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Barta Róbert:

AZ EGYSÉGES PÁRT PARLAMENTI KÉPVISELŐINEK  
TÁRSADALMI ÖSSZETÉTELE AZ 1920-AS ÉVEKBEN

Az 1922. február 2-től 1932. október 27-ig hivatalos nevén Keresztény-Ke
resztyén Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt (a továbbiakban Egységes Párt) 
néven ismert kormánypártról mind a mai napig nem készült teljes körű történeti 
feldolgozás, s ez nem elsősorban a magyar történettudomány vagy a korszakkal 
foglalkozó kutatók hibája. Az ellenforradalmi rendszer Bethlen-korszakként 
ismert első tíz évének kormányzó pártjáról nem maradtak fenn fontos források 
(tagnyilvántartás, jegyzőkönyvek, egyéb pártiratok), s ez nagymértékben meg
nehezíti a kérdéskör feldolgozását. Bár a korszak belpolitikájáról hosszú évti
zedek politikai indíttatású és ideológiai szempontú történeti megközelítései után 
az utóbbi években számos korszerű, értékes és objektív feldolgozás készült,1 s 
az Egységes Párt születését, belső összetételét, politikai szerepét szintén több 
tanulmány érintette,2 a Bethlen-párt történetének átfogó elemzése mégis hiány
zik. Az ellenforradalmi rendszer első tíz évének belpolitikai viszonyaira vonat
kozó források egy része ma már publikált formában is hozzáférhető, más részük 
levéltárban kutatható, a korszak pártjait tekintve azonban csak a liberális pártok 
és mozgalmak, valamint a keresztény és részben a szociáldemokrata irányzatok 
története tekinthető feldolgozottnak.3

Számos újabban született tanulmány érinti a korszak társadalomtörténeti, 
intézménytörténeti, jogtörténeti, ideológiai aspektusait s az időszak nemzetközi 
ismertségét is jelzi a német és angol nyelven megjelent munkák sora.4 Az 
utóbbiak közül kiemelkedő William M. Batkay műve, aki az Egységes Párt 
történetét 1919 augusztusától (tehát létrejöttének körülményeit is vizsgálva) az 
1926 decemberi választásokig tekinti át, elsősorban az Almond-Powell-féle 
strukturális-funkcionális politológiai megközelítést és terminológiákat használ
va.5 A szerző tehát a politológia szempontjait alkalmazza az Egységes Párt első 
öt évének vizsgálata kapcsán, de nyilvánvalóan szembekerül a forrásbázis 
említett hiányából adódó kényszerű korlátokkal. Az Egységes Párt összejövete
leiről (belső rendezvényeiről, a pártvacsorákról), továbbá a párt szervezeti 
felépítéséről, vidéki szervezeteiről, döntéshozatali mechanizmusáról ugyanis 
nem készültek feljegyzések (vagy ha készültek, már nem fellelhetők), ezzel
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kapcsolatos információink csak a korszak sajtójából, kortárs visszaemlékezé
sekből, levelekből, parlamenti anyagokból származhatnak. A párt országos 
tagságát (létszámát és annak változásait) tekintve sem rendelkezünk támpontok
kal, bár ennek legfőbb oka az, hogy az Egységes Párt a korszakban nem volt 
nyugat-európai értelemben vett modern tömegpárt, mint a klasszikus példát 
nyújtó brit Konzervatív Párt, s így nem voltak állandó és működő országos és 
helyi szervezetei sem. Egyáltalán a párt propagandája, költségvetése elsősorban 
a választási küzdelem időszakában létezett.6

A másik feldolgozás a kortárs Rudai Rezső munkája,7 aki a 30-as évek 
közgazdasági, statisztikai, valamint társadalomtörténeti megközelítései alapján 
tekinti át a politikai elit egy részének életkori, foglalkozási sajátosságait, ideo
lógiai irányultságát, de a következtetésekkel többnyire adós marad, továbbá 
feldolgozása számos ponton (többek között a foglalkozási kategóriák esetében 
is) pontatlan és túlságosan általános. Ez utóbbi a mű legsúlyosabb hiányossága, 
mert a vizsgált politikai csoportokat csak néhány szempont alapján elemzi.

E tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy az Egységes Párt parlamenti 
képviselőinek társadalmi összetételét vizsgáljuk az 1920-as években.8 E célki
tűzés és a témakör természete több irányból is keretet ad e munkának. Először 
is azért csak a kormánypárti parlamenti politikusok társadalmi összetételét 
vehetjük figyelembe, mert a párt országos tagságáról semmiféle megbízható 
ismeretünk sincs, s a helyi kormánypárti szerveződések élén többnyire olyan 
politikusok álltak, akik a választások után a parlament padsoraiban is felbuk
kantak, végül a hatalmon lévő politikai elitnek ez a része alkotta a „politikacsi
nálás műhelyeit”, mert fontos államhatalmi, közigazgatási pozíciókban részesei 
voltak a politikai döntéshozó folyamatnak, vagy egyszerűen csak a miniszterel
nök barátainak számítottak.

Vizsgálódásunk tárgya 263 olyan egységes párti képviselő, akik az 1922-től 
az 1931-ig terjedő időszak választásain kerültek a parlamentbe. Számuk jóval 
magasabb, mint a vizsgált időszak három (1922-es, 1926-os és 1931-es) válasz
tását megnyerő kormánypárti képviselők száma, hiszen a lehető legteljesebb 
áttekintés érdekében célszerű volt azokat is figyelembe venni, akik csak egy 
ciklusban képviselték a kormánypártot, vagy lemondtak mandátumukról, vagy 
meghaltak, ill. később léptek a kormánypártba, pártot váltottak, esetleg pótvá
lasztások során jutottak mandátumhoz. A kormánypárti képviselők létszámának 
változása és ennek parlamenti ciklusonkénti elemzése adhatja a munka empiri
kus keretét. A társadalmi összetétel vizsgálata azért zárul le az 1931-es válasz
tásokkal mert nem sokkal ezután lemond a Bethlen-kormány, új korszak kezdő
dik a magyar belpolitikában és a -  még egy évig a régi nevén létező -  
kormánypárt gyökeres változásokon megy keresztül. Természetesen utalunk az 
1931-es választások eredményeként a kormánypárti képviselők összetételében 
beállt változásokra és tendenciákra is.

Az egységes párti képviselők társadalmi összetételét vizsgálva elemezzük a 
politikusok korát, születési helyüket, különös tekintettel a trianoni országhatá
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rokra, mert ez segítséget ad annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy 
milyen „súllyal” voltak jelen a politikai szférában a történeti Magyarország 
egyes területei és milyen szerepe volt a párton belül a „régi”, 1918 előtti 
politikusgárdának.

Az iskolázottság elemzése rávilágít a műveltség és a politikai elit összefüg
géseire, s szorosan idetartozik, hogy mennyiben volt jelentős a szülők foglalko
zása a kormánypárti képviselők rekreációjában, jelen vannak-e többgenerációs 
„politikus családok”. Az iskolázottság rámutat a politikusok anyagi, társadalmi 
helyzetére és kapcsolataira is, mert a skála a külföldi (és méregdrága) közép- és 
felsőfokú elit oktatási intézményektől a falusi vagy kisvárosi 4, ill. 6 elemiig 
terjed. Figyelembe kell venni a képviselők vallási megoszlását, foglalkozását, 
politikai múltjukat és társadalmi kapcsolataikat is. Ez utóbbi szempontok közül 
a politikai múlt (esetünkben minden 1922 előtti politikai ill. közszereplés) és a 
társadalmi kapcsolatrendszer adalékot jelenthet a párt meghatározó személyisé
geinek behatárolásához.

