott könnyen ki vi he tő nek. El kép zel he tő, hogy Sipőcz va ló -
já ban már ak kor is „két lel kű” volt eb ben az ügy ben, ami kor lát szó lag dön tött a há -
zas ság fel bon tá sa mel lett, min den eset re tény, hogy olyan jogi ne héz sé ge ket kel lett 
vol na át hi dal ni, me lyek kel Wolffék szá má ra is ki elé gí tő ma gya rá za tot ad ha tott
an nak ha lo ga tá sá ra. Az 1894-ben el fo ga dott há zas sá gi tör vény a le het sé ges vá ló -
ok ok te kin te té ben a vét kes ség el vén ala pult, azaz csak egyik, vagy mind két há zas -
fél szán dé kos vét kes sé ge szol gál ha tott a fel bon tás alap já ul, kö zös meg egye zés,
gyű löl ség, el hi de gü lés stb. nem. A tör vény ben rész le te zett bon tó okok – há zas ság -
tö rés, faj ta lan ság, új há zas ság kö té se, sú lyos bán tal ma zás, sú lyos bűn cse lek mény
mi at ti el ítél te tés, a há zas tár si kö te le zett sé gek szán dé kos és sú lyos meg sér té se –
egyi ke sem jö he tett szó ba. A gya kor lat ban a fe lek ál ta lá ban a „hűt len el ha gyás”
ese tét hasz nál ták fel a meg egye zé ses vá lá sok le foly ta tá sá ra, de Sipőcz szá má ra,
mi u tán az élet kö zös ség még ki sem ala kult, ez sem volt hasz nál ha tó.57 Leg fel jebb a 
há zas ság ér vé nyes sé gé nek meg tá ma dá sát mér le gel het ték, és erre je len eset ben az
egyet len le het sé ges jog cím a há zas társ „lé nye ges sze mé lyi tu laj don sá ga i ra” vo -
nat ko zó szán dé kos meg té vesz tés le he tett.58 Itt a fe le ség ha tá ro zott ál lí tá sa i val
szem ben kel lett vol na két sé get ki zá ró an bi zo nyí ta ni, hogy elő é let ének egyes,
Sipőcz el ha tá ro zá sát dön tő en be fo lyá so ló mo men tu ma it szán dé ko san el hall gat ta
vagy el fer dí tet te. Még ha ta lál tak is vol na olyan moz za na tot, amit meg té vesz tés -
ként le he tett vol na ér vé nye sí te ni, ak kor is mind ket te jük éle té nek legin- timebb
rész le te it kel lett vol na ki te re get ni a per so rán. A vá lás nak nem volt sem mi fé le
olyan meg ol dá sa, ami ne járt vol na Szán tó Ilo na sú lyos tár sa dal mi és er köl csi
meg bé lyeg zé sé vel, ez pe dig ak kor is ért he tő vé te szi a há zas ság mel let ti ki tar tá sát,
ha nem is fel té te lez zük, hogy Sipőcz irán ti ra jon gá sa a tör tén tek el le né re is
mindvégig változatlan hőfokú maradt.

Ok tó ber 9-én Sipőcz vég ren de le tet he lye zett le tét be Láz ár Fe renc köz jegy ző -
nél, aki nem csak sze mé lyes ba rát ja, ha nem a KKP egyik ve ze tő tag ja is volt. Ál ta -
lá nos örö kö sül édes any ját, en nek ha lá la ese té re test vé re it – Schindler Árpádné
Sipőcz Ka ro lát és Sipőcz Lász lót – ne vez te meg, Szán tó Ilo ná val kap cso lat ban pe -
dig a kö vet ke ző kép pen ren del ke zett: „Fe le sé ge met, a ki től kü lön vál va élek és a ki től el -
vál ni el ha tá ro zott szán dé kom, úgy örök lés, mint öz ve gyi jog te kin te té ben ha gya té kom ból
tel je sen ki zá rom.”59 A há zas ság fel bon tá sa ese té re fe les le ges lett vol na csa lád ja ja vá -
ra vég ren del kez nie, hi szen ak kor tör vé nyes örök lés ré vén úgy is ők örö köl tek vol -
na. A vég ren de let az adott kö rül mé nyek kö zött nem volt más, mint a megvaló-
síthatatlannak tűnő vá lás he lyet ti pót cse lek vés, az zal az egy ál ta lán nem mel lé kes
gya kor la ti ren del te tés sel, hogy a fe le ség a há zas ság fenn ma ra dá sa ese tén se örö -
köl hes sen.

