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Divinyi Zsombor 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK PEST-PILIS-

SOLT-KISKUN MEGYE GÖDÖLLŐI (PEST MEGYE 

4. SZÁMÚ) VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN 1920 ÉS 1990 

KÖZÖTT* 

 

(1. rész) 

 

 

Jelen tanulmány, mint a legtöbb ehhez hasonló mű, igyekszik a címben 

megfogalmazott témában az olvasót jobban elmélyíteni, azzal jobban megismertetni 

és jelentőségét bemutatni. Talán első ránézésre és olvasásra ez az írás nem tűnik 

hiánypótlónak a hazai szakirodalmak és tanulmányok sorában, mégis – a munka 

közben – azt éreztem és érzem most is, hogy az információk sok esetben újdonsággal 

szolgálhatnak és a történettudomány számára.  

 A dolgozat megírása során komoly nehézséget okozott az, hogy miként lehet a 

rengeteg számadatból, statisztikából és százalékból olyan írást megalkotni, amely 

újszerűséget és érdekességet is hordoz magában, ugyanakkor nem veszíti el a 

dolgozat elsődleges célját: megtalálni és elemezni azokat a kulcspontokat az 1920 és 

1990 közötti választások történetéből, amelyek mind a helytörténet, mind pedig a 

                                                 
* Jelen tanulmány a 2012-ben az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetben megvédett politológia 

szakdolgozatom rövidített változata. 
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történettudomány szemszögéből is érdekesek, illetve tudományos jelentőségűek 

lehetnek. Mely sarokpontokra gondolok? 

 Először is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy véleményem szerint a 

választástörténet és annak kutatása sosem merülhet ki a puszta számok elemzésében 

és leírásában. A pontosabb eredmény eléréséhez elengedhetetlen elemezni a 

mindenkori választásokat alapvetően befolyásoló választójogi törvényeket és az 

ehhez kapcsolódó választói szociológiát. Meg kell vizsgálni az adott időszak 

általános politikai berendezkedését, illetve specifikusan fókuszálni kell az egyes 

pártok „állapotára”. Összegezve: a rokon tudományok segítségül hívásának 

elmulasztása ebben a kérdésben hiba lenne. 

 Másodszor fontos hangsúlyozni a lokalitás kérdését. Miután dolgozatom 

Gödöllő városának (és térségének) törvényhozási (parlamenti) választásaival 

foglalkozik, így természetesnek gondolom, hogy helyi szintű kérdéseket – amennyire 

a források engedik – szintén meg kell vizsgálni. 

 Harmadszor fontos egy alaptézist felállítani, amelyet a későbbiekben 

igyekszem számokkal és adatokkal alátámasztva bizonyítani. Tézisem a következő: 

Gödöllő város és térsége választásainak elemzése során azt fogjuk látni, hogy az 

összesített pártpreferenciák nem térnek el egymástól szignifikáns módon. Magyarán, 

hogy az egyes tömbökre leadott szavazatok összességében a vizsgált közel 70 éves 

periódus alatt nem különböztek egymástól radikálisan az idők változása során. 

(Érthető módon így csak a többpárti választásokat érdemes majd vizsgálni, hiszen az 

egypárti választások eredményeitől hiába várnánk bármilyen elemzést, azok 

egyoldalúsága ezt nem teszi lehetővé.) 

 Érdemes egy pillanatra felvetni a kiválasztott időhatár kérdését is. 1920, mint 

kiindulópont azért volt megfelelő, hogy egészen a választások korai szakaszától 

kezdve bemutathassam a térség választásainak eredményeit, ezáltal adva nagyobb 

perspektívát az egyes választásokon tapasztalható pártpreferencia-változásoknak. 
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1990, mint végpont, pedig a modernkori választások bevezetésének idejét jelöli. A 

teljes kutatás kitért az 1990 utáni választásokra is, ám azt – közeli időpontja miatt – 

nem tartottam megfelelőnek egy történeti elemzésben részletesen elemezni. 

 Szükséges megemlíteni és rögtön meg is jegyezni, hogy ez az írás nem 

készülhetett volna el Hubai László munkássága nélkül, aki kétségtelenül a hazai 

választástörténeti kutatások legnagyobb alakja. Magyarország XX. századi választási 

atlasza című három kötetes műve1 önmagában véve is hatalmas teljesítmény, de 

Hubai emellett a téma tucatnyi tanulmányának, cikkének és könyvrészletének 

(társ)szerzője. Hubai fentebb említett könyve dolgozatomhoz alapvető 

információkkal szolgált, amelyek nélkül az írás sokkal nehezebben készülhetett 

volna el. Meg kell említeni emellett Szerencsés Károly, Romsics Ignác és Földes 

György történészeket, akik műveikben feldolgozták a modernkori Magyarország 

történetét, amelynek szerves részét képezte az egyes pártok története, így 

természetesen munkámból nem hiányozhatnak az általuk írt művek sem. 

 A választási események (hely)történeti elemzése nem hagyhatja figyelmen 

kívül a helyi nyomtatott sajtót sem. Mint a politikai kommunikáció legfőbb 

csatornája2 az egyes releváns újságcikkek vizsgálata, elemzése és az abban leírt 

események feltárása adhatja ennek a dolgozatnak az egyik legnagyobb értékét, 

„nóvumát”. Ebben segítségemre voltak a Gödöllői Városi Információs Központ és 

Könyvtár munkatársai, közülük is leginkább Bana Éva főmunkatárs. 

 A tanulmány fő témájának megtárgyalása előtt fel kívánom sorolni azt a 

néhány kulcsfogalmat, amelyek nélkül e téma nem dolgozható fel megfelelően. A 

felsorolt fogalmak evidenciának tűnhetnek, ám pontos tisztázásuk véleményem 

szerint mindenképpen előfeltétele a téma tudományos szempontból helyes 

megközelítésének, így e felsorolást a magam számára is hasznosnak tartom. 

                                                 
1
 Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza, 1920–2000. I–III. Bp. 2010. 

2 Ez természetesen az 1990. évi választásokig érvényes, hiszen az elektronikus média fokozatosan 

átvette a legjelentősebb média szerepét a helyi nyomtatott sajtótól. 
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Bevezetés 

 

A választás és a választási rendszer fogalma3 

 

A demokratikus választásokkal szemben alapkövetelmény (legalábbis a 

demokratikus berendezkedésű, európai államokban), hogy bizonyos alapelvek 

teljesüljenek a választások során, amelyek az egyenlőség, közvetlenség, titkosság és 

általánosság fogalmaival írhatóak le a legjobban. Ez a négy alapvető követelmény 

rögtön felbontható két-két csoportra, hiszen az egyenlőség és az általánosság 

leginkább a választójoghoz (magáról a választójogról még később szó lesz bővebben 

is), míg a közvetlenség és a titkosság pedig inkább magához a választáshoz 

kapcsolható.4 

 Az általánosság követelménye azt jelenti, hogy a társadalom lehető 

legnagyobb részének legyen lehetősége (azaz választójoga) a döntés meghozatalára. 

Mint majd azt a későbbiekben látni fogjuk, a választójog radikális kiterjesztésére 

jelentkező igény mind a társadalom, mind a törvényhozók részéről mindig 

valamilyen súlyos történelmi esemény, politikai trauma után vagy éppen annak 

idején jelentkezik. Ilyen volt az 1918. évi XXX. törvény közvetlenül az I. világháborús 

vereséget követően, illetve az 1945. évi VIII. törvény, amelyet a II. világháború 

veresége után fogadott el az akkori országgyűlés, az Ideiglenes Nemzetgyűlés. 

Történelmi tény az is, hogy ezen választójogi szélesítéseket minden esetben egy 

visszarendeződés követte, amely ismét szűkítette a választásra jogosultak körét.  

Az egyenlőség kérdése egészen addig állt fenn, amíg valamilyen cenzus 

(gazdasági, kulturális, stb.) vagy kvóta alapján különböző értékű szavazókat és 

                                                 
3 Alapműnek számít a hazai szakirodalomban Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar 

politikai rendszer. Bp. 2005.  

4 A kritériumokról lásd bővebben: Dezső Márta – Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás. Bp. 2002. 

47. 
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szavazatokat állapított meg a mindenkori hatályos törvény. Ez Magyarország 

esetében leginkább a dualizmus korára tehető, amikor az 1848:V. tc.-re támaszkodva 

alkották meg a törvényeket. A „modern kori” egyenlőség kérdése már inkább abban 

rejlik, hogy két szavazat ugyanolyan súllyal esik-e latba a mandátumszámítás során. 

Erre a kérdésre később részletesebben is ki fogok térni. 

 A közvetlen választásra irányuló követelmény azt jelenti, hogy a 

választópolgár minden esetben magára a képviselőjelöltre szavazhat, és nem egy 

olyan közbülső személyre (elektor, küldött), aki később majd az adott polgár 

nevében adja le voksát a tényleges képviselőjelöltre. Jól működő, közvetett választási 

rendszer működik az USA-ban, de ott is csak kifejezetten az elnökválasztás kapcsán, 

míg a képviselőházi és szenátusi jelöltek esetében szintén az európai 

hagyományoknak megfelelő közvetlen választásra kerül sor. 

 Az utolsó követelmény a titkosság, amely úgy teljesülhet, hogy az állampolgár 

véleményét egyedül, a szavazófülke magányában nyilvánítja ki, ahol sem hivatalos, 

sem magánszemély nem ellenőrzi választói akaratát. Magyarországon a két 

világháború közötti választások során (kivéve az 1920-as és 1939-es választásokat és 

az összes választás során a törvényhatóságú városokat) nyílt szavazással választották 

meg a képviselőket.5 Ez természetesen nem felel meg a titkosság követelményének, 

így e választások esetében nem beszélhetünk demokratikus választásokról, hiába 

teljesült esetleg a többi követelmény. A követelmények teljesülésének vagy éppen 

nem teljesülésének vizsgálata legkönnyebben az éppen hatályos választási 

törvényből olvasható ki, így ezt az egyes választások bemutatásánál fogom 

megtenni.  

 Mindezen követelmények teljesülése természetesen nem jelenti azt, hogy 

maga a politikai rendszer is demokratikusan működik. A procedurális demokrácia-

                                                 
5 V.ö.: Fábián György: Választási rendszerek és a magyar megoldás. Társadalmi Szemle 49. (1994. 4. sz.) 

29–38., ill. Mészáros József – Szakadát István: Választási eljárások, választási rendszerek. Bp. 1993.  
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felfogás szerint, a demokratikus rendszer alapja a demokratikus úton megválasztott 

törvényhozói hatalom. Ennek megléte azonban nem garantálja a demokratikus 

működést, ehhez sok más tényezőnek is megfelelően kell működnie;6 ilyen többek 

között a végrehajtó és törvényhozói hatalom szétválasztásának kérdése, az államfő és 

az alkotmánybírósági hatalom egymáshoz való viszonyrendszere stb. Ha pusztán a 

választási jog és választások oldaláról közelítjük meg egy állam működésének 

vizsgálatát, akkor az is előfordulhat, hogy a Mussolini vezette Olaszországot – 

hibásan – demokratikusnak fogjuk értékelni. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy bár 

egy ország politikai életében rendkívül fontosak az általános, törvényhozási 

választások, azok szerepének túlértékelése és ilyen módon általános következtetések 

levonása veszélyes és téves lehet.  

