
TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK III.
A KLTE Történelmi Intézetének kiadványa

Debrecen, 1994.
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FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS 
A MAGYAR PARLAMENTI ELIT 1919 UTÁN

A magyar történetírásban napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a Horthy- 
korszak vizsgálata a dualizmus korával történő összevetésben. Mindenekelőtt 
arra keresve választ, hogy milyen mértékű folytonosság ill. megszakítottság 
mutatható ki az államberendezkedés, a politikai kultúra vagy a vezetőréteg 
összetételében. A politikai elitről általában két fontos folyamatot emelnek ki. 
Az egyik a közvetlenül 1919 után észlelhető változásé. A régi politikusok 
szerepüket és számukat tekintve visszaszorulnak és helyüket új, tőlük többnyire 
eltérő származású és iskolázottságú emberek foglalják el. Erre részben az 
országos politika eseményei szolgáltatnak bizonyítékot, elég ha csak az 1919 
őszi, a koncentrációs kormány miniszterelnöki tisztéért folytatott küzdelmekre 
utalunk.1 így vélekedett -  az új vezetők iránt megnyilvánuló pozitív közhangu
latot jellemezve -  számos kortárs, köztük a történeti munkákban gyakran idézett 
Ernszt Sándor pápai prelátus.2 Az elit átalakulásának tényét megerősítik azok a 
kutatások is, amelyek a két időszak törvényhozóinak társadalmi összetételét 
vizsgálták.3 A tények azonban arra is utalnak, hogy a változások csak az 
ellenforradalom hatalomra jutása utáni néhány évre korlátozódtak. 1922-től, 
lényegében a bethleni konszolidáció kezdeteitől ezzel ellentétes, bizonyos fokig 
restaurációs tendencia is kimutatható, elsősorban az arisztokrácia politikai sú
lyának növekedésében, ill. a paraszti származású képviselők számának erőteljes 
csökkenésében. Más megközelítésben: Bethlennel együtt az 1918 előtti politi
kusgarnitúra vagy annak egy jelentős (munkapárti) része is visszakerült a 
hatalomba.4 Mindmáig hézagosak azonban azok a kutatások, amelyek a politikai 
eliten belüli mozgásfolyamatokat pontosan feltárnák és tovább árnyalnák isme
reteinket.

Ilyen irányú vizsgálatokat végezve, azt kívánom áttekinteni, hogy az 1918 
előtti vezetőréteg átmeneti visszaszorulása, ill. újbóli előtérbe kerülése meny
nyiben mutatható ki a törvényhozásban. Azaz milyen mértékben vettek/vehettek 
részt a dualizmus kori utolsó választás után összeülő képviselőház tagjai az 
1920-as, illetve 1922-ben választott nemzetgyűlés munkájában.5 Két korlátozó 
tényezőt azonban mindenképpen figyelembe kellett venni. Az 1910-ben meg
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választott képviselők egyéb okokon túl -  azért sem fedhetik a dualizmus kori 
politikai elit egészét, mert a XX. század elejétől kezdve jelentős fluktuáció 
jellemezte a törvényhozást. Továbbá a testületet még a történelmi Magyarország 
keretei között választották, tehát szükségszerűen torzít minden összevetés a 
későbbi trianoni országterület nemzetgyűlésével. A betöltendő parlamenti he
lyek száma időközben jelentősen (413-ról 218-ra) csökkent, így az 1910-ben 
megválasztott képviselők egy részének akkor is ki kellett volna maradnia az 
1920-as nemzetgyűlésből, ha -  pusztán elvi lehetőségként -  minden mandátu
mot ők töltenek be. Ráadásul a húszas években sok régi képviselő nem volt 
abban a helyzetben, pl. nem az új országhatárokon belül élt, hogy egyáltalán újra 
indulhasson a választáson. Kutatásaimat így elsősorban arra a politikusi körre 
igyekeztem leszorítani, amelynél nem állt fenn objektív, rajtuk kívül álló aka
dály a politikai életben való aktívabb részvétel előtt. Ennek megfelelően a 
vizsgálatból kivettem azokat, akik bizonyítottan a határokon kívül maradtak, 
netán 1920-ig elhaláloztak, vagy valamely utódállamhoz került országrészből 
.nemzetiségi programmal jutottak be. így az eredetileg 413 fős összlétszám 
320-ra csökkent, reálisabb alapot nyújtva az összehasonlításhoz.6 (A karrier
vizsgálat során nem sikerült mindenkit kiszűrni, a 320 személyből még mintegy 
20-30-ról feltételezhető, hogy az 1920-as években nem a trianoni Magyarorszá
gon éltek.) Mindezek alapján megállapítható, hogy 1920-ban 23-an, a második 
nemzetgyűlésbe 34-en, az 1926-ban összehívott képviselőházba pedig 24-en 
kerültek a régi országgyűlésből. Az előző garnitúrából tehát 1920-ban csak 
minden hetedik tudta megújítani képviselői pozícióját, azaz az első nemzetgyű
lésnek csupán 11%-a került ki a régi törvényhozás tagjaiból. Nincs ugyan arról 
szó, hogy mindnyájan eltűntek volna a politikai életből, a kicserélődés mértéke 
azonban egyértelműen szembetűnő. Még világosabb e tendencia, ha a puszta 
képviselőségen túl a politikai közélet egészében elfoglalt helyzetet is figyelembe 
vesszük. Számos olyan réginek számító politikus van, akinek karrierje érdemben 
1919 őszétől kezdődik. Nagyatádi Szabó közismert példája mellett olyan nevek 
említhetők, mint Huszár Károlyé és Simonyi-Semadam Sándoré -  a két minisz
terelnöké -, vagy a szélsőjobboldali radikálisoknál is karriert befutó Szmrecsá- 
nyi Györgyé, vagy a keresztényszocialista Haller Istváné.