A vá lás el ma radt, a há zas fe lek is mét egy más ra ta lál tak. Az ad dig be járt utat a
ren del ke zés re álló for rá sok nem vi lá gít ják meg. Sipőczné 1932 vé gén Ró má ban át -
tért a ka to li kus val lás ra. A ha gya té ki el já rás so rán be mu tat tak egy 1933. no vem ber 
28-i kö zös kis fel jegy zést: „A mai nap a leg szebb volt éle tünk ben. Jenő, Ilon ka.”
Sipőczné jogi kép vi se lő je sze rint ek kor „Zadravecz püs pök úr ki je len tet te, hogy hogy
Wolff Ká rollyal be szél ni fog, s az egy há zi es kü vő előtt még min dig tor nyo su ló aka dá lyo kat
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el fog ja há rí ta ni.”60 1933. de cem ber 19-én Zadravecz Ist ván volt tá bo ri püs pök va ló -
ban össze ad ta – im már az egy ház szer tar tá sa sze rint is – a feleket, és 1934 ele jén
meg kezd ték kö zös éle tü ket a XI. Kelenhegyi út 30. alat ti öt szo bás la kás ban. Rö vid -
re sza bott há zas éle tü ket min den is mert for rás sze rint za var ta lan har mó nia jel le -
mez te, csak 1935 őszé től kezd ve ve tett sú lyos ár nyé kot rá az ek kor már a főpol-
gármesteri posz tot be töl tő Sipőcz Jenő be teg sé ge. Szer vi szív ba ját tit kol ták előt te,
mi vel édes ap ja is en nek kö vet kez té ben halt meg, „így be teg sé gé nek tu da ta őt élet ked -
vé től, mun ka ké pes sé gé től és lel ki nyu gal má tól fosz tot ta vol na meg.”61 A sú lyos tü ne te ket 
így ő maga is ide ges ere de tű gyo mor baj nak tud ta. 1936 má ju sá ban hosszabb idő re
el til tot ták a mun ká tól, sőt a lá to ga tók fo ga dá sá tól is, de szep tem ber től már is mét
részt vett a tör vény ha tó sá gi élet ben. 1937. újév nap ján hunyt el szív ro ham kö vet -
kez té ben.

Vég ren de let ét a Bu da pes ti Köz pon ti Ki rá lyi Já rás bí ró ság ja nu ár 5-én hir det te
ki, tar tal ma az előz mé nyek után igen csak meg le pő nek szá mí tott. Mi ből állt a ha -
gya ték? A leg na gyobb té tet egy kö zel 20 000 pen gőt értő bu dai te lek je len tet te, me -
lyet Sipőcz 1931. ok tó ber 13-án, azaz né hány nap pal a vég ren del ke zés után Ka ro la 
nő vé re ne vé re vá sá rolt meg. 1935 de cem be ré ben azon ban egy aján dé ko zá si szer -
ző dés sel vissza vet te, és arra ké szült, hogy hit ve sé vel kö zö sen fog nak raj ta épít -
kez ni. A költ sé ge it ta lán rész ben a (12 000 pen gő re be csült) zebegényi csa lá di ház
el adá sá ból fe dez ték vol na, ami re Sipőcz 1936-ban elő ké szü le te ket tett. Nóg rád-
ve rő cén ugyan csak 12 000 pen gő re ér té kelt sző lő te rü let ké pez te az örök ség ré szét.
A kö zel 44 000 pen gő in gat lan ér ték mel lett mint egy 14 000 pen gő be tét könyv- és
folyószámlakövetelés, to váb bá kö zel 3 000 pen gő re ér té kelt rész vény és ér ték pa -
pír ma radt utá na, ez zel azon ban szem ben állt mint egy 12 000 pen gő ren de zet len
gyógy ke ze lé si és ügy vé di szám la. A Kelenhegyi úti la kás bú tor za tá nak és a ben ne
fel hal mo zott em lék tár gyak nak – me lye ket szá mos tu laj don jo gi vita ter helt – a fe le -
ség ál tal a ha gya ték hoz tar to zó ként el is mert ré sze 7 000 pen gőt ért.62