Ebből kifolyólag minden választás elemzésekor megpróbálom röviden 

jellemezni az aktuális belpolitikai helyzetet, ezen belül az egyes pártok helyzetét és 

országos eredményeiket is. Az aktuális választójog, a belpolitikai helyzet és a pártok 

országos eredményeinek ismertetése után fogom bemutatni a gödöllői 

választókörzetben induló jelölteket, a helyi sajtóban megjelent politikai jellegű 

írásokat, illetve a helyi választás végeredményét. 

 

Gödöllő város rövid története 

 

Gödöllő Pest megyében, a Rákos-patak partján, Budapesttől 30 kilométerre 

északkeletre, a Gödöllői-dombság völgyében fekszik. A szűkebb értelemben vett 

Gödöllő egy medenceszerű, teknő alakú mélyedés a Rákos völgyében, négy völgy 

találkozópontján.7 

                                                 
6 Lásd még: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok azt államról a 20. század végén. Szerk. Gombár 

Csaba. Bp. 1997. 

7 Jávorka Péter: Gödöllő és környéke. H. n. 1959.  
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Gödöllő erdős, jó levegőjű, szép kilátást nyújtó vidéken fekszik. Vonzerejét 

természeti adottságainak és jó földrajzi fekvésének köszönheti a fővárost övező 

településgyűrűben. Az egy főre jutó közterületi zöldfelület 44,6 négyzetméter. A 

város közigazgatási területe 62 négyzetkilométer, ebből 16 négyzetkilométer 

belterület. Az Erzsébet-park (1898) és az Arborétum (1902) természetvédelmi terület, 

számos ritka fafajtát és bokrot gondoznak bennük.  

Gödöllő lakóinak száma 1900-ban 5893 fő, 1920-ban 10 262 fő, 1930-ban 11 506 

fő, 1941-ben 11 825 fő, 1960-ban 17 693 fő volt. A 2001-es népszámlálás idején a város 

állandó népessége 29 445 főre emelkedett, 2006. január 1-jén 31 261 fő volt. A 

lakónépesség az elmúlt évtizedekben jórészt az iparosítás okozta környékbeli 

betelepülések miatt nőtt.  

A város első okleveles említése 1349-ből ismeretes, amely szerint Nagy Lajos 

király gyermekkori nevelőjének, Pohárnok Péter udvari vitéznek adományozta 

Gödöllőt és a hozzá tartozó földeket, erdőket. A település neve Gudulleu, Gudullur, 

Gödöle, Gedellő alakban fordul elő a korai oklevelekben, 1868-ban nyerte el 

hivatalosan és véglegesen a Gödöllő elnevezést.8 A többször gazdát cserélő falu a 

török idők alatt szinte teljesen elpusztult, egy 1692-es összeírás mindössze 26 

családot lelt itt. A Vámossy, Hamvay földbirtokos családoknak, majd Bossányi 

Krisztinának köszönhetően Gödöllő nem került idegen birtokosok kezére. Kürty 

Vámossy István tette kuriális faluvá a XVII. század második felében, s Hamvay 

Ferenc volt az első földesúr, aki Gödöllőn is lakott a központban fölépített kúriájában 

(1662).9  

Döntő fordulatot jelentett a település életében, amikor Grassalkovich Antal 

(1694–1771) lett a vidék tulajdonosa.10 A barokk főúr Gödöllőt választotta kiterjedt 

birtokai középpontjának, nagy ívű fejlődés lehetőségét nyitva meg ezzel a település 

                                                 
8 Gödöllő bemutatkozik; http://www.godollo.hu/turizmus/bemutatkozik (2012.08.12.) 

9 Lásd még: Horváth Lajos: Gödöllő történetének írott forrásai 1325–1711. Gödöllő 1987. 

10 Varga Kálmán: Gödöllő, királyi kastély. [Bp.] 2000. 77–80. 
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előtt. Itt építette föl pompás barokk kastélyát (1744–1751), amely építészeti és 

történeti szempontból egyaránt jelentős, 1751-ben Mária Terézia is meglátogatta. 

Grassalkovich Antal jó ízlésű és bőkezű mecénás volt, a mai Gödöllő műemlékeinek 

jó része az ő korából származik. Ezek közül a legjelentősebb – a kastélyon kívül – a 

máriabesnyői kegytemplom, amely neves búcsújáróhely. Gróf Grassalkovich Antal 

halála után az immár hercegi rangra jutott fia és unokája, II. és III. Grassalkovich 

Antal a műpártolásban igen, de az ésszerű gazdálkodásban nem bizonyultak méltó 

utódnak.11 II. Grassalkovich Antal nevéhez fűződik a Barokk Kastélyszínház 

felépítése, amely 2003 augusztusában nyitott meg újra, 150 éves szünet után. III. 

Grassalkovich Antal pedig azt a telket adományozta a fővárosnak, amelyen a 

Nemzeti Múzeum és az első Pesti Nemzeti Színház épült.  

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején országos történelmi 

események helyszínévé vált Gödöllő. A kastély előbb Windischgrätz hercegnek, az 

osztrák seregek fővezérének volt a szálláshelye, majd a győztes isaszegi csata (1849. 

április 6.) után Kossuth Lajos és tábornokai főhadiszállása lett. Az 1867-es kiegyezés 

után a magyar állam visszavásárolta a gödöllői kastélyt és uradalmat egy belga 

banktól, és koronázási ajándékul adta I. Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynénak. 

Ybl Miklós irányításával az épületet átalakították a megváltozott igények szerint, s 

ettől kezdve a királyi család általában tavasszal és ősszel időzött itt. A királyi 

nyaralóhely és a koronauradalom lendületes fejlődést biztosított a településnek. Az 

északi vasút vonalát a király kedvéért vezették Gödöllőn át, 1911-től pedig HÉV-

vonal is összeköti a fővárossal. Más téren is fejlesztették az infrastruktúrát: 1907-től 

kövezett főutakkal, 1908-tól villanyvilágítással rendelkezett az időközben – a 

közigazgatás átszervezése miatt 1884-ben – nagyközséggé lett Gödöllő.12 1990-ig a 

város járási székhely volt. 

                                                 
11 Uo. 

12 Gödöllő bemutatkozik; http://www.godollo.hu/turizmus/bemutatkozik (2012.08.12.) 

http://www.godollo.hu/turizmus/bemutatkozik/
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A 20. század elején Gödöllő divatos nyaraló- és kirándulóhely lett. Az 

egészséges levegő, szép táj, kellemes környezet, nagy parkok, jó közlekedés, 

Budapest közelsége és a királyi család jelenléte vonzotta a fővárosi polgárságot. 

Számos színész, író, újságíró épített vagy bérelt Gödöllőn villát. Két szálloda, fürdők, 

kisvendéglők álltak a látogatók rendelkezésére. Körösfői Kriesch Aladár festőművész 

kezdeményezésére alakult meg a Gödöllői Művésztelep (1901–1920), amely a magyar 

szecesszió egyetlen szervezett társulása volt.13 A föllendülő idegenforgalom 

fejlesztette a kiskereskedelmet és a kisipart, különösen a szolgáltatóipart. Mindez 

természetesen a népesség strukturális átrendeződését vonta maga után: csökkent a 

mezőgazdasági lakosság számaránya, míg 1900-ban az összlakosság 49,4%-a, addig 

1930-ban már csupán 21,9%-a foglalkozott földműveléssel.  

 Az első világháború végén ismét fontos politikai események helyszínévé vált 

Gödöllő. 1918 őszén IV. Károly király itt értesült a Monarchia összeomlásáról, a 

gödöllői kastélyban tárgyalt többek között Károlyi Mihállyal, sikertelenül. Az 1919. 

február 20-án Gödöllőn tartott földművelésügyi tanácskozáson merült föl először, 

hogy az itteni koronauradalom területét mezőgazdasági központtá kellene tenni a 

gazdasági akadémia idetelepítésével. A két világháború között Horthy Miklós 

kormányzó rezidenciájaként kiegyensúlyozottan fejlődött a község. Reprezentatív, 

nemzetközi hírű rendezvények zajlottak Gödöllőn ebben az időszakban: például az 

1933-as Jamboree-n 54 nemzet 26 000 cserkésze vett részt. Az akkori főcserkész, gróf 

Teleki Pál a máriabesnyői temetőben nyugszik.  

A II. világháború után eltérő irányt vett a község fejlődése. A Grassalkovich-

kastély egy része szovjet laktanya lett, másik részébe a Fővárosi Tanács Szociális 

Otthonát költöztették. Új településfejlesztési elvek alakították a település arculatát. 

Háttérbe szorítva nyaralóhely jellegét, a szocialista felfogásnak megfelelően 

nagyipart kezdtek ide telepíteni, a Ganz Árammérőgyárat (1950) később több kisebb-

                                                 
13 Lásd még: Gellér Katalin – Keserű Katalin: A Gödöllői Művésztelep. Bp. 1994.  
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nagyobb üzem, vállalat követte. Ez természetesen a lakosság összetételét és jellegét is 

megváltoztatta. Az addig jellemzően falusias lakossággal és városi jelleggel 

rendelkező Gödöllő egy, a kor felfogásában modern város- és társadalomszerkezetű 

településsé vált.  

A másik meghatározó jelentőségű döntés a település életében az 

Agrártudományi Egyetem Gödöllőre helyezése volt (1950). Ezzel beteljesedett a 

század elején formálódó, akkor még csak vágyálomként megjelenő terv: a település 

agrárcentrummá való fejlesztése. Az egyetem áthelyezése több tudományos 

kutatóintézet és mezőgazdasági intézmény létrejöttét vonta maga után. Az iparosítás 

és az új munkahelyek létrejötte következtében szinte megháromszorozódott a 

lakosság. A belterületeken lakótelepeket emeltek. 1965-ben Gödöllőhöz csatolták a 

korábban önálló Máriabesnyőt, bár a két település összeépülése már a két 

világháború közötti időszakban megtörtént. 1966. január 1-jén pedig várossá 

nyilvánították Gödöllőt. 

 

A helyi sajtó 

 

A közgondolkodás tartalmát és irányát nagyban befolyásolja, motiválja, sőt generálja 

a helyi sajtó, amelyet Gödöllő esetében a Horthy-korban a Gödöllői Hírlap és a Gödöllő 

és Vidéke jelentett. A Gödöllő és Vidéke című lap 1898. január 1-jén indult el – mint a 

monarchia végóráit finoman bemutató újság. Nem volt harsány, nem engedett az 

akkor divatos liberális eszmerendszer ostorozásának, inkább a monarchia előnyeit 

igyekezett bemutatni. Rengeteg tudósítást olvashatunk benne bálokról, úri sportnak 

számító játékokról (például tenisz).  