A feltűnő változás okai között három tényező mindenképp szerepet játszott. 
Az egyik a generációváltás igénye és szükségessége. 1920 előtt 10 évig nem 
voltak országos választások, a politikai eliten belüli természetes mobilitás 
lehetősége -  részben a háború miatt -  jelentősen lefékeződött, ami együttjárt 
annak bizonyos fokú elöregedésével. Az 1910-es képviselőház tagjainak átlagé
letkora 56,4 évre emlekedett, ezzel szemben az 1920-as új nemzetgyűlésé csak 
40,3 év volt.7

A régi politikusgarnitúra többsége nem találta meg a helyét a háborús 
összeomlás és a forradalmak következtében szétesett, majd 1919-20 folyamán 
teljesen átalakult pártstruktúrában. Heinrich Ferenc és Hegedűs Lóránt törekvé
se a régiek, egységes politikai fellépésük megszervezésére sikertelen maradt,
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ezt követően a Nemzeti Középpárt volt az egyetlen, amely maga mögött tudhatta 
legalább töredéküket. A közvélemény túlnyomó része azonban nem kért belő
lük, a választásokon a Perényi Zsigmond vezette Nemzeti Középpárt megbu
kott.8

A kedvezőtlen közhangulatot és a régi elit -  legalább részleges -  talajvesz
tését erősítette a megváltozott politikai helyzet, mely újfajta mentalitást és 
magatartást igényelt. Ennek többségük -  feltehetőleg -  nem tudott, de nem is 
akart megfelelni, ezért sem juthattak a nemzetgyűlésbe 1920-ban. A korábban 
kialakított személyi kapcsolatrendszer nem, vagy csak kevéssé működött, a 
párttámogatás helyett nagyobb hangsúlyt kapott ajelölt személyes, mindeneke
lőtt agitatív szónoki képessége, fogékonysága az új eszmék és jelszavak iránt. 
Reprezentatív példa ebből a szempontból a választói érzelmekre is ügyesen ható 
„kurzuslovag” Friedrich István és a tradicionális „szabadelvű ideák” képvisele
tét nyíltan vállaló Wekerle Sándor közötti küzdelem, amely az előbbi győzel
mével végződött.9 A korteshadjárat során -  gróf Bethlen István és a mintában 
különben nem szereplő Wekerle Sándor esete is ezt bizonyítja -  a hagyományos 
értékrenddel összekapcsolt politikai múlt több hátrányt jelentett, semmint e- 
lőnyt. Az a felismerés, hogy más körülmények között előnyös politikusi értékek
-  a korábbi képviselőség során szerzett gyakorlat és tekintély -  az 1920-as 
választási küzdelemben nem volt hasznosítható, tükröződött a sajtó magatartá
sában is. Az újságok számára a régiek indulásának, főleg vidéken, nem volt 
különösebb hírértéke. A Kalocsán fellépő Múzsa Gyulát vagy a Zala megyei 
Pacsa kerületben induló Bosnyák Gézát -  aki ráadásul korábban főispán is volt
-  a sajtó ugyanúgy kezelte, mint a kevésbé ismert ellenfeleket.10 Ha pedig 
megbuktak -  néhány országosan ismert személyiségtől, mint pl. Hegedűs Ló
ránttól eltekintve -  könnyen napirendre tértek felettük, olyannyira, hogy a 
későbbi közéleti-politikai lexikonokban nyoma is alig található botlásuknak.

Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy viszonylag kevesen vállalták 
a megmérettetést. Ennek következtében viszont nehéz feltárni, hogy a nagyará
nyú visszavonulás mennyire tekinthető kényszerűségnek. Néhány jel azt mutat
ja, hogy részben erről van szó. A Magyar Polgári Párt és a Középpárt körül több 
olyan politikus is mozgott -  Zboray Miklós, Balogh Jenő, Esterházy Móric -, 
akik csak a párt érdekében tevékenykedtek, s nem kívánták maradék személyes 
tekintélyüket egy bizonytalan kimenetelű választáson kockára tenni. Az első 
nemzetgyűlési választások tanulságai megerősítették őket döntésük helyességét 
illetően. Az egyébként is kevésnek mondható 23 újraválasztott képviselővel 
szemben 13 esetben a visszatérési kísérlet sikertelennek bizonyult.11

A bethleni konszolidáció előrehaladásával párhuzamosan viszont újra meg
nőtt a személyi-informális kapcsolatok jelentősége, újrafonódtak a régi szálak, 
előtérbe került a tradicionális képesség és értékrend tisztelete, s újraéledtek 
mindazon politikai normák, amelyekben ez a generáció otthonosan mozgott. A 
konzervativizmus megerősödése megkönnyítette a bethleni politika és az 1918 
előtti politikus garnitúra egymásra találását. Az 1922-ben összehívott nemzet
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gyűlésben már 34 ilyen régi politikus található. A l l  fős növekedés az előző 
nemzetgyűléshez képest tehát e tendencia erősödését jelzi, de mégsem tekinthe
tő meghatározó jelenségnek. Lehet néhány valóban látványos példát felhozni a 
régiek reaktiválására. Ilyen tipikus eset gróf Almásy Lászlóé és Rakovszky 
Iváné. Almásy 1910-ben lett először képviselő. Jóllehet Tisza belső politikusi 
köréhez tartozott, komolyabb tisztséget nem kapott. 1920-ban képviselőséggel 
próbálkozott, éppen a Nemzeti Középpárt színeiben, sikertelenül (az almana
chok erről tapintatosan hallgatnak!). 1922-ben viszont már képviselő, az Egy
séges Párt egyik reprezentatív személyisége, s előbb pártelnök, majd 1929-ben 
a képviselőház elnöke. Rakovszky 1919-ben a Felvidékre menekült, két év 
múlva visszatért, 1922-ben képviselővé választották s négy évig -  politikai 
pályája tetőzéseként -  belügyminiszter is volt. Almásy és Rakovszky korábban 
a Nemzeti Munkapártnak volt tagja. Karrierjük mégis inkább kivételnek tekint
hető. Az említett — és ekkor a legtöbb — 34 régi politikus a második nemzetgyű
lésnek csak mintegy 14%-át alkotta. Példákkal igazolható, hogy nem mindenki
nek sikerült a visszatérés 1922-ben sem azoknak, akik egyáltalán megkísérelték. 
Söpkéz Sándor Dorogon, Kállay Ubul Lajosmizsén veszített.12 A kiszombori 
kerületben B. Papp Géza személyében a Földhitelintézetek Országos Szövetsé
gének vezér-igazgatója maradt alul. S ami a legfontosabb: a bejutottak közül 
csak 15-en voltak tagjai az Egységes Pártnak. 1926-ban pedig, amikor Bethlen 
a legjobb választási eredményt érte el, a „régiek” száma mind a képviselőház 
egészében, mind az Egységes Pártban jelentősen csökkent. Természetesen arról 
nincs szó, hogy a közös múltnak ne lett volna szerepe Bethlennél emberei 
kiválasztásában, az viszont valószínűsíthető, hogy az 1918 előtti pozíció önma
gában nem bizonyult kiemelkedő szelekciós szempontnak. Akik közülük mégis 
beépültek a kormánypártba és tisztséget is kaptak, azok a dualizmus kori 
politikai vezetőrétegnek a második vagy harmadik vonalába tartoztak. (Tulaj
donképpen maga Bethlen is ide sorolható.) A miniszterelnök ezen túlmenően is 
számíthatott a hajdani politikustársak támogatására: legalább 20-25-őjükről 
feltételezhető, hogy demonstratíve beléptek az Egységes Pártba, jóllehet fonto
sabb politikai szerephez már nem jutottak. A teljesség kedvéért megjegyezzük, 
hogy mindez nem teljesen Bethlen szándékai szerint alakult így. О számított 
ugyan még néhány tekintélyes és tehetséges politikus -  Andrássy, Gratz, részben 
Apponyi -  aktív támogatására is, ám tőlük legitimista felfogásuk miatt kénysze
rűségből távolodott el.