Az 1920 január 25-26-án megtartott első nemzetgyűlési választások során 
összeült 218 tagú kisgazdapárti és KNEP többségű nemzetgyűlés mandátuma 
1922 február 16-ig tartott, amikor is miniszterelnöki rendelettel Bethlen felosz
latta azt, hogy a számára és az Egységes Párt győzelme érdekében alkalmas 
időpontban tartsák meg a második nemzetgyűlési választásokat. Az új kormány
párt némi többséggel (a 245 mandátumból 143-at, 58,3%-ot megszerezve) 
nyerte a választást, melynek számtalan „szépséghibája” közül csupán a válasz
tójog szűkítését, a nyílt szavazást és az ezzel kapcsolatos kormányzati erőszakos 
beavatkozást említjük. Ugyanennyi képviselői mandátum sorsáról kellett dön
teni az 1926 december 8 és 15 között zajló országgyűlési választásokon, amikor 
a kormánypárt a 170 megszerzett mandátumával, valamint a kormánytámogató 
keresztény ellenzék segítségével fölényes többséghez jutott, s ugyanez ismétlő
dött meg az 1931 június végén és július elején, amikor a 158 megszerzett 
kormánypárti mandátum jelezte az Egységes Párt hegemóniáját, s mindenekelőtt 
a vidéki nyílt szavazásos rendszer hatékonyságát. A törvényhozó hatalomban a 
kormánypolitika mindvégig stabil többségre támaszkodott, mely a konszolidá
ció egyik legfőbb biztosítéka volt.

A vizsgált 263 egységes párti képviselő közül csupán 28-an voltak olyanok, 
akik (1920-tól) mind a négy ciklusban tagjai voltak a parlamentnek, közülük 
csak 19-en töltötték ki teljesen mind a négy ciklust. Közöttük voltak a kormány
párt kulcsfigurái, mint Kenéz Béla, Schandl Károly, Tomcsányi Vilmos Pál, 
Karafiáth Jenő, Őrffy Imre, Patacsy Dénes, gróf Klebelsberg Kunó, Pékár Gyula 
stb., de olyan viszonylag ismeretlen politikusok is, akik választókerületükben 
sorozatosan fölényes győzelmet arattak: Putnoki Móric, Zeőke Antal, Bottlik 
József, Berky Gyula stb. Szűkebb értelemben, az 1920-22 közötti első nemzet- 
gyűlési ciklust nem tekintve (amikor az Egységes Párt még nem létezett) az 
1922-től 1935-ig tartó három parlamenti ciklusban 65 olyan politikus akadt, aki 
mindhárom választáson győzedelmeskedett, ők tekinthetők tehát a párt képvi
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selőcsoportja derékhadának. Ebben a csoportban valamivel több mint egy tucat 
azoknak a száma, akik később, elhalálozás vagy lemondás miatt, pótválasztáso
kon jutottak mandátumhoz, tehát ők nem teljesen töltötték ki mindhárom ciklust. 
Szorosan az Egységes Párt létéhez és fénykorához kötődött az a 30 személy, aki 
két ciklusban -  1922-től 1931-ig -  erősítette a kormánypártot, közöttük olyan 
„fajsúlyos” politikusok, mint Alföldy Béla, Platthy György, gróf Teleki Tibor 
stb. Viszonylag nagy számban (41-en) szerepelnek azok, akik a konszolidációs 
politika első eredményei után 1926-ban jutottak kormánypárti mandátumhoz, s 
győzelmüket 1931-ben is megismételték; többen közülük a 30-as évek jelentős 
politikusaivá váltak (Ángyán Béla, Darányi Kálmán, Kállay Miklós és mások). 
Kállay Tibor az egyetlen, aki a második nemzetgyűlés (1922-26) és a második 
országgyűlés (1931-35) tagja volt; a vizsgált egységes párti képviselők jelentős 
része (98-an) csupán egyetlen parlamenti ciklusban volt honatya. Mivel ez 
utóbbi csoport a vizsgált politikusok (263) több mint harmada, a kormánypárti 
képviselők politikai mobilitása az 1920-as években számottevőnek mondható. 
Az egy ciklusos csoportból a legtöbben (45) 1931-ben jutottak mandátumhoz, 
ami a 30-as évek politikus garnitúra váltásának kezdeteit mutatja.