 Az 1928. december 1-jén indult Gödöllői Hírlap ugyancsak elsődleges forrás, 

nélkülözhetetlen a helytörténeti kutatásban. Okkal állítható, hogy Hovhannesian 
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Eghia14 (aki a Pest Megyei Adatárat szerkesztette, Gödöllőről kettő, az örménységről 

három könyvet írt) legmaradandóbb hatású vállalkozása ez a hírlap volt. Az újság 

semmilyen értelemben nem volt folytatása az 1898-ban ugyanilyen elnevezéssel 

indított lapnak. Az újság főszerkesztője néhány rövid évtől eltekintve Hovhannesian 

volt 1943-ig, gyakran kritizálta, bírálta Gödöllőt. Legtöbbször a település küllemét, 

útjait, ivóvízellátását, általános infrastruktúráját marasztalta el. Gödöllő fejlődési 

irányát tárgyalták például Fejlődik-e Gödöllő? Tények és gondolatok és A kérdések, 

amelyekkel foglalkozni kell című írásai, amelyek általában az első oldalon jelentek meg. 

A Gödöllői Hírlap önmeghatározása szerint „szépirodalmi, társadalmi és 

közgazdasági hetilap” volt, egyben a Gödöllői Járási Közművelődési Egyesület, a 

Nemzeti Egység Szervezete, a TESZ és a MOVE (1938), 1943-tól Gödöllő és a gödöllői 

járás hivatalos közlönye. 

 Az induló számban a beköszöntőt, valójában a programot, Hovhannesian írta. 

Kiállt a „trianoni abroncsok” széttöréséért, a keresztény nemzeti Magyarországért a 

                                                 
14 Hovhannesian Eghia (Isztambul, Törökország, 1885. ápr. 2. – Budapest [Gyűjtőfogház], 1948. aug. 

15.): ügyvéd. – Örmény patrícius családban született, édesapja egyházközségi titkár, II. Adbul Hamid 

idején a törökországi örmények üldözései elől menekültek el. Iskoláit Kartalban (Törökország), majd 

Sumlában (Bulgária) és Németországban végezte. 1901-ben Budapestre került, az örmény, török és 

francia nyelv után itt tanult meg magyarul. Egyetemi tanulmányait Heidelbergben és Lausanne-ban 

fejezte be. 1914-ben feleségül vette az erdélyi Ritter Juliannát, egyik fia íróként Bottyán János, majd 

Bor Ambrus álnéven publikált. Gödöllőn volt ügyvéd, sokat utazott, levelezett, kutatott. Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli ügyésze, a Gödöllői Hírlap felelős szerkesztője lett. Sokat tett a 

helytörténet kutatása és a helyi polgárosodás érdekében. Feldolgozta a 20. század első felének 

kiemelkedő magyar–örmény személyiségeinek életét, átfogóan tárgyalta az örmény kérdést, és 

magyarul addig ismeretlen adatokat közölt az örmény irodalomról. 1945 után törvénysértő módon 

került börtönbe, ott is halt meg. Művei: Az örmények szerepe Londontól Kalkuttáig. Bp. 1921.; 

Gödöllő a múltban és most. Gödöllő 1933.; Arménia népe. Gödöllő 1934.; Szeressük jobban Gödöllőt. 

Gödöllő 1937.; Tervek és gondolatok Gödöllő fejlesztéséhez. Gödöllő 1938.; Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára. Szerk. Csatár István, Hovhannesian Eghia és Oláh 

György. Bp. 1939.; Hazai örmények a nemzet szolgálatában. Gödöllő 1940.; Szemelvények az örmény. 

irodalomból. I. rész (Lírikusok). Gödöllő 1942. – Magyar Katolikus Lexikon 1000–1990. Főszerk. 

Kenyeres Ágnes. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html (2012.08.15.)  



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

135 

 

„vörös áradattal” szemben, megnyerendő ehhez az „érintetlen ifjúságot”.15 

Hovhannesian lapindító írását az emóciókat megcélzó, nyelvi választékosságra nem 

különösen kényes, ugyanakkor a közérthetőséget elsőrendű követelménynek tekintő 

stílus jellemzi. A Miklós napján című elmélkedés a hatalom bizalmának elnyeréséért 

készült. „Hódolatteljes tisztelettel” köszöntötte a „magyarság keménykezű vezetőjét, 

Horthy Miklós kormányzó urat” és a megindított újság „szeplőtelen zászlaját mélyen 

meghajtotta a magyar nemzet dicső kormányosa, a nagy államférfi, szegény 

magyarok reménysége előtt, s névünnepén hódolattal, szeretettel kérte rá a 

magyarok Istene bőséges áldását.”16  

 Az elveket és szándékokat deklaráló opuszok mellett az újság a legelső 

számban ötletesen elhelyezett hirdetéseket is közölt, amelyek forrásértékűek, többek 

között a helyi gazdaság – nehezen vagy alig számba vehető – szereplőinek 

megismerése szempontjából. A lap olvasóinak a leghalványabb kétsége sem lehetett 

arról, hogy a Gödöllői Hírlap szerint hol is van az „igazi” magyarok helye, hiszen az 

újság minden aggály nélkül, lelkesen ünnepelte a tengelyhatalmak támogatásával 

elért revíziós célok részsikereit.17 Emellett folyamatosan tudósított a zsidókérdésről 

és az azt felszámolni kívánó zsidótörvényekről. 

 A népbíróság 1946-ban Hovhannesian perében 24 („zsidóellenes”) írását tette 

vád tárgyává, ami után a gyűjtőfogházban hunyt el máig tisztázatlan körülmények 

között. 

 Gödöllőn a II. világháborút követően nagyon sokáig nem jelent meg helyi 

nyomtatott sajtó. Az államszocialista apparátus centralizációs törekvéseit követve a 

sajtó is központosított és kézi vezéreltté vált a 20. század második felében. A Pest 

Megyei Hírlap, amely 1958-tól kezdve a megye hivatalos MSZMP-s lapja volt, minden 

                                                 
15 Dr. Réti (Lantos) László: Ipar, kereskedelem és pénzügy Gödöllőn a két világháború között (Részlet) 

http://ujsag.szie.hu/node/89 (2012.08.12.) 

16 Uo., illetve Gödöllői Hírlap 10. évf. 48. szám, (1937. december 5.) 2. 

17 Lásd Gödöllői Hírlap 10. évfolyam (1937) 44–49. számai. 

http://ujsag.szie.hu/node/89%20(2011
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esetben külön oldalon számolt be a gödöllői helyi eseményekről és legfőbb hírekről. 

A lap hangneme természetesen abszolút lojális volt a vezető párthoz, kritikát csak 

ritkán és legkevésbé sem fontos kérdésekben engedett meg magának. Ez a hangnem 

kitartott a rendszerváltás időszakában is, és ebben csak az illegálisan, saját költségből 

kiadott szamizdat kiadványok elterjedése hozott némi változást.  

 Ezek közé tartozott a Kereplő című újság, amely mindössze néhány számot élt 

meg 1989 és 1990 között, mégis az átmenet egyik legfontosabb szamizdat újságjává 

vált helyi szinten. 1500 példányszáma már elég volt ahhoz, hogy sok állampolgárhoz 

eljusson a településen. Minden lapszámában igyekezett erős, ugyanakkor jogos 

kritikát megfogalmazni a kormányzat politikájával szemben. Az újság szerkesztői 

között találjuk a jelentős helyi ellenzék több tagját is, ebből következően érthető, 

hogy a lap miért támogatja és áll ki markánsan az előrehozott választás mellett 1989-

ben. 

 

 

I. A Horthy-korszak választásai 

 

Az 1920. évi nemzetgyűlési választások 

 

Az 1920. évi választás sok tekintetben rendhagyó volt. A választójog megváltoztatása 

addig sosem látott mértékben szélesítette ki a választásra jogosultak körét. A 

harmadik Friedrich-kormány 1919 novemberében kiadta 5984. számú 

kormányrendeletét, amelyben megállapította egyrészt a választókerületeket, illetve a 

megválasztandó nemzetgyűlés mandátumát két évben határozta meg. Ugyanezen a 

napon – november 17-én – jelent meg az 1919/5985. számú rendelet a nemzetgyűlési 
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választójogról,18 amely néhány ponttól eltekintve a Károlyi-féle 1918 I. 

néptörvénynek felelt meg. Ez a választójog kimondta, hogy minden férfinak 

választójoga van, aki 6 éve magyar állampolgár, fél éve ugyanabban a községben 

lakik, vagy ott lakása van, és betöltötte 24. életévét. Amennyiben az adott személy 

1918. november 1-je előtt legalább 12 héten át harcolt a frontvonalon, úgy az 

életkorra vonatkozó korlátozás rá nem volt érvényes. A nőkre ugyanez a szabályozás 

vonatkozott azzal a kiegészítéssel, hogy bármely hazai élő nyelven tudjon írni-

olvasni.  

A választójog először írta elő a titkos választást, amely az addigi gyakorlattól 

teljesen eltért. A választás érdekessége volt továbbá, hogy a lebonyolítást tisztán 

egyéni kerületi rendszer alapján tartották meg, azaz az eredeti Károlyi-javaslatban 

megtalálható listás (lajstromos) rendszer nem került bele a törvénybe, hanem az 1914. 

évi XV. tv.19 alapján kialakított egyéni kerületekben tartották meg a szavazást. A 

törvénycikkely 435 választókerületet állapított meg, amelyek nagy része azonban 

már nem tartozott ekkoriban az ország fennhatósága alá, vagy a kijelölt demarkációs 

vonal miatt részben vagy egészben kérdéses volt hovatartozása. Így az 1920. január 

25–26-án megtartott választásokat még további két forduló követte. (Az első a 

tiszántúli területeken megtartott választás volt 1920. június–júliusban, a második a 

bács–bodrog–baranyai területeken megtartott választás, amely 1921(!) október–

novemberében zajlott.) A gödöllői választás tekintetében irrelevánsak a később 

megtartott pótválasztások – bár összességében nagyban befolyásolták a 

végeredményt. Jelen dolgozatban csak az 1920. januári eseményekkel foglalkozom.  

 Az 1920-as választást megelőzően legutóbb 1910-ben tartottak általános 

törvényhozási választásokat a Magyar Királyság (Magyarország) területén, hiszen 

1914-ben a háború, később pedig a Károlyi-féle vezetés lassúsága miatt nem került 

                                                 
18 Gazdag István: Debrecen országgyűlési képviselői II. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 

XXII.; http://hbml.archivportal.hu/data/files/145056596.pdf (2012.08.12.) 