A politikába ismét bekapcsolódó régi emberekre jellemzőként említjük, hogy 
velük szemben múltbeli pártkapcsolataik miatt semmiféle megkülönböztetés 
nem érvényesült, a volt munkapártiak, a függetlenségi 48-as Kossuth-pártiak és 
a néppártiak egyformán megtalálhatók az 1920 utáni törvényhozásban. A három 
parlamenti ciklusban megválasztott összesen 47 régi képviselő közül az egysé
ges pártiak ugyan viszonylagos többséget alkottak, de minden más politikai 
irányzatban, pártcsoportosulásban vagy párton kívül is megtalálhatók.
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Szembetűnő, de számos tényező magyarázza, hogy a legnagyobb folytonos
ságot éppen a liberális baloldal, pontosabban annak egy része képviselte. A 
Nemzeti Demokrata Párt 6 képviselőjéből négyen -  Vázsonyi Vilmos, Ugrón 
Gábor, Bródy Ernő, Benedek János, ill. az utóbbit felváltó Pethő Sándor -  már 
az 1910-es országgyűlésnek is tagjai voltak.

Végeredményben a mintegy 320 hajdani politikus előtt -  pályájuk további 
alakulását illetően -  többféle lehetőség állt. Ennek felderítése általában igen 
nehéz. Ha ugyanis valaki bárminemű egyéb közéleti szerepet sem vállalt, akkor 
többnyire kiesett a közvélemény, a sajtó és a különböző lexikon és almanach- 
készítők figyelméből, márpedig ezek az ilyen jellegű kutatásnál a legfőbb 
források. Aligha meglepő, hogy a volt törvényhozók zöme, 222 (közel 70%) 
sem politikai, sem egyéb szerepet nem vállalt 1920 után. Az idősebbek vissza
vonultan, sokan betegeskedve éltek nyugdíjukból, mások eredeti foglalkozásu
kat folytatták, vagy birtokukon gazdálkodtak.13 Alig százan maradtak, akikről 
plmondható, hogy még a gyökeresen megváltozott társadalmi-politikai viszo
nyok között is figyelemre méltó és érdekes karriert futottak be. Egy részük 
visszatért a politikusi pályára, akiknél ez fő tevékenységi területté vált. Több
ségük újra tagja lett a törvényhozásnak, ami a karrierhez hozzá is tartozott. 
Mindössze néhány olyan esetről tudunk, amikor az illető pártbéli tevékenységén 
túl ismételten csak à jelöltségig jutott, vagy pedig a törvényhozói tevékenységet 
főispáni posztra cserélte fel, s az utóbbi szintén elsősorban politikai megbíza
tásnak tekinthető. Preszly Elemér először 1909-ben került be a parlamentbe, 
1920-ban viszont sikertelenül próbálkozott, de még ugyanebben az évben Pest 
vármegye főispánja lett, szinte elmozdíthatatlanul, 15 évre. Néhány határeset 
így is előfordult. Szterényi József pl. annak ellenére nem helyezhető közéjük, 
hogy éveken át képviselő volt. Szterényi fő tevékenységi területének ugyanis, 
ahol valóban jelentős munkásságot fejtett ki, a gazdaság volt. A mondottak 
figyelembevételével összesen 44 személy sorolható ebbe a csoportba.14