A vizsgáltak korösszetételét tekintve figyelembe kell venni, hogy az 1922 és 
1931 között eltelt kilenc év nem elég hosszú idő ahhoz, hogy a képviselők 
elöregedéséről vagy generációváltásról beszélhessünk, így többet mond, ha a 
születési időpontok szerint elemezzük a korcsoportokat. Megállapítható, hogy 
a legidősebbek az 1850 és 1860 között születettek (6), közülük is Graeffl Jenő, 
Elorthy bizalmasa, akit 1931-ben 78 évesen a képviselőház korelnökeként élet
hosszig felsőházi taggá neveztek ki. Félszázan születtek 1861 és 1870 között, 
aktív kormánypárti képviselői tevékenykedésük idején tehát 56-68 éves korúak 
voltak. Náluknál többen (74-en) 1871 és 1880 között születtek, egyéni politikai 
pályájuktól függően 47-60 éves korban képviselték Bethlen kormánypolitikáját. 
A legnépesebb csoportot az 1881 és 1890 között születettek alkották (117), 
közülük a legidősebbek 1931-ben 50-56 évesek (Bíró Pál, Gschwindt Ernő, 
Kállay Tibor, Krisztián Imre, Madai Gyula, Keresztes-Fischer Ferenc stb.), a 
legfiatalabbak 41 évesek voltak (Fabinyi Tihamér, Kóródi Katona János, gróf 
Pongrátz Jenő és mások), tehát a derékhad a politikai pálya szempontjából 
legaktívabb életszakaszban volt, hasonlóan a brit Konzervatív Párt képviselői
nek akkori korösszetételéhez. A legfiatalabb generáció, az 1891 után születettek, 
Benjáminja az 1926-tól 31 évesen egységes párti képviselőként politizáló Gálffy 
Dénes kisgazda, aki Nagyatádi Szabó, majd Mayer János bizalmasa és titkára 
volt. Ugyanilyen korú volt a Megyaszóról bejutott Szepessy Géza, volt Borsod 
vármegyei szolgabíró és aljegyző. E csoport legidősebb tagjai 1931-ben mind
össze 40 évesek voltak. Elhalálozások miatt csak hat esetben kellett a kormány
pártnak új képviselőt választania, ez az összlétszámot tekintve (263) jelentékte
lennek tekinthető.

Az egységes párti képviselők születési helyének vizsgálata alapján megálla
pítható, hogy 40-en születtek Budapesten és 60-an a trianoni országhatárokon
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kívül, jelentős tehát a fővárosi kötődésű politikai elit, valamint a történelmi 
Magyarország elveszített területeiről származók csoportja, ez utóbbiban érthe
tően az Erdélyben születettek aránya a legnagyobb. A dunántúli városokban, 
falvakban, tanyákon, valamint uradalmi központokban születettek száma 60, 
közülük 39-en nagyrészt Tolna, Somogy, Zala, Vas, Baranya megyékből szár
maztak, ez nyilvánvalóan a Nagyatádi Szabó-féle kisgazda csoport származási 
helyére utal. Duna-Tisza közi és tiszántúli térségben születtek 102-en, nagyon 
egyenletesen megosztva a térség városai (52 fő) és falvai (50 fő) között. A 263 
kormánypárti honatya közül több mint 130-an városokat jelöltek meg születésük 
helyéül, s az arisztokraták nagy része is nagyobb városokhoz kötődő politikai 
pályát futott be annak ellenére, hogy jónéhányuk a családi kastélyban (főleg 
vidéken) született. Ebből megállapítható, hogy az Egységes Párt politikusainak 
nagyobb része -  politikai indulásukat, pályájukat tekintve -  városokhoz kötő
dött, s ezt a kisgazda-mozgalom párton belül maradt politikusai csak részben 
ellensúlyozhatták. A születési helyek érdekességeként említhető, hogy egyetlen 
politikus, Bell Miklós hagyta homályban születési helyét, s általában egész 
politikai múltját. Az 1922-ben Pétervásárán botrányos körülmények között 
megválasztott Bell mandátumát a második nemzetgyűlés csak nagy vita után 
érvényesítette. A mandátumát (1926-ban és 1931-ben) szintén Pétervásáron 
szerző gróf Keglevich Gyula jelölte meg egyedül születési helyéül Bécset.