Szán tó Ilo na vi tat ta a vég ren de let ér vé nyes sé gét, Sipőcz – fiát túl élő – idős
édes any ja és test vé rei vi szont ra gasz kod tak hoz zá, így a ha gya té ki el já rás ban nem 
szü le tett meg egye zés. 1939 ok tó be ré ben per in dult a Bu da pes ti Ki rá lyi Tör vény -
szé ken, mely egé szen a Kú ri á ig el ju tott. Az eset jog tör té ne ti szem pont ból sem ér -
dek te len – a há rom el já ró bí rói fó rum, ugyan azon té nyek alap ján és ugyan azon
jog sza bály ok alkalmazásával, háromféle, merőben eltérő következtetésre jutott.

Szán tó Ilo na és jogi kép vi se lői el ső sor ban az zal ér vel tek, hogy a vég ren del ke -
zés in do kát ké pe ző dön tő fel té te le zés – azaz a vá lá si szán dék – el esett, an nak az el -
len ke ző je kö vet ke zett be, és ez maga után von ja a vég ren de let ér vény te len sé gét.63

Sipőcz azt csak azért nem vet te vissza, hogy ne idéz zen elő újabb súr ló dást édes -
any já val – ugyan is az ő kö ve te lé sé re írta meg –, hi szen a fe le sé ge és csa lád ja kö zöt -
ti ál dat lan vi szony amúgy is meg ke se rí tet te utol só éve it. A csa lád ez zel szem ben
Láz ár Fe renc köz jegy ző val lo má sát hasz nál ta fel, aki az egy há zi es kü vőt kö ve tő en
nem egy al ka lom mal fi gyel mez tet te Sipőczöt a nála le tett vég ren de let re, de a
polgármester ilyenkor azt mondta, hogy majd gondolkodik a dolgon, és nem tett
semmit.
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60 BFL VII.6.a 51.784/1937. 245., 275. p.
61 BFL VII.6.a 51.784/1937. 274. p. Ritoók Zsig mond egye te mi ta nár, Sipőcz ke ze lő or vo sá nak
nyi lat ko za ta.
62 BFL VII.6.a 51.784/1937. 52–103. p. A rész le tes – és a ha gya ték ter je del mét érin tő vi ták nak „kö -
szön he tő en” két vál to zat ban is fenn ma radt – lel tá rak elem zé se kü lön ta nul mány tár gya le het.
63 E te kin tet ben a Kú ria 285. sz. Elvi Ha tá ro za tá ra hi vat koz tak.



A tör vény szék tény ként fo gad ta el, hogy a vég ren de let sú lyos po li ti kai és csa -
lá di nyo más kö ze pet te lé te sült, to váb bá azt is, hogy Sipőcz az egy há zi es kü vő
után za var ta lan há zas ság ban élt, míg any já val és test vé re i vel való kap cso la ta fe -
szült té vált. Ugyan ak kor éle té ben úgy ér velt: an nak a kö rül mény nek a meg em lí té -
se a vég ren de let ben, hogy vál ni ké szül, nem je len ti fel tét le nül, hogy Sipőcz ezt az
ál ta la tett ren del ke zé sek in do ká nak szán ta; to váb bá nincs bi zo nyí ték arra, hogy az 
édes anya tu dott a vég ren de let ről, így an nak vissza vé te le konf lik tust idé zett vol na
elő. Sipőcznek lett vol na mód ja a vég ren de let vissza vé te lé re, és ha ezt nem tet te, az 
azt je len ti, hogy a vál to zott kö rül mé nyek mel lett is fenn kí ván ta tar ta ni.64