Az új s az előzőtől merőben eltérő, eleinte nehezen áttekinthető politikai 
helyzet különböző magatartásformák kialakulását eredményezte. Az egyik jel
legzetes típust Haller István testesítette meg. Az új viszonyok között igencsak 
otthonosan mozgott, s csak a bethleni konszolidáció megerősödésével csúszott 
ki némiképp a talaj a lába alól. Akadtak néhányan, akik különösebb tehetséget 
sem 1918 előtt, sem azután nem árultak el, egyszerűen a szerencsés körülmé
nyeknek köszönhették fennmaradásukat. Jellegzetes példa Simonyi-Semadam 
Sándor esete. A harmadik lehetőséget a kivárás politikája jelentette, amit We- 
kerle Sándor fogalmazott meg a legnyíltabban. Szerinte a meglehetősen bizony
talan helyzet miatt a legfőbb cél „az erők egyesítése” kell legyen, s amíg ez 
megtörténik legokosabb pártonkívüliként venni részt a politikai küzdelmek
ben. 15 Wekerle felfogását azonban csak néhány kivételes személyiség követhet
te, mint pl. Apponyi Albert. Más -  átlagos -  egyéniségeknél a kívül maradás 
következménye már az első nemzetgyűlésnél is a politikai pálya befejeződése 
lett. Viszonylag nagyobb eséllyel kecsegtetett és a legáltalánosabb gyakorlatnak
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is az mondható, ha valaki valamely nagyobb párt színeiben próbálkozott a 
képviselőséggel. Kedvező esetben megtalálta a helyét az új pártalakulatban és 
ez egzisztenciálisan is kifizetődött a számára. E tekintetben pozitív és negatív 
példák egyaránt találhatók. A volt néppárti Rakovszky István 1919 után követ
kezetesen mindig keresztény pártokhoz kötődött, de intranzigens legitizmusa 
miatt végül is mindenből kiszorult. 1926-ban már nem is vállalt jelöltséget.16 
Ezzel szemben gróf Keglevich Gyula lényegében a konszolidáció sikerét meg
lovagolva az 1926-os választások során valamelyes politikai szerephez jutott.

Az előbbi kategóriával nagyjából hasonló nagyságú (53 fős) csoporthoz 
sorolhatók azok, akik csak a közvetlen politizálástól vonultak vissza, multipo- 
zícionális helyzetük enélkül is széles és sokoldalú közéleti szerepet biztosított 
a számukra. A korábbi miniszter, Darányi Ignác két területen számított befolyá
sos embernek: főgondnokként a református egyházban, és az OMGE-ben, ill. a 
Gazdaszövetségben viselt vezető tisztségei révén az agrárius körökben. Kama- 
toztathatónak bizonyult a szakmai hírnév is. Két akadémikus, Berzeviczy Albert 
és Ilosvay Lajos sok szakmai és társadalmi egyesület élére került. A vegyészként 
hírnevet szerzett Ilosvay pl. olyan, a szőkébb szakmájától meglehetősen távol 
eső testületek vezetésében is helyet foglalt, mint a Protestáns Irodalmi Társaság, 
vagy a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ). Néhányan, mint Polónyi 
Dezső és Niamessny Mihály publicistaként őrizték meg valamelyes befolyásu
kat. (Polónyinak rendszeresen jelentek meg főleg jogi témájú cikkei a vezető 
napilapokban.) Darányinál is megfigyelhető, hogy az egyik fő és jellegzetes 
terület, ahova presztízsveszteség nélkül vissza lehetett vonulni, a gazdaság volt. 
Esetükben meglehetősen reprezentatív társasághoz tartoztak, ahol néhány arisz
tokrata is megtalálható, akik inkább örökölt tekintélyükkel, nevüknél és vagyo
nuknál fogva kerültek ide, mint pl. gróf Batthyány Lajos több mint 6000 hold 
földbirtokával és 16 vállalatban elfoglalt igazgatósági tagságával. Itt említhetők 
a 20-as évek magyar gazdasági elitjének vezetői: Hegedűs Lóránt a Takarékszö
vetkezetek és Bankok Egyesülete (TÉBE) elnöke, Szterényi József a Gyáripa
rosok Országos Szövetsége (GYOSZ) egyik vezető személyisége, Papp Géza a 
Földhitelintézetek Országos Szövetségének vezérigazgatója, vagy Semsey 
László az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) elnöke. A korábban 
szerzett pusztán politikai tőkét is át lehetett váltani gazdaságira -  amint tette ezt 
Ghillány Imre -, mégis a névsor érzékelteti valamelyest azt a szellemi tőkét is, 
amely ezen gazdasági vezetők mögött állt. Aktív közéleti szerep, befolyásos 
gazdasági tevékenység révén alkalmanként a politikai életbe is vissza lehetett 
kerülni kormánypárti oldalon. Hegedűs Lóránt karrierjét, igaz kisebb mérték
ben, mások is követték. A kiváló vasúti szakembernek ismert Söpkéz Sándor 
1926-ban, másodszori kísérletre képviselőséget szerzett, s egészen 1935-ig tagja 
maradt a törvényhozásnak.