Az iskolázottságot, műveltséget figyelembe véve szembetűnő annak szoros 
összefüggése a politikai pályával és a foglalkozással. 17 olyan politikus akadt a 
263-ból, aki vagy semmiféle iskolai végzettséget (Bell Miklós, Szijj Bálint, 
Lovász János stb.), vagy csupán 4, illetve 6 elemit jelölt meg legmagasabbként 
(Patacsi Dénes, Sokorópátkai és Nagyatádi Szabó István, Simon János, Kuna P. 
András, Mayer János, Csontos Imre, Csizmadia András és mások). A legalacso
nyabb iskolázottságú csoport nagyjából megegyezik Nagyatádi Szabó ún. pa
rasztdemokrata vagy „csizmás” kisgazda híveivel. Velük szemben áll azok 
csoportja, akik a kor elit középiskoláiba jártak, melyek nagyrészt egyházi 
kézben lévő hazai vagy külföldi intézmények voltak. így legtöbben (11) a 
budapesti piarista gimnáziumban, mások a budapesti evangélikus és református 
főgimnáziumban, a fővárosi Ferenc József Intézetben, valamint a vidéki na
gyobb városok cisztercita, ferences, református, evangélikus főgimnáziumai
ban. A külföldi intézetek közül első helyre kívánkozik a bécsi Theresianum, 
amely nemcsak a miniszterelnök pályáját, jellemét, életfelfogását meghatározó 
iskola volt, hanem rajta kívül még 5 kormánypárti képviselő is itt végzett: báró 
Maillot Nándor, báró Perényi Zsigmond, gróf Ráday Gedeon, gróf. Pongrátz 
Jenő és Gyömörey István (az egyetlen nem arisztokrata földbirtokos). Különle
gesnek számított a debreceni eredetű Pékár Gyula esetében az USA-ban (Bos
ton) végzett középiskola, de Scitovszky Béla és Szuhányi Ferenc, valamint Gaál 
Gaszton is exkluzív képzést kapott, előbbiek a kalksburgi jezsuitáknál tanultak, 
míg Gaál a grazi ciszterciek iskolájába járt. Nagyjából háromtucat képviselőt 
fog át azoknak a politikusoknak a csoportja, akik már a középfokú oktatásban
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is kiemelkedő színvonalú intézményekbe jártak. Nagyobb számban látogatták 
az egységes párti honatyák a kor Európájának hírneves, divatos egyetemeit. 
Legtöbben a berlini egyetemet (15), de népszerű volt Lipcse, Heidelberg, 
München, Halle, Bées, Párizs egyeteme is, zömében tehát a német felsőoktatás. 
De megfordultak kormánypárti honatyák Cambridge-ben (Fabinyi Tihamér), 
Oxfordban (Komis Gyula), Londonban (Kenéz Béla, Lakatos Gyula, Kállay 
Miklós), a Sorbonne-on (Klebelsberg Kunó) vagy a London School of Economic 
(LSE) szemeszterein is (báró Korányi Frigyes). Természetesen a politikusok 
zöme magyarországi közép- és felsőfokú intézményekben tanult, de ez nem 
jelentette azt, hogy egy-két szemeszter erejéig ne jártak volna valamely neves 
külföldi egyetemre is (ez a korszakban gyakorlat volt). Több mint 50-en jelölték 
életrajzukban, hogy rendszeresen tettek európai tanulmányutakat és közel 40 
volt azoknak a száma, akik két vagy annál több nyelvet (főleg németet, franciát, 
angolt, de olaszt, spanyolt, románt, szlovákot, lengyelt is) beszéltek.