A fel lebb vi te li el já rás ban a Bu da pes ti Ki rá lyi Íté lő táb la köz tes meg ol dást vá -
lasz tott: el fo gad ta, hogy a vég ren de let szö ve gé ből nyil ván va ló, mi sze rint Sipőcz a
kü lön élést és a vá lá si szán dé kot fe le sé ge ki re kesz té sé nek in do ká ul hoz ta fel, és ké -
sőb bi ma ga tar tá sa nem nyújt meg nyug ta tó bi zo nyí té kot arra, hogy az e fel té te le -
zés ben ho zott dön té sét va ló ban fenn kí ván ta tar ta ni. Az el ső fo kú bí ró ság gal
szem ben, Sipőczné öz ve gyi jo gát és eb ből ere dő ha szon él ve ze ti igé nyét el is mer te
az Ítélőtábla. A ha gya té ki va gyon örök lé sé re vo nat ko zó vég ren de le ti ren del ke zést 
vi szont úgy ér té kel te, hogy az ön ma gá ban, ezek től a kö rül mé nyek től füg get le nül
is meg áll; mi vel jó részt csa lá di ere de tű va gyon ról volt szó, va ló szí nű sít he tő a pol -
gár mes ter nek az a szán dé ka, hogy az vég ső so ron in kább vér ro ko nai, mint fe le sé -
ge maj da ni túl élő csa lád tag jai ke zé re ke rül jön. Az íté let hez a Táb la elő adó bí rá ja
kü lön vé le ményt csa tolt, mely ben meg ál la pí tot ta: a vég ren de let egyes ren del ke zé -
se it nem le het egy más tól el kü lö nít ve bí rál ni, an nak egé sze ki fe je zet ten fe le sé ge el -
len irá nyul, és tel jes egé szé ben a té ves nek bi zo nyult fel té te le zé se ken alap szik.
Ugyan ak kor az örök ha gyó nak lett vol na mód ja rá, hogy tárgy ta lan ná te gye,
egész sé gi ál la po ta ezt in do kol ta vol na is. A ké sőb bi rá uta ló té nyek kel el len ben ki -
fe je zés re jut tat ta a vég ren de let fenn tar tá sá ra irá nyu ló szán dé kát – azaz a kü lön vé -
le mény, egé szen más meg kö ze lí tés sel, az el ső fo kú bí ró sá gé val azo nos végered-
ményre ju tott.65

A Kú ria 1943. ja nu ár 8-án meg ho zott har mad fo kú íté le té vel más fé le kép pen
dön töt te el a kér dést: a vég ren de let ren del ke zé sei szo ro san össze füg ge nek egy -
más sal, az in dok lás va la mennyi re ki ter jed, és mi u tán az in dok ma gá ból a vég ren -
de let ből meg ál la pít ha tó, nincs is he lye to váb bi ku ta tás nak az irány ban, hogy
le het tek-e egyéb, ki nem mon dott mo ti vá ci ók is. Az ala pul szol gá ló dön tő fel te vés
eles té vel te hát a vég ren de let ele ve ha tá lyát vesz tet te, így an nak vissza vo ná sá ra
nem is volt szük ség. Ez ál tal a fe le ség öz ve gyi jo gát és – a szer ze mé nyi va gyon ra
néz ve – örök lé si jo gát is el is mer te.66 A pe res ke dés azon ban nem zá rult le, hi szen a
ha gya ték ter je del me, a ro ko no kat il le tő ági va gyon meg ál la pí tá sa te rén még szá -
mos vi tás kér dés ma radt. An nak azon ban nem ta lál tuk nyo mát, hogy a jog vi ta a
há bo rú után is foly ta tó dott vol na.67
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64 BFL VII.6.a 51.784/1937. 331–343. A Bu da pes ti Ki rá lyi Tör vény szék P.41.101/1939. sz. rész íté -
le te. 
65 BFL VII.1.d Bu da pes ti Ki rá lyi Íté lő táb la pe res ira tai. 5033/1941.
66 BFL VII.6.a 51.784/1937. 356–362. p. A Ma gyar Ki rá lyi Kú ria P. 1424/1942. sz. íté le te.
67 Sipőcz Jenőné Szán tó Ilo na 1956. au gusz tus 9-én, 72 éves ko rá ban hunyt el Bu da pes ten. BFL
XXXIII.1.a X. ke rü le ti ha lot ti anya könyv, 720/1956. sz. — A je len kéz irat le zá rá sát kö ve tő en je -
lent meg Gyáni Gá bor nak az ese tet a per anyag alap ján fel dol go zó ta nul má nya: GYÁNI, 2008. Vé -
le mé nye sze rint, az ügyet „tár sa da lom tör té ne ti pers pek tí vá ba he lyez ve”, az „egy szer re jut tat ja
ki fe je zés re a Hor thy -kor kon zer va tív, több-ke ve sebb an ti sze mi tiz mus sal (fe le ke ze ti en do gá mi á val) fű sze re -