19 1914:XV. tc.; http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7271 (2012.08.12.) 
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erre sor. Ezek után logikusan azt gondolhatnánk, hogy ez az esemény rendkívüli 

érdeklődés mellett és felfokozott hangulatban zajlott. Nos, nem így történt, sőt 

semmilyen különleges esemény nem történt sem országosan, sem helyi szinten.20 A 

választás végeredménye a következő volt:21  

 

Párt neve Megszerzett 

mandátumok 

A téli választáson megszerezhető 

mandátumok százalékos megoszlása 

Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártja 

68 mandátum 41,7% 

Keresztényszocialista Párt 5 mandátum 3,0% 

Keresztény Szociális Gazdasági 

Párt 

4 mandátum 2,4% 

Országos Kisgazda- és Földmíves 

Párt 

71 mandátum 43,6% 

Egyesült Nemzeti Kisgazda és 

Földmíves Párt 

3 mandátum 1,9% 

Keresztény Kisgazda és Földmíves 

Párt 

4 mandátum 2,1% 

Nemzeti Demokrata Polgári Párt 6 mandátum 3,4% 

Párton kívüli 3 mandátum 1,9% 

 

1. táblázat 

 

A választás végeredményét, azaz a győztest nehéz megállapítani, mivel az 

egyes kerületekben gyakran egyesültek egymással a Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártja (KNEP), a Keresztényszocialista Párt (KSZP) és a Keresztény Szociális 

Gazdasági Párt (KSZGP) képviselői, így nem könnyű megítélni, hogy melyik párthoz 

tartozott az adott elnyert mandátum. Tovább bonyolítja a képet, hogy az Országos 

Kisgazda- és Földmíves Párt, illetve az Egyesült Nemzeti Kisgazda és Földmíves Párt 

képviselőjelöltjeit sem mindig lehet teljesen egyértelműen elválasztani egymástól.  

                                                 
20 Gergely Jenő: Titkos választás és ellenforradalom – 1920. In: Parlamenti választások Magyarországon, 

1920–1998. Szerk. Földes György – Hubai László. Bp. 1999. 46–82. 

21 U.o. és Hubai L.: Magyarország XX. századi választási atlasza i. m. 2010. II. 56. 
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Továbbá, ha még azt is számításba vesszük, hogy létezett a legkisebb kisgazda 

párt is (mint a Keresztény Nemzeti Kisgazda Párt), amely azonban értékrendben 

közelebb állt a keresztény pártokhoz, így az ő eredményüket a kereszténypárti 

belügyminiszter szintén hozzáadta a KNEP által vezetett „keresztény blokkhoz”, 

végképp nehezen értelmezhetőek a fenti táblázatban szereplő eredmények.  

Mindenesetre az egyértelműen látszódott, hogy az addigi liberális-demokrata 

kurzust egy merőben új, keresztény-kisgazda vezetés váltotta fel, amely a 

későbbiekben egészen a II. világháborúig meghatározó volt.  

A liberális és baloldali pártok katasztrofális veresége nem volt meglepő, 

hiszen a háborút követő másfél év politikája ellenállást váltott ki a társadalomban. A 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt a választás bojkottjára kérte fel híveit, olyan 

módon, hogy áthúzott szavazólapot dobjanak a ládákba. Ezek alapján megállapítható 

a szociáldemokraták támogatottsága is, hiszen országosan 75 785 szavazat (8,23%), 

míg Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban 79 676 szavazat (20,16%) volt 

érvénytelen. Fontos természetesen hozzátenni, hogy ez a magas arány az első titkos 

választás miatt is bekövetkezhetett, hiszen sok választó nem értette meg teljesen az új 

rendszert, így gyakran hibásan szavaztak. A szociáldemokraták eredménye így nem 

tekinthető hatalmas meglepetésnek – még ha a mértéke sokak számára váratlan is 

volt.  

 

Az 1920-as választás Gödöllőn 

 

Gödöllő városa az akkori belügyminiszter, Sándor János 55000/1914. számú BM 

rendelete alapján22 választókerületi székhely lett Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 7. 

számú választókerületében. Összesen 17 település tartozott a választókerülethez: 

                                                 
22 55.000/1914 B. M. számú körrendelet 

 http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-

1910_39&pg=282&l=hun 274–419. (2012.08.12.) 

http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1910_39&pg=282&l=hun
http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1910_39&pg=282&l=hun
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Bag, Boldog, Dány, Fót, Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Isaszeg, Kóka, Mogyoród, 

Pécel, Szada, Tóalmás, Tura, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok. Ez a választókerület 

lélekszámát tekintve közepesen nagynak mondható, és a jogalkotók igyekeztek 

figyelni arra, hogy ne forduljanak elő hatalmas különbségek az egyes 

választókerületek lélekszáma között. Az 1029/1914. számú közigazgatási bizottsági 

jelentés megállapítja,23 hogy a tíz legkisebb választókerület és a tíz legnagyobb 

választókerület lakosságszámarányának eltérése nem több mint 5, amely európai 

viszonylatban is egyedülállóan alacsony szám. A törvényhatósági városokban 

megválasztható képviselők száma, a vidékiekkel szemben – beleértve a gödöllőit is – 

azért magasabb, mert így tud „a városi lakosság szellemi fölényének megfelelően 

aránylag több képviselőt”24 küldeni a Nemzetgyűlésbe.  

Gödöllőn ezen a választáson két jelölt indult, ám mind a kettő ugyanazon párt 

színeiben, így nem volt kérdéses a mandátum sorsa. Az Országos Kisgazda- és 

Földmíves Párt jelöltjeként induló Kálmán István25 és Kiss Tibor jelentettek garanciát 

arra, hogy ebben a választókerületben is érvényesülni fog a kisgazda fölény. Mint a 

megye választókerületeinek többségében, úgy Gödöllőn is az OKGFP színeiben 

induló jelölt – Kálmán István – lett a győztes, aki kitöltve mandátumát, 1922-ig 

képviselője volt a térségnek. Sajnálatos módon erről a választásról pontos választási 

részvételi adatokkal nem rendelkezünk, így egészen pontos elemzést sem tudunk 

adni. Indirekt módon azonban mégis lehet következtetni az eseményekre.  

                                                 
23 1029/1914. A közigazgatási bizottság jelentése. 

 http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-

1910_41&pg=189&l=hun 182–184. (2012.08.12.) 

24 Uo. 

25 Kálmán István 1867. október 6-án született Szécsényben. Losoncon végezte középiskolás 

tanulmányait, később Budapesten kereskedelmet tanult. 16 évesen katonai szolgálatra jelentkezett, 

majd Turán telepedett le 1892-ben. Politikai karrierjét a Függetlenségi és 48-as Pártban kezdte. Hét 

község kérésére indult el a gödöllői körzetben képviselőjelöltként, ahol végül mandátumot szerzett. 

Az új Nemzetgyűlésben a kivándorlási és naplóbíráló bizottság tagja lett. Nemzetgyülési almanach 

1920–1922. 72.; http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/72.htm (2012.08.12.) 

http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1910_41&pg=189&l=hun
http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1910_41&pg=189&l=hun
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/72.htm%20(2011
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Mindenképpen fontos forrásértéke van a Gödöllő és Vidéke című hetilapnak, 

amely ebben az időben az egyetlen állandó lapja volt nemcsak Gödöllőnek, hanem a 

térségnek is. A település – és így a kampány – fő kérdése ebben az időszakban az 

volt, hogy a szomszédos Máriabesnyő közigazgatásilag tud-e csatlakozni 

Gödöllőhöz. Problémát jelentett azonban, hogy a két település között akkor még 

lakatlan, koronauradalmi terület feküdt, így kényes ügy volt azt valamely település 

belterületének nyilvánítani. A helyzetet Kiss Tibor mint hivatalos jelölt 

programbeszédében úgy kívánta megoldani, hogy Gödöllő – az amúgy 

használhatatlan területért – magas árat ajánlva azt megszerezze, belterületbe vonja és 

felparcellázza.  

A kérdés megoldása és a hivatalos választási programba való beemelése 

mindkét jelölt számára fontos volt, mivel a parcellázatlan terület és a két település 

szélein található rendezetlen lakásviszonyok magas bűnözési arányhoz vezettek. Kiss 

beszédét 4 nappal a választások előtt, 1920. január 21-én mondta el a községháza 

udvarán. Kampányrendezvénye során felszólalt még Dezsényi Béla, a párt helyi 

szervezetének elnöke és Loskay István, Mogyoród községi pénztárnoka. A lap 

tudósítója szerint „szép számú hallgatóság jelent meg és lelkesen tüntetett a jelölt 

mellett.”26 

Kálmán István, a másik jelölt elképzeléseiről vagy programjáról sokkal 

kevesebbet tudunk meg a tudósításból. Mindössze annyi információval 

rendelkezünk, hogy programbeszédét január 24-én, Máriabesnyőn egy Neszveda 

nevű vendéglő előtti téren tartotta.27  

                                                 
26 Gödöllő és Vidéke 22. (1920. 4. sz.) 1. 

27 A vendéglő a korabeli Máriabesnyő központjának számított, alig néhány száz méterre a templomtól 

helyezkedett el. Neszveda Antalnak a Hétház utca 1. szám alatt volt egy vendéglője, melyet egy díszes 

oromzatú parasztházban üzemeltetett. Az étterem a „Méhkashoz” nevet viselte. Később a vendéglő 

üzemeltetését a Kalász család vette át, az ő idejük alatt a parasztházat elbontották és egy új 

üzlethelyiséget építettek helyette. Ezt követően az éttermet a Víg család bérelte ki. Gödöllő Anno. 
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Az újság hasábjain – mint közérdekű adat – megjelent a választásra jogosultak 

száma is. A teljes választókerületben 23 885 fő volt a választásra jogosultak száma. 

Az 1920-ban végzett népszámlálás alapján a gödöllői választási körzetben, amely 

1920-ban közigazgatásilag négy különböző járás (aszódi, gödöllői, nagykátai és váci) 

településeit tartalmazta, összesen 67 374 fő lakott.28 Innen könnyen kiszámítható, 

hogy a körzetben a választásra jogosultak aránya 35,5% volt.  

 

 

1. diagram 

                                                                                                                                                         
Gödöllői Szolgálat 12. évf. 18. sz. (2008. május 8.) 5.; http://www.szolgalat.com/gszolga080508.pdf 

(2012.08.12.)  

28 Magyar Statisztikai Közlemények. Az 1920. évi népszámlálás. Bp. 1925. 90–93. 

35,5 

64,5 

Választásra jogosultak aránya százalékban 

 (1920, gödöllői körzet) 

Választásra jogosultak 

Választásra nem jogosultak 

http://www.szolgalat.com/gszolga080508.pdf
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2. diagram 

 

A választókerületi települések közül természetesen Gödöllő rendelkezett a 

legtöbb választásra jogosult állampolgárral. A város négy körzetében összesen 4037 

fő került fel a névjegyzékre, azaz a teljes kerület 16,7%-a volt gödöllői szavazó. Mint 

korábban említettem, a választás pontos eredményeiről nincsenek adataink (azok 

minden bizonnyal az idők során elvesztek), csupán a végeredmény ismeretes. Az 

1920-as magyar Nemzetgyűlési almanach szerint Kálmán István 3940 

szavazattöbbséggel nyerte a választást.29 Miután nincsen a választási részvételre 

adatunk, ezért érdemes a környékbeli kerületek részvételi adatait mérvadónak 

tekinteni. Átlag 87%-os részvétel mellett és 85% érvényes szavazati aránnyal 

számolva ez a körzetben körülbelül 17 662 szavazót jelent. Innen egyszerű 

                                                 
29 Nemzetgyülési almanach 1920–1922. 72.  

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al920_22/index.htm (2012.08.12.)  
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matematikai számolással kaphatunk egy közelítő végeredményt; Kálmán Istvánra 

10 801 szavazat (kb. 61%), míg Kiss Tiborra 6861 (kb. 39%) szavazat érkezhetett.  

 

Az 1922. évi nemzetgyűlési választások 

 

Az előző választás alkalmával megválasztott és összehívott Nemzetgyűlés 

mandátuma mindössze két évig, 1922 februárjáig tartott. Ezen rövid idő alatt 

azonban meghozták azokat a fontos döntéseket, mint például az államforma 

eldöntése, amelyek Magyarország további működésének alapjául szolgáltak. A 

trianoni békekötés, illetve a szerződés becikkelyezése hazánk nemzetközi státuszát is 

stabilizálta, ám ugyanakkor táptalajt biztosított a revizionista politika elterjedésének. 

A legsúlyosabb belső probléma egyértelműen a királykérdés volt. A dolgozat témája 

miatt nem kívánok erre a kérdésre részletesebben kitérni, ám annyit mindenképpen 

meg kell jegyezni, hogy e probléma miatt nem csak kormányprogramok hiúsultak 

meg, de komoly átrendeződés is kezdődött a Nemzetgyűlésbe bejutott pártok között. 

Olyannyira, hogy a két győztes párt alkotta pártszövetség sem bizonyult 

életképesnek.  

A KNEP és a Kisgazda pártból megalakított Egyesült Keresztény Nemzeti 

Kisgazda és Földmíves Párt nem tekinthető egységes pártszervezetnek, hiszen az 

egyes pártok tagsága megőrizte saját identitását (a frakcióban is), illetve elnöke is egy 

pártonkívüli püspök-politikus, Prohászka Ottokár volt. A megoldást furcsa módon 

éppen egy kormányválság oldotta meg. Teleki Pál 1921. április 13-án mondott le, 

miután nem volt képes úrrá lenni a politikai felszültségeken, ráadásul IV. Károly 

ismét megpróbálta elfoglalni a magyar trónt. A Teleki Pált követő miniszterelnök, 

Bethlen István elsődleges szempontnak tekintette egy erős, egységes és határozott 

irányvonallal rendelkező jobboldali párt létrehozását. Bethlen tisztában volt azzal, 

hogy az akkori választójogi szabályozás mellett nem lenne képes olyan választási 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

145 

 

eredményt elérni, amely lehetővé tenné egy erős párt megszervezését, ezért új 

választójogi törvényre volt szüksége. Bethlen parlamenti többsége azonban 

túlságosan törékeny volt ahhoz, hogy keresztülvigye akaratát, így végül 1922. 

február 16-án úgy oszlott fel a Nemzetgyűlés (mandátuma ugyanis lejárt), hogy nem 

alkotta meg ezt a – Bethlen számára – fontos új törvényt. És ekkor következett az 

igazi fordulat. Sipos Péter történész szavaival élve ez volt a „választójogi puccs”,30 

amely során miniszterelnöki rendeletben alkották meg az új szabályozást, 

megkerülve ezzel a Nemzetgyűlést és a többi párt képviselőjét. 

A 2200/1922. számú ME. rendelet a legtöbb helyen visszatért a nyílt szavazás 

rendszeréhez, amely már teljesen avíttnak számított a korabeli Európa 

jogrendjében.31 Nem maradt el a magyarázat arra vonatkozóan, hogy miért is van 

erre szükség. A törvényjavaslat vitájában elhangzott a kormánypárt képviselői 

részéről az a teljesen képtelen érvelés, miszerint a nyílt szavazás rendszere jobban 

illik a magyar néphez, illetve, hogy „a magyar ember egyenes jellemétől idegen mindenféle 

titkolózás”.32 Ez természetesen teljesen hamis magyarázat, mint ahogyan az is, amit a 

rendelet szövege tartalmaz, miszerint „a [választási törvényt előkészítő] bizottság 

többségének nézete szerint a szavazási mód titkossága nem követelménye a 

demokráciának. Állami intézményeink átalakításánál sajátos viszonyainkra és nem a 

külföldi mintákra kell elsősorban figyelemmel lennünk. A visszaélések ellen pedig a 

                                                 
30 Sipos Péter: Választójogi puccs. História 24. (2002. 7. sz.) 6–10.  

31 Törvényjavaslat az országgyűlési képviselők választásáról. 750/1922.  

http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-

1922_13&pg=286&l=hun 271–444. (2012.08.12.) 

32 Hubai L.: Parlamenti választások és a politikai rendszer i. m.; 

 http://www.vokscentrum.hu/tanulm/index.php?jny=hun&mszkod=300012&tankod=2&tanulmid=12 

(2012.08.12.) 

http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1922_13&pg=286&l=hun
http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1922_13&pg=286&l=hun
http://www.vokscentrum.hu/tanulm/index.php?jny=hun&mszkod=300012&tankod=2&tanulmid=12
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nyílt szavazás, kapcsolatban a szigorú büntetőjogi és fegyelmi rendelkezésekkel, 

nyújt legalább akkora védelmet, mint a titkos.”33  

A szabályozás mindkét szigorítása – azaz egyrészt a női szavazati jogok 

szigorítása, másrészt a nyílt szavazási rendszer bevezetése – egyértelműen mutatta 

Bethlen szándékát. Ehhez vegyük szemügyre az alábbi táblázatot:34 

 

 

2. táblázat 

 

A táblázatból egyértelműen látszik, hogy melyek azok a társadalmi rétegek, 

amelyek a rendelet miatt alulreprezentáltak voltak az 1922-es választáson. Ezzel a 

lépésével Bethlen igyekezett kiszűrni azokat a rétegeket, amelyek párthovatartozása 

                                                 
33 A nemzetgyűlés választójogi bizottságának jelentése „az országgyűlési képviselők választásáról" 

szóló 750. számú törvényjavaslat tárgyában. 

http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-

1922_14&pg=247&l=hun 238–265. (2012.08.12.) 

34 Hubai L.: Parlamenti választások és a politikai rendszer i. m.; 

http://www.vokscentrum.hu/tanulm/index.php?jny=hun&mszkod=300012&tankod=2&tanulmid=12 

(2012.08.12.) 

http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1922_14&pg=247&l=hun
http://www3.arcanum.hu/onapmuta/a101222.htm?v=onapmuta&a=pdfdata&id=KI-1922_14&pg=247&l=hun
http://www.vokscentrum.hu/tanulm/index.php?jny=hun&mszkod=300012&tankod=2&tanulmid=12
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kérdéses volt. A Bethlen-Peyer35 paktum által pedig – az ipari munkásság 

szakszervezeti szervezkedési jogainak korlátozásával – Bethlen elérte, amit a 

leginkább akart – legfőbb baloldali ellenfelének működését úgy legitimálta, hogy 

közben nem kellett attól tartania, hogy a kormányzó többséget elveszíti. Ugyanis a 

választójogi törvény módosítása nem csak a baloldali pártokat gyengítette, hanem 

gyengültek a kisgazdák (vidéki, mezőgazdasági réteg háttérbe szorultak), illetve a 

keresztény pártok is (a nők nagyobb arányban veszítették el szavazati jogaikat, 

márpedig a keresztény pártok fő bázisát éppen az értelmiségi nők alkották), így a 

választás előtt nem lehetett kérdéses, hogy melyik párt nyeri a választásokat. 

 

 

Az 1922-es választás Gödöllőn 

 

Gödöllőn 1922-ben két jelölt tudott elindulni a választáson: Báró Kaas Albert36 az 

Egységes Párt (EP), valamint Báró Kray István37 az Andrássy–Friedrich Párt (AFP) 

                                                 
35 Bővebben lásd: Romsics Ignác: Bethlen István miniszterelnöksége. Rubicon 7. (1996. 10. sz.) 12–16.  

36 Báró Kaas Albert híres volt Károlyi-ellenességéről, és az antiszemitizmus sem állt tőle messze. Híres 

könyvében a Der Bolschewismus in Ungarn-ban (München, 1930) leírja, hogy „a Károlyi-uralom 

leghívebb támaszai radikális zsidó zsurnaliszták és írók, az ú.n. intellektuálisuk voltak. A Galilei-kör 

tagjai szintén túlnyomóan a radikális zsidó főiskolások soraiból kerültek ki. A kevés kivétellel szintén 

zsidó népbiztosokat csaknem kizárólag zsidók és kikeresztelkedett zsidók vették körül, nemkülönben 

a politikai megbízottak, agitátorok, bizalmi férfiak és különféle termelőbiztosok egész serege is 

csaknem kivétel nélkül zsidó volt, úgyhogy a kommunista vezérrétegnek legalább 95%-a származott a 

zsidóság soraiból” (109.) Ettől eltérő számokat és más megközelítést találunk Romsics Ignác 

Magyarország története a XX. században c. könyvében (Bp., 2005). Romsics azt írja, hogy „a 

munkásmozgalmi vezetők és a baloldali intellektuellek társadalmi összetételéből adódott, hogy a 

zsidó származású népbiztosok és a népbiztoshelyettesek aránya elérte a 60, sőt valószínűsíthetően a 

70-75%-ot” (124.). Ettől függetlenül 1945-ben a nyilasok üldözték, amelyet Váradi Aranka Naplóm 

című írása (Korunk 2002/12.; http://www.korunk.org/?q=node/8&eav=2002&honap=12&cikk=7080 

(2012.08.12.)) is feljegyez. 

37 Kray István 1914-ben Bécsben előbb fogalmazó, majd titkár lett a kabinetirodán. A háborúban a 

kiváló ősének, báró Kray Pál tábornagynak nevét viselő 67-dik gyalogezred tartalékos hadnagyaként 

vett részt, és mint IV. Károly titkára az uralkodó kíséretében járta végig az összes frontot. IV. 

http://www.korunk.org/?q=node/8&eav=2002&honap=12&cikk=7080
http://hu.wikipedia.org/wiki/1914
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kray_P%C3%A1l
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színeiben. A gödöllői egyéni választókerület, mint arról már korábban közvetve 

említést tettem, nyílt szavazású választókörzet volt, ráadásul ezen a választáson 

területe jóval kisebb volt az előző évihez képest. Mindössze hat település (Fót, 

Isaszeg, Pécel, Mogyoród, Gödöllő és Szada) tartozott már csak a választókerülethez, 

miután az előző választáshoz képest létrehoztak két – egy turai és egy aszódi 

székhelyű – önálló választókerületet. Ezt a beosztást a 3100/1922. számú ME. rendelet 

szabályozta.38 A választásra jogosultak száma 9776 fő volt, amely a két évvel 

azelőttihez képest nagyarányú csökkenést jelentett. (1920-ban még több mint 23 ezer 

fő volt választásra jogosult). Érdemes azonban arányaiban is megvizsgálni a 

csökkenést. Az új körzeti beosztásban – az 1920-as népszámlálást figyelembe véve39 – 

28 843 lakos élt. Mindez azt jelenti, hogy a körzetben a választásra jogosultak aránya 

megközelítőleg 33,9% volt, ami arányaiban 1,6%-os csökkenést jelent. 

 

                                                                                                                                                         
Károlynak egyik legmeghittebb bizalmasa volt, és hűséggel ki is tartott mellette a király száműzetése 

után is. Az elveszített választást követően, 1923-ban a Népjóléti Minisztériumban osztálytanácsossá 

nevezték ki. Erről az állásáról lemondott, amikor 1926-ban Zalaegerszegen Farkas Tiborral szemben 

képviselőnek választották az Egységes Párt képviselőjelöltjeként. Röviddel utóbb újra választási 

harcban állt Farkas Tiborral, mert a közigazgatási bíróság megsemmisítette mandátumát, de ekkor is ő 

maradt a győztes. Legitimista meggyőződését pártjában is mindig hangoztatta, s ebből a 

meggyőződéséből fakadt elhatározása, hogy Gömbös Gyula honvédelmi államtitkárrá való 

kinevezésekor (1928. szeptember) kilép a pártjából, mert attól tartott, hogy Gömbös szerepe a 

kormányban a szabad királyválasztó irányzat felújítását jelenti. Mikor azonban aggodalma 

alaptalanságáról meggyőződött, visszatért ugyan a kormány táborába, de a Keresztény Gazdasági 

Párthoz csatlakozott, és ennek a programjával választották meg 1931-ben Zalaegerszeg képviselőjévé. 

Magyar országgyűlési almanach. Ötszáz magyar élet 1931–1936. 182–183.; 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/182.htm (2012.08.12.) 

38 Parlamenti almanach 1922–1927. évi nemzetgyűlésre. 30.; http://www.ogyk.hu/e-

konyvt/mpgy/alm/al922_27/30.htm (2012.08.12.) 

39 Lásd 28. számú jegyzet. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1923
http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaegerszeg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas_Tibor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egys%C3%A9ges_P%C3%A1rt
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6mb%C3%B6s_Gyula
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/182.htm
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3. diagram 

 

 

4. diagram 

 

A szavazáson 59,9% (5859 fő) vett részt. A választás hihetetlen szoros 

végeredményt hozott, hiszen Kaas Albert mindössze 49 szavazattal nyert: Kaas 2954, 

míg Kray István 2905 szavazatot kapott. A választás érdekessége, hogy Kaas 

mindössze Fóton és Szadán szerzett több szavazatot, mint ellenfele, de ezeken a 

településeken olyan mértékben győzte le Kray Istvánt, hogy ez elég volt a végső 
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sikerhez.40 Sajnálatos módon erről a választásról nincsen semmilyen sajtóanyag, 

mivel az 1922-es és 1923-as Gödöllő és Vidéke számai az idők során elvesztek. 

 

 

5. diagram 

  

                                                 
40 A pontos választási eredmények az egyes településeken:  

Fót: Kaas Albert 828 (84,4%), Kray István 153 (15,6%) 

Gödöllő: Kray István 778 (46,92%), Kaas Albert 880 (53,08%) 

Isaszeg: Kray István 347 (50,29%), Kaas Albert 343 (49,71%) 

Mogyoród: Kray István 587 (85,82%), Kaas Albert 97 (14,18%) 

Pécel: Kray István 749 (51,94%), Kaas Albert 693 (48,06%) 

Szada: Kaas Albert 215 (53,22%) Kray István 189 (46,78%)   

50,42% 

49,58% 

Választási eredmények százalékban  

(1922, gödöllői körzet) 

Kaas Albert (EP) 

Kray István (AFP) 
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6. diagram 

 

Röviden szóljunk még két fontos kérdésről. Egyrészt érdemes megvizsgálni 

azt a pártot, amelynek színeiben Kray István képviselőként elindult. Az Andrássy-

Friedrich Párt neve hivatalosan Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt volt. 

A pártot 1922-ben hozta létre ifjabb gróf Andrássy Gyula és tíz képviselőtársa. Ekkor 

csatlakoztak ugyanis Friedrich István pártjához. Friedrich István még 1920 

áprilisában kilépett a KNEP-ből, és újjászervezte a korábban általa vezetett 

Keresztény Nemzeti Pártot. A párt neve a köztudatban az Andrássy-Friedrich Párt 

(AFP) volt, hivatalos nevét ritkán használták. A párt hangsúlyozottan ellenzéki 

legitimista nézőpontot képviselt, amely megalakuláskor közepesen jelentős erő volt, 

miután 30 parlamenti képviselővel rendelkezett.41 A párt az 1922-es választáson 

indult először (és utoljára), és a második legjobb eredményt érte el a nyílt szavazásos, 

egyéni körzetekben. Összesen tíz mandátumot gyűjtött a párt (Rétság, Szécsény, 

                                                 
41 Vokscentrum. Párttörténet. Andrássy-Friedrich Párt;  

http://www.vokscentrum.hu/valaszt/partrov.php?jny=hun&mszkod=113000&fk0=559&parpart=0 

(2012.08.12.) 

46,98% 

53,08% 

Választási eredmények százalékban  

(1922, Gödöllő település) 

Kaas Albert (EP) 

Kray István (AFP) 

http://www.vokscentrum.hu/valaszt/partrov.php?jny=hun&mszkod=113000&fk0=559&parpart=0
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Celldömölk, Körmend, Szombathely, Ráckeve, Gönc, Kőszeg, Szentgotthárd, Tata)42 

ezekben a körzetekben, illetve két mandátumot szerzett a budapesti listás 

kerületekben. Néhány helyen pedig – Gödöllőn is – az AFP jelöltje minimális 

különbséggel kapott csak ki.   

A választás másik érdekessége, hogy a releváns választási adatok alapján meg 

tudjuk vizsgálni azt az állításunkat, miszerint az 1920-as választáson tapasztalt 

nagyszámú érvénytelen szavazat jó része az MSZDP szimpatizánsokhoz volt 

köthető. Budapesten ez az arány 1920-ban több mint 20% volt. Az 1922-es választás 

alkalmával a budai titkos, listás választás alkalmával a szociáldemokrata párt 32,6%-

os, a dél-pestin 41,37%-os, az észak-pestin 40,3%-os, a Budapest-környékin pedig 

56,54%-os eredményt ér el. Ezek kiugróan magas értékek, ami utólag jól bizonyítja 

azt, hogy a két évvel azelőtti nagyszámú érvénytelen szavazat legnagyobb része a 

passzivitásba vonult szociáldemokrata szavazóké volt. Még egy utolsó számadat 

támasztja ezt alá. 1922-ben a budapesti kerületek szavazásain az átlagos érvénytelen 

szavazatok aránya 2% volt. A szociáldemokrata párt nem kizárólag Budapesten ért el 

jó eredményt, de egy-egy vidéki helységben is sikerült mandátumot szerezniük, 

hozzátéve, hogy a legtöbbször ezeket a mandátumokat is titkos választókerületekben 

sikerült elnyerni. Ami viszont kétségkívül és vitathatatlanul látszik az 1922-es 

választási eredményekből: a kisgazda pártok gyakorlatilag teljesen elvesztették 

támogatásukat, mivel választóik vagy átpártoltak az Egységes Párthoz, vagy 

szavazójogukat elveszítve nem is szavazhattak.  

 

 

 

                                                 
42 Parlamenti almanach, 1922–1927. évi nemzetgyűlésre. 73.  

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/73.htm (2012.08.12.) 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/73.htm%20(2011
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Az 1926-os képviselőházi választás 

 

Az 1922-es választást követően bekövetkezett az, ami már régen történt a magyar 

politikai életben; az országgyűlési ciklus majdnem végig kitöltötte mandátumát. Ezt 

egyrészt értékelhetjük a politikai berendezkedés megszilárdulásaként, de 

természetesen Bethlen érdemei sem elhanyagolhatóak ebben a kérdésben. Az 

Egységes Párt biztos parlamenti többsége, illetve Bethlen személye garancia volt arra, 

hogy a nehéz politikai helyzetben is stabil maradjon a kormányzás. Természetesen ez 

a ciklus sem lehetett felhőtlen a legnagyobb párt számára. 1925-ben ugyanis 

helyhatósági választásokat tartottak Budapesten. A választás alkalmával az Egységes 

Párt igen súlyos vereséget szenvedett, hiszen az MSZDP és kisebb liberális pártok 

alkotta Országos Demokratikus Szövetség abszolút többséget szerzett a 

választásokon.43 A vereség – tekintve, hogy a főpolgármester személyére közvetett 

módon ez a grémium tett ajánlatot az államfőnek – igen érzékenyen érintette az 

Egységes Párt vezetését. Ettől kezdve Bethlen mindent megtett annak érdekében, 

hogy az előző választás rendeleti szabályozásait törvénybe foglalva fogadtassa el a 

nemzetgyűléssel, elkerülendő az újabb kellemetlen „meglepetést”.  

 1925. évi XXVI. tv. a száma annak a törvénynek, amely a Bethlen-féle rendeleti 

szabályzásokat törvényi keretbe foglalta, és az egész korszak meghatározó 

választójogi törvényévé vált. A törvény a választójogi szélesség tekintetében 

gyakorlatilag érintetlenül hagyta a 2200/1922. számú rendeletet, azt csak néhány 

kisebb ponton változtatta meg.44 A szabályozás legnagyobb gyengesége a 

választókerületi rendszer felülvizsgálatának hiánya volt.  

                                                 
43 Kende J.: Egy túlnyert választás. In: Parlamenti választások Magyarországon i. m. 1999. 115. 

44 Vö.: Vokscentrum. Választástörténet 1926. 

http://www.vokscentrum.hu/valaszt/egyeb.php?mszkod=112701&evvalaszt=1926&jny=hun  

(2012.08.12.); 1925:XXVI. tc. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7637 (2012.08.12.) 

http://www.vokscentrum.hu/valaszt/egyeb.php?mszkod=112701&evvalaszt=1926&jny=hun
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7637
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Az 1926-os választás igazi tétje természetesen az volt, hogy Bethlen és az 

Egységes Párt meg tudja-e őrizni pozícióját vagy minden igyekezetük ellenére 

kudarcot vallanak. A legveszedelmesebb ellenfélként számon tartott MSZDP végül 

mindössze 14 egyéni mandátumot szerzett. Ennek egyik fontos oka volt, hogy a 

Szociáldemokrata Párt titkos kerületekben összesített eredménye csupán 29,21% lett, 

azaz több mint 13%-al csökkent a támogatottságuk. A nagyobbik veszteség az volt, 

hogy azokban a kerületekben, ahol nyílt szavazással választották meg a képviselőket, 

egyáltalán nem tudtak győzelmet elérni, noha 1922-ben ez még több ilyen kerületben 

is sikerült (például Békéscsaba, Sopron, Salgótarján). 

 

Az 1926-os választás Gödöllőn 

 

A választás ebben az esetben már előre lefutott és izgalommentes volt, ugyanis a 

körzetben egyetlen jelölt, Endre Zsigmond indult és nyerte el mandátumát az 

Egységes Párt színeiben. A megyét tekintve Pest-Pilis-Solt-Kiskunban a 27 körzetből 

összesen 12-ben volt egyhangú a választás, köztük Gödöllőn. Sőt az ország 

kerületeinek közel 40%-ában egyáltalán nem volt szükség választásra, és minden 

esetben a kormánypárt vagy valamely szövetségese nyerte el a mandátumot. Ezek 

alapján megállapíthatjuk, hogy már a szavazás előtt gyakorlatilag eldőlt a 

választások végeredménye.  

 Vizsgáljuk meg azonban közelebbről is Gödöllő esetét. A Gödöllő és Vidéke 

újság hasábjain 1926. november 21-én az alábbi írás jelent meg: „A gödöllői kerület 

hosszú időn át 48-as követet küldött a parlamentbe s mióta a 48-as párt beleolvadt az 

egységes pártba, természetesen csak egységes párti követet választhatott, mert ez 

felelt meg leginkább a választó polgárság politikai pártállásának. Az idei választás 

könnyűnek ígérkezik. Gróf Bethlen István miniszterelnök elért sikerei még 

legelkeseredettebb ellenségeit is táborába vonták. Ma is az a helyzet, hogy Gödöllőn 
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csak egységes párti jelöltnek lehetnek úgyszólván kilátásai. Könnyű tehát Endre 

Zsigmondnak, az egységes párt különben is népszerű gödöllői hivatalos jelöltjének. 

Ellenjelöltek gyanánt még Bárdy Lajos [Egységes Párt], Dr. Spett Ferenc [Egységes 

Párt], Bogdányi Ferenc [pártonkívüli], Rakovszky István [ellenzéki legitimista], 

Boross László [demokrata], Huliray Ferenc [pártonkívüli], gróf Andrássy Gyula 

[pártonkívüli] neveit lanszírozták [sic!]. Az Endre párt szervezkedése azonban 

annyira előre haladt, hogy – tekintve a sok jelöltet – meglepetésre alig van kilátás.”45  

Az újság viszonylag árnyaltan és finoman fogalmaz. Meglepetésre nemhogy 

alig volt kilátás, hanem gyakorlatilag kizárt dolog volt. Kozma György (a későbbi 

MTI elnök, Kozma Miklós testvére), aki Vásárosnaményban volt főszolgabíró, így 

fogalmazott: „Felsőbb instrukcióm az volt, hogy a hivatalos jelölteknek 

természetesen győzniük kell…”46 Ennek megfelelően a lap által említett ellenjelölt 

aspiránsok közül egy sem indult el a választáson. A visszalépésről így tudósított a 

lap:  

 

„Az elmúlt héten zajos, mozgalmas élet volt Gödöllőn. A képviselőjelöltek, 

kortesek jöttek, mentek, jártak-keltek. És soha annyi autó nem járt a gödöllői 

kerület hat községében. És szombatra, a hét utolsó napjára kisült, hogy a sok 

hűhó semmiért volt. A sok jelölt mindegyike visszalépett s az egységes párt 

hivatalos jelöltje, Dr. Endre Zsiga egyedül maradt a küzdőtéren. Mert olvastuk 

ugyan két fővárosi lapban Éber Antal47 jelöltségét, azonban ez aligha lesz 

                                                 
45 Gödöllő és Vidéke. 28. (1926. 48. sz.) 1. 

46 Kende J.: Egy túlnyert választás i. m. 127.  

47 Éber Antal a Budapesti Egyetemen szerzett jogtudományi doktorátust, majd ügyvédi vizsgát tett. A 

Magyar Országos Központi Takarékpénztárnál kezdte pályáját. 1899-ben a Magyar Agrár- és 

Járadékbank osztályvezetője lett. 1902-től ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1904-ben a Magyar Telepítő- 

és Parcellázóbank vezérigazgatója lett. A két utóbbi bank egyesülésétől, 1917-től a Magyar Agrár- és 

Járadékbank vezérigazgatója volt. 1906-tól függetlenségi programmal országgyűlési képviselő. 1919. 

július 12. és augusztus 12. között a szegedi nemzeti kormány pénzügyi biztosa volt. 1920-ban a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_Egyetem
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Orsz%C3%A1gos_K%C3%B6zponti_Takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1899
http://hu.wikipedia.org/wiki/1902
http://hu.wikipedia.org/wiki/1904
http://hu.wikipedia.org/wiki/1917
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_12
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_12.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_korm%C3%A1ny
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hiteles közlés, mert idáig még a kerület egyik községében sem tudnak róla. Az 

idei képviselőválasztás Gödöllőn tehát valószínűleg egyhangú lesz. […] 

Vasárnap Gödöllőn dr. Endre Zsiga óriási közönség előtt mondott 

programbeszédet, mely minden pártot kielégített hangjával, fajmagyarságával 

és hazafias tartalmával.”48  

 

A lap továbbá hosszasan idézi, hogy a választókerület többi községébe mikor 

megy a jelölt. Érdekességképpen azt is leírja, hogy az előző választás jelöltjei, illetve 

mandátumhoz jutott képviselői ezen a választáson hol indulnak, például Kálmán 

István a turai körzetben, míg Kray István Zalaegerszegen indul ezen a választáson 

(mind a két jelölt meg is nyerte a körzetében a választásokat). 

A gödöllői körzetben 1926-ban 9316 választásra jogosult személy volt 

nyilvántartva, de választásra nem került sor. Dr. Endre Zsigmond (képen balra) 4200 

ajánlást adott le, és mivel senki más nem adott le, így dr. Majunke Ernő (gödöllői 

választási körzet biztosa) december 8-án hivatalosan is a körzet győztesévé hirdette 

ki az egyetlen indulót. Az 1926-os választás Gödöllőn már csak azért is számít 

különlegesnek, mert ez volt az első és egyetlen olyan választás a körzet történetében, 

amelyen egyetlen jelölt indult el a választáson.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
Magyar Agrár– és Járadékbank beleolvadt a Magyar-Olasz Bankba, melynek ettől kezdve 1932-ig 

vezérigazgatója, majd elnöke lett. A Magyar Közgazdaság című folyóirat szerkesztője. Cikkeket írt a 

Közgazdasági Szemlébe és napilapokba is. 1931-től 1939-ig ismét országgyűlési képviselő volt 

(mandátumát Nyíregyháza kerületében szerezte mindkét alkalommal) szinte végig függetlenként, 

mivel 1931 szeptemberében szabadkereskedelmi gazdaságpolitikai álláspontja miatt kilépett az 

Egységes Pártból, és más frakcióhoz nem csatlakozott. – Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990. Főszerk. 

Kenyeres Ágnes. Bp. (http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html) 

48 Gödöllő és Vidéke. 28. (1926. 49. sz.) 1. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1932
http://hu.wikipedia.org/wiki/1931
http://hu.wikipedia.org/wiki/1939
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadkereskedelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egys%C3%A9ges_P%C3%A1rt
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Az 1931-es képviselőházi választás 

 

Az 1931-es választást megelőző nagy gazdasági világválság hatással volt a magyar 

pártrendszer alakulására. Noha az Egységes Párt vezető pozícióját senki sem 

kérdőjelezte meg, a szélsőséges pártok erősödést mutattak. Ez az erősödés látható 

volt egyrészt a baloldalon (új munkás- és parasztpártok létrehozása), másrészt a 

szélsőjobbon is megjelentek azok a személyek, akik a válság másfajta orvoslását 

javasolták az állampolgároknak és Horthy kormányzónak egyaránt. Gömbös Gyula 

megerősödése, illetve személyes jó viszonya Horthyval arra ösztönözte a 

kormányzót, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően Bethlen véleménye mellett mást is 

meghallgasson. Ezért amikor Bethlen – látva pozíciójának gyengülését – engedett 

Gömbösnek, és maga kérte az országgyűlés idő előtti feloszlatását a kormányzótól, ő 

azt késlekedés nélkül megtette, és 1931. június–júliusára új választást írt ki. 

 A választást – hasonlóan az 1926. évihez – az 1925. évi XXVI. tv. alapján 

tartották meg. Ugyanaz volt a választásra jogosultak köre, a választókerületi 

beosztás, illetve a kiosztható mandátumok száma. Az egyetlen igazi különbség a 

választásra jogosultak száma volt, hiszen ez a természetes népszaporulat miatt 

valamennyivel nőtt. (1926-ban a választásra jogosultak száma 2 231 972 fő volt, míg 

1931-ben 2 549 178 fő, azaz a választásra jogosultak száma 14,3%-kal nőtt öt év alatt.)  

 Az országos választások végeredményeként a következőket állapíthatjuk meg. 

Egyrészt a választások végeredményét figyelembe véve az Egységes Párt vezető 

szerepéből nem veszített, noha az újjáalakított Független Kisgazda Párt által elnyert 

14 mandátum a legtöbb helyen az Egységes Párt pozíciót rontotta. A Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt ugyanazt az eredményt érte el, mint 1926-ban; 14 

mandátumot szereztek, mindegyiket kizárólag titkos egyéni vagy listás körzetekben, 

azaz nyílt körzetekben továbbra sem tudtak jelöltet állítani, vagy ha el is tudott 

indulni jelöltjük, az nem szerzett mandátumot (Tatabánya).  
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Az 1931-es választás Gödöllőn  

 

A választás a kerületben hasonló volt az országoshoz, azaz a kérdés az volt, vajon 

sikerül-e megőriznie az Egységes Pártnak a mandátumot, vagy az újjáalakult 

kisgazdák 1920 után esetleg ismét megszerzik a körzetben a képviselői posztot. A 

Gödöllő és Vidéke című lap, amely ekkora már nem csak burkoltan, hanem nyíltan is 

kiállt az Egységes Párt jelöltje(i) mellett, vastag alsó szalagcímmel közölt írást június 

14-én és 21-én: „Éljen dr. Endre Zsigmond a gödöllői választókerület egységpárti 

képviselőjelöltje!”49 

 Miután mind a kampányra, mind a választási induláshoz szükséges számú 

ajánlás beszerzésére kevés idő állt rendelkezésre, így nem meglepő, hogy ismét az 

volt a fő politikai kérdés, vajon lesz-e egynél több jelölt a körzetben. A helyi sajtó 

tényként kezelte, hogy Endre Zsigmond ismét megméretteti magát a választáson, két 

lehetséges kihívójaként Paczner Jenőt (FKGP), illetve Vadadi Jenőt (pártonkívüli) 

mutatták be. A gödöllői körzetben a kampány békésnek volt mondható, hiszen a 

korteskedés alatt nagyobb esemény nem történt. (Nem úgy, mint például a 

szomszédos turai választókörzet Hévízgyörk községében, ahol a csendőröknek 

kellett feloszlatniuk egy választási gyűlést.)50 

 A programbeszédek tartását június 13–14-én kezdte el Endre Zsigmond. 

Először Pécelen, majd Isaszegen, végül pedig Gödöllőn tartott beszédet, mindenhol a 

községháza előtti téren. Körútjáról, beszédeiről és a meghívott vendégek 

támogatásáról a gödöllői lap június 21-én közel másfél oldalas cikkben számolt be. 