Az akadémikusok is képviseltették magukat a kormánypárti padsorokban, 
közülük három: Klebelsberg Kunó, Komis Gyula, Pékár Gyula kétségkívül a 
korszak vezető értelmiségéhez tartozott. Nagyon sokatmondó az a tény, hogy a 
263 vizsgált politikus közül több, mint 130-an (49,4%) rendelkeztek valamilyen 
doktori címmel, legnagyobb számban (111) a jogászok, az állam- és jogtudomá
nyi doktorok. Ez mutatja, hogy a politikai pálya belépője már elsősorban az 
egyetemi képesítés, ezen belül is az állam- és jogtudományi diploma volt, de 
jelen voltak, bár csekély létszámban, az orvosi, műszaki és bölcsészdiplomával 
rendelkezők is (összesen 21-en).

Ha az 1920-as évekbeli politikai elit számba vett részének felekezeti hova
tartozását tekintjük, a vallási megoszlás nagyrészt egybevág az országos arány
számokkal, itt tehát különösebb eltérés nincs, csupán annyi, hogy amíg 1930-ban 
az ország lakosságának 5%-a vallotta magát izraelita vallásúnak, addig ezt a 
felekezetet a kormánypárti padsorokban egyedül Dési Géza képviselte, ő is elég 
szerényen, ami, ismerve a politikai elit döntő többségének ideológiáját, valójá
ban nem meglepő. Legnagyobb számban (140-en) természetesen a katolikus 
vallásúak voltak, majd az országos arányoknak nagyjából megfelelően a refor
mátusok 65-en, jórészük tiszántúli politikus, evanéglikusok 24-en, közülük 
sokan befolyásos államhivatali vagy közigazgatási ill. politikai funkcióban, s az 
összképet színesíti az egyetlen unitárius (Kozma Jenő), valamint két görög 
katolikus (Illés József, Petrovics György) és a már említett Dési Géza. Megjegy
zésre érdemes, hogy 31-en nem jelölték vallási hovatartozásukat, zömük csak 
egy ciklusban szereplő és kisgazda múlttal rendelkező honatya volt.

A kormánypárti képviselők szülőjének foglalkozása fényt vet arra, hogy kik 
jöttek „politikus családból”, ahol az apa maga is parlamenti képviselő volt, vagy 
éppen vezető beosztású államhivatalnok, közigazgatási tisztviselő, értelmiségi. 
49-en ebbe a kategóriába sorolhatók, közülük 20-nak az apja parlamenti képvi
selő, miniszter, államtitkár (vagy helyettes), tábornok vagy kúriai bíró volt, itt 
tehát a fiúk többnyire továbbvitték a családok közéleti-politikai hagyományait.



71 -en jelölték meg családi hátterükként azt, hogy „nemesi földbirtokos ősökkel” 
rendelkeznek (azaz köznemesi, dzsentri családból erednek). Az 1922-26-os 
második nemzetgyűlésben és főleg az 1931-es országgyűlésben számosán nem 
jelölték családi hátterüket, de összességében is jelentős számú, mintegy 70 
politikusról ugyanezt mondhatjuk.