Fel hasz nált iro da lom és rövidítések

BFL Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra
IV.1408. Bu da pest Szé kes fő vá ros Tör vény ha tó sá gi Ta ná csa jegy ző köny vei
VII.1.d Bu da pes ti Ki rá lyi Íté lő táb la. Pe res ira tok.
VII.6.a Bu da pes ti I-III. Ke rü le ti Já rás bí ró ság. Pe res és pe ren kí vü li ira tok.
             51.784/1937. Sipőcz Jenő ha gya té ki ügye.
VII.179. Láz ár Fe renc bu da pes ti ki rá lyi köz jegy ző ira tai.
             706/1931. Sipőcz Jenő vég ren de le te.
XIV.31. Harrer Fe renc ira tai.
XXXIII.1.a Ál la mi anya köny vek má sod pél dá nyai

PML Pest Me gyei Le vél tár
XXXIII.1.a Ál la mi anya köny vek má sod pél dá nyai

AE Az Est

EG Egyenlőség

EK Esti Ku rír

FK Fő vá ro si Köz löny

FÚ Friss Új ság

MG Ma gyar ság

MO Ma gyar or szág

MRT Ma gyar or szá gi Ren de le tek Tára

NA Nép sza va

NÚ Nem ze ti Új ság

PH Pes ti Hír lap

PN Pes ti Nap ló

ÚG Új ság

ÚN Új Nem ze dék
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zett ural ko dó tár sa dal mi köz szel lem ét, va la mint az in di vi du a liz mus mind át ha tóbb, a min den na pi élet vi -
szo nyok ban is köz vet le nül ér vé nye sü lő te kin té lyes be fo lyá sát”. Anél kül, hogy ezen ér tel me zés
lét jo go sult sá gát ele ve vi tat ni kí ván nám, ér de mes meg je gyez ni: az ál ta lam át te kin tett for rás -
anyag ban nincs nyo ma an nak, hogy Sipőczöt há zas sá ga mi att kon zer va tív kö rök ből érte vol na
tá ma dás, vagy ő maga az „ural ko dó tár sa dal mi köz szel lem mel” érez te vol na el len té tes nek a lé pé sét.
A tá ma dá sok — az ural ko dó kon zer va tív köz szel lem mel ugyan csak el lent mon dá sos vi szony ban 
álló — faj vé dő szél ső jobb ol da li és ra di ká lis ke resz tény pár ti kö rök ből jöt tek. Igaz, hogy Sipőcz
sze mé lyes dön té se nyil ván va ló el lent mon dás ba ke rült az ál ta la is fém jel zett po li ti kai irány szá -
mos kép vi se lő jé nek fen nen hir de tett el ve i vel,  de ek kor még ezek a kö rök sem vál lal ták nyíl tan a
köz vé le mény előtt azt, hogy egy fon tos po li ti kai–köz éle ti po zí ció be töl tő jét vá lasz tott pár já nak
szár ma zá sa mi att kí ván ják ej te ni! Mind ez ép pen az „ural ko dó köz szel le met” tün te ti fel ár nyal -
tabb szín ben.
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