Endre támogatói között megtaláljuk a kerület ipari-gazdasági vezetőit (Persler 

Kálmán, Stróbel János, Schwartzkopf Alajos), a politikai vezetőket (Szentgály 

Gergely, Dr. Zachár Kálmán, Gáll Imre), illetve az egyházi elöljárókat is (Balogh 

                                                 
49 Gödöllő és Vidéke 33. (1931. 24–25. sz.) 1. és 3., ill. 1–2. 

50 Gödöllő és Vidéke 33. (1931. 24. sz.) 1.  
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Ferenc református lelkész, ami némileg meglepő, mert Endre hithű katolikus volt). 

Minden felszólaló örömét fejezte ki, hogy Endre munkájának köszönhetően Gödöllő 

gyógyhellyé vált, Pécel vásártartási jogot kapott, a kerületben fellépett 

élelmiszerhiányt a képviselő igyekezett saját fizetéséből megoldani, illetve az Isaszeg 

és Pécel közötti autóútra több ezer pengőnyi állami támogatást szerzett. Fő ellenfele, 

Paczner Jenő, másnap beszélt Gödöllőn, amelyről mindössze egy rövid hír jelent 

meg, semmi több.51 

 Egy hét múlva biztossá vált az, ami eddig is nyilvánvaló volt: az eddigi 

képviselő több mint 6000 ajánlást gyűjtött, így biztosan indulhatott. Paczner Jenő 

ajánlásainak száma bizonytalan volt, így a Gödöllő és Vidéke választást megelőző 

utolsó lapszámában nem tették egyértelművé indulásának lehetőségét (nyilván ez 

sem véletlen, hiszen ezzel a módszerrel is igyekeztek gyengíteni az első számú 

ellenfél esélyeit). Vadadi Jenő indulása – aki közben autóbalesetet szenvedett,52 így 

programbeszédeket nem tudott tartani, azokat csak levél formájában olvasták fel – 

szintén bizonytalan volt.  Az újság groteszk módon arra kérte szavazóit, hogy 

minden befolyástól mentesen, a haza és a kerület érdekében és meggyőződésük 

szerint szavazzanak. Majd közvetlenül ez alatt, jóval nagyobb betűkkel közölték a 

már ismert buzdítást; „Éljen dr. Endre Zsigmond!”53 

 A választást a gödöllői körzetben 1931. június 29-én tartották meg. A 

választáson végül két személy tudott elindulni: Endre Zsigmond (EP) és Paczner 

Jenő (FKGP). Az előző választást figyelembe véve, Pacznertől már az is komoly 

teljesítmény volt, hogy kihívóként egyáltalán képes volt megfelelő számú ajánlást 

szerezni.  

A választási körzet beosztásai nem változtak 1922 óta, így most is érdemes 

megvizsgálnunk a választásra jogosultak számát és arányát. 

                                                 
51 Uo. 

52 Gödöllő és Vidéke 33. (1931. 25. sz.) 1–3. 
53 Uo. 
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8. diagram 

 

33,2 

66,8 

A választásra jogosultak és nem jogosultak aránya 

százalékban  

(1931, gödöllői körzet) 

Választásra jogosultak 

Választásra nem jogosultak 

10524 

22152 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

Választásra jogosultak Választásra nem jogosultak 

A választásra jogosultak és nem jogosultak számai  

(1931, gödöllői körzet) 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

161 

 

A körzetben az 1930. évi népszámlálás szerint54 összesen 32 676 fő lakott. 

Ebből a választásra jogosultak száma 10 524 személy volt, akik közül 7802 fő (74,41%) 

élt szavazási lehetőségével. Ebből Endre Zsigmond 5886 (75,44%), Paczner Jenő 1916 

szavazatot (24,56%) kapott. Feltűnő, hogy Fóton és Gödöllőn az átlagnál is magasabb 

számú szavazatot kapott Endre, ami érthető, hiszen Fóton a református lelkész lelkes 

támogatója volt, a gödöllőiek pedig személyesen ismerték Endrét és családját. A 

leggyengébb eredményt Pécelen érte el Endre, de itt is a szavazatok 69%-át szerezte 

meg. 

 

 

9. diagram 

 

                                                 
54 Magyar Statisztikai Közlöny. 1930. évi népszámlálás. Bp. 1932. 101–104. 
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10. diagram 

 

 

Az 1935-ös képviselőházi választás 

 

A Bethlen-kormány a választásokat követően belső hatalmi harcok miatt megbukott, 

és Bethlen személyesen is elveszítette hitelét Horthynál. Rövid időre kinevezték 

ugyan Károlyi Gyulát, ám az ő regnálása csak ideiglenes jellegű volt. Nem lehetett 

kérdés, hogy az igazi utód a pártban legerősebb embernek számító, illetve Horthyval 

is jó kapcsolatot ápoló Gömbös Gyula lehet. Ennek megfelelően 1932. október 1-jén 

Gömbös Gyula vezetésével alakult új kormány. A kormánypárt vezetése azonban 

más kérdés volt. Hiába volt Gömbös a miniszterelnök, amíg Bethlen és hívei alkották 

a Nemzeti Egység Pártja frakciójának legnagyobb részét, nem volt reális a valódi 

vezető szerep megszerzése. Így Gömbös elsőszámú terve volt a képviselőház 

feloszlatása, amelyhez azonban Horthy hozzájárulása kellett. Hosszas huzavona után 

– amelynek részletes tárgyalásától most eltekintek – ez 1935 márciusában megtörtént, 

és új választások következhettek.  
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A választási törvényt nem módosították, noha az Eckhardt Tibor által vezetett 

Kisgazdapártnak, amely a tervek szerint a NEP koalíciós társává vált volna, ez 

alapvető követelése volt. Az egyes választókerületek aránytalanságain sem 

változtattak, a kerületi beosztások felülvizsgálata nem történt meg. A kormánypárt 

szempontjából ez nem is volt szükséges, hiszen a változatlanság éppen az ő 

érdekeiket szolgálta. A választási kampányt országosan felfokozott hangulat és 

indulatosság jellemezte, illetve technikai újítások is előkerültek: főleg kormánypárti 

rádióbeszédek hangzottak el a rövid kampány során. A választás végeredménye 

igazolta Gömbös várakozásait: 

1. Az újfajta retorika sok helyen meggyőző volt mind a városi lakosság, mind a 

vidéki parasztság számára, ezáltal Gömbös és a NEP új szavazóbázist szerzett 

magának. 

2. Bethlent marginalizálni tudták azzal, hogy pártonkívüliként nyílt, egyhangú 

kerületben jutatták mandátumhoz. 

3. A választási rendszer meghagyásával az SZDP mandátumainak száma tovább 

csökkent, mindössze 11 mandátumot szereztek. 

4. A nemzetiszocialista és fasiszta pártok erős és karizmatikus vezető hiányában 

országos viszonylatban láthatatlanok maradtak, és elenyésző számú 

szavazatot kaptak. A listás választásokon azonban láthatóvá vált erejük 

(Debrecenben több mint 3000 szavazattal szereztek többet, mint az SZDP). 

 

Az 1935-ös választás Gödöllőn 

 

A választás a gödöllői választókerületben ebben az évben minden addiginál több 

jelölttel kezdődött. Erről a választásról már csak a Gödöllői Hírlap nevű újságból 

tájékozódhatunk, mivel ez a lap maradt az egyedüli sajtótermék a körzetben. A lap 

írásai tökéletesen reprezentálták az ország és a választási küzdelmek helyzetét. 
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Minden írás csak és kizárólag a Nemzeti Egység Pártjáról, Gömbösről és dr. Endre 

Zsigmondról szólt. Az összes 1935. február 24. és április 7. közötti lapszámban 

megjelent írás a NEP hivatalos jelöltjéről, miközben a többi jelöltről semmi. Márpedig 

ellenjelöltből volt bőven. Újra elindult és megmérettette magát Paczner Jenő az FKGP 

színeiben, Szabó Zoltán a NEP nem hivatalos jelöltjeként, illetve Szacsvay József a 

Nemzeti Legitimista Néppárt (NLNP)55 képviseletében.  

A Gödöllői Hírlap azonban egyik ellenzéki jelölt programbeszédéről, 

utazásáról vagy akár indulási jogának megszerzéséről sem tudósított. Mindössze 

annyit tudunk meg, hogy „ellenzéki korteshadjárat és rágalom az a szóbeszéd, hogy 

Endre Zsigmond visszalépett a jelöltségtől”,56 noha erről a rágalomról többet nem 

tudhatunk meg, hiszen sem a forrást, sem pedig a személyt nem jelölte meg az írás. 

 A választási végeredmény mindenesetre érdekes képet mutat a kerületről. 

Endre Zsigmond, a NEP hivatalos jelöltje, illetve a Gömbös-féle irány hű támogatója 

a szavazatok 52,58%-át kapta (5722 szavazat). Ez az előző választási eredményéhez 

képest (5886 szavazat) nem szignifikáns különbség. Paczner Jenő a maga 3270 

(30,05%) szavazatával azonban jelentősen növelte szavazóinak számát 1931-hez 

képest. Szabó Zoltán 1694 (15,57%), míg Szacsvay József elhanyagolható, mindössze 

196 szavazatot (1,8%) szerzett. Ha megvizsgáljuk az 1931-es eredményeket 

százalékban (Endre 75,44%, Paczner 24,56%) és a mostaniakat, akkor jókora 

csökkenést látunk Endre oldalán. Azonban ha számításba vesszük azt, hogy nem 

hivatalos NEP jelölt is indult 1935-ben, és az ő szavazati arányát hozzáadjuk Endre 

eredményéhez, akkor 68,15%-ot kapunk. Természetesen még így is látható a 

                                                 
55 A KGSZP legitimista szárnya 1933 júniusában Grieger Miklós vezetésével megalakította a Nemzeti 

Legitimista Néppártot. A legitimizmus és a keresztényszocializmus ötvözéséből alakult ki az ún. 

„szociális népkirályság” programja. A legitimista néppárt politikusai 13 egyéni választókerületben 

szereztek indulási jogot. Miskolcon önálló listát állítottak, Észak-Pesten pedig a Keresztény 

Ellenzékkel közös lajstromot. (Hubai L.: Magyarország XX. századi választási atlasza i. m.  2001. CD 

melléklet)  
56 Gödöllői Hírlap 8. (1935) Rendkívüli kiadás (1935. március 21.) 1.  
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gyengülés (főleg a kerülethez tartozó Fót településen), amit a sajtó egyoldalú 

tájékoztatása még így is minden bizonnyal csillapíthatott.  

A választási eredményekből egyértelműen látszik, hogy a kerület központja – 

Gödöllő – még mindig túlnyomó részben Endrét támogatta, míg a kerület kisebb 

települései közül Fót és Szada Paczner oldalán álltak. Ez a tény nem meglepő, hiszen 

az Endre család tagjai ekkor már jó néhány éve Gödöllő meghatározó és országos 

szinten ismert politikusai voltak, míg Pacznerről ez kevésbé volt elmondható. Endre 

ezzel a győzelmével harmadszor is megszerezte a mandátumot a választókerületben, 

és ismét beülhetett a képviselőház legnagyobb, kormánypárti frakciójába.  

 

 

11. diagram 
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12. diagram 

 

13. diagram 

 

Folytatás a következő számban. 
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