Politikai pályájukat tekintve elsőgenerációs és ún. „mélyről jött” képviselő
nek tekinthető több mint két tucat kormánypárti, közöttük az igazi self-made 
man-ek Nagyatádi Szabó, Mayer János, Szijj Bálint, Patacsy Dénes, de a 
gazdatiszti családból jövő Barabás Samu református lelkész, vagy a kereskedő
család sarja, Weicher Miklós Béla római katolikus apát-esperes is részben ide 
számítható.

A miniszterelnökkel együtt 27 fős csoportot alkottak az arisztokrata ősökkel 
rendelkező politikusok, közülük 12-en 1931-ben szereztek mandátumot, s ez 
fontos -  és véleményünk szerint mindeddig kevésbé hangsúlyozott -  jele annak, 
hogy a kormánypolitika és a miniszterelnök nemcsak a felsőház felállításával 
kívánta erősíteni a rendszer konzervatív alapú „stabilizátorait”, hanem a kor
mánypárti képviselők társadalmi öszetételével is.

A 12 nem magyar, tehát nemzetiségi családból jövők közül többségben 
voltak a német eredetűek (Bleyer Jakab, Wild József, Walkó Lajos, Gratz 
Gusztáv), de említést érdemel az örmény őseire nagyon büszke Lukács György, 
vagy a vendek képviseletét vállaló Hajós Kálmán és a horvát ősökkel rendelkező 
Prakatur Tamás.

A korszak egységes párti honatyáinak foglalkozási összetétele és annak 
jellemzői Rudai már említett művéből túlságosan sematikusan és általánosan 
írható csak le, melynek legfőbb oka az, hogy a foglalkozási kategóriákban sok 
az átfedés. Csak egyetlen példát kiragadva, dr. Dessewffy Aurél 1923-tól 
1929-ig kereskedelmiügyi államtitkár, államtudományi doktorátussal rendelke
zett, jelentős (több mint 21 ezer holdas) földbirtokos család sarja volt, így tehát 
vezető államhivatalnokként, jogászként és földbirtokosként is figyelembe kell 
venni, márcsak azért is, mert képviselői javadalmazása mellett főként a fenti 
forrásokból származott jövedelme.

Tizenkét foglalkozási kategóriát alapul véve a képviselők az alábbiak szerint 
csoportosíthatók.

A nagytőkét ugyan csak négyen képviselték (Bíró Pál, Fellner Pál, Gschwindt 
Ernő és Bugyi Antal), pedig érdekeinek -  mint ismeretes -  kiemelkedő szerepe 
volt az uralkodó elit döntéseiben s a párton belül is, még ha a nagytőkések 
többsége nem is vett részt a hatalom és politika közvetlen, hivatalos irányításá
ban.

Az ezer hold fölötti birtokkal rendelkezők száma 24, de itt elég nagy a 
szóródás; ide tartozott a 263 közül a legnagyobb birtokú és leggazdagabb gróf 
Festetics Sándor, akinek 1925-ben 30 488, 1935-ben is 24 729 holdja volt, de a 
nagybirtokosok körének alsó határán az 1700 holdas Darányi Kálmán is. E 
csoport nagy része főként birtokának jövedelméből élt. 57 képviselő sorolható
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a ( 1 OOO-től 100 holdig terjedő földterületen gazdálkodó) közép- és kisbirtokosok 
közé (a 102 holdas Csizmadia András jelzi itt a határt, akit még éppen megemlít 
a Gazdacímtár), azok a kisgazdák is, akik közül többen -  részben vagy egészben 
-  csak bérlők voltak. Csekély és bizonytalan jövedelmükhöz nagyon jól jött a 
képviselői járandóság.

A főállású jogászok, gyakorló ügyvédek nagy (91 fős) táborában legalább 
tucatnyi akad, akiknek fontos állami, közigazgatási hivataluk is volt, mégis 
leginkább a végzettség és a jogászi, ügyvédi munkából szerzett jövedelmük 
figyelembe vételével sorolhatók egy csoportba.

Nyugalmazott vagy szolgálaton kívüli katonák (10