A bethleni konszolidáció hatalmi síkon erőteljes restaurációs törekvéseket 
jelentett. A miniszterelnöknek azonban tekintettel kellett lennie a világháború 
után megváltozott nemzetközi és belpolitikai viszonyokra is. Ez az 1918 előtti
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választójog bizonyos fokú korszerűsítésével és a polgári ill. szociáldemokrata 
baloldalnak a törvényhozásba történő beengedésével járt együtt. Bethlent érthe
tően sok szál fűzte az 1918 előtti politikusgarnitúrához, amely a konszolidáció
val párhuzamosan újra nagyobb mértékben kapcsolódhatott be a politikai életbe. 
A képviselők kiválasztásánál az 1920-as években többféle, a korábbihoz képest 
új szempont is érvényesült, ezért a bethleni időszak parlamentje csak korláto
zottan épült a régi, közvetlenül 1918 előtti törvényhozásra. A miniszterelnök 
azonban a hajdani politikustársak egy részével más jellegű kapcsolatot is tudott 
építeni. Elsősorban azokról van szó, akik közéleti súlyukat nem, csak közvetlen 
politikai pozícióikat vesztették el.17 Részben az általuk birtokolt igen jelentős 
szellemi tőke, részben az irányításuk alatt álló érdekképviseleti-gazdasági in
tézmények révén továbbra is nagy befolyással rendelkeztek. Az általuk nyújtott 
segítség, véleményem szerint ugyancsak fontos tényezőt jelentett a bethleni 
konszolidáció sikerében.
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8. Az 1920-as és az 1922-es képviselőválasztások jelöltjei, kézirat, Politikatörténeti 
Intézet, (a továbbiakban: Pl) kézirat. Ezúton szeretném külön köszönetemet ki
fejezni Hubay Lászlónak azért, hogy az általa és munkatársai által készített 
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9. Pesti Napló 1920. jan. 23. 2. „Elfogadom a jelölést, azért, hogy azokat a szabad
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A Zalai Hírlap a Bosnyák-Drózdy küzdelemről, ajelöltek személyéről a pótvá
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11. Pl kézirat.
12. Uo.
13. Sokan közülük ha akartak volna sem játszhattak már exponált politikai szerepet. 

Pirkner János pl. 1920-ban súlyos agyvérzést kapott, amiből soha nem épült fel 
teljesen. Fekete Márton, Szentes képviselője, az összeomláskor teljesen vissza
vonult a közügyektől, s 1920-ban, 71 évesen igencsak nehéz feladat lett volna 
számára az aktív politizálás. Zboray Miklós volt Somogy megyei képviselő 17 
évi politikai pálya után tért vissza ügyvédi gyakorlatához.

14. Nem soroltam külön csoportba azokat, akiknek politikai szereplése -  többnyire 
Bethlen oldalán -  kimerült a párttagságban.

15. Pesti Napló, 1920. jan. 23. 2.
16. Rakovszky István és Iván -  apa és fiú -  pályájának eltérő alakulása jól jelzi a 

politikai mozgástér változásait.
17. „Nekünk szükségünk van a magyar intelligencia túlnyomó többségének a támo

gatására.” -  hangoztatta Bethlen. Pölöskei i.m. 174. Bethlen ettől az „intelligen
ciától” már a kezdetektől jelentős segítséget kapott, többek között pl. már az 
1922. febr. 21-i alkotmányjogi értekezleten is, ahol a miniszterelnök választójogi 
rendeletét kellett legitimálni.
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Levente Püski:

CONTINUITY AND CHANGES: THE HUNGARIAN  
PARLAMENTARIAN ELITE AFTER 1919

The loss of the war, the revolutions and the consequences of Trianon greatly 
altered the political administration of Hungary. The author discusses the impact 
of this process on the legislation. The members of the last parliament of the 
dualistic era could hardly accommodate themselves to the altered conditions, 
and in the 1920 elections only a few of them received anew mandate. Politicians 
of the past were repressed, and the fact that their seats were taken by new 
members signalled the great change of the political elite in the 1920’s. During 
the Bethlen consolidation period, however, the political norms of the past 
generation revived. The old generation supported the Bethlen government; 
nevertheless István Bethlen had to consider the renewed national and internati
onal conditions after the war. So his parliament relied little on the legislation 
before 1918. Former political partners, however, contributed a lot to the conso
lidation policy of the Prime Minister because of the social-political position and 
intelligence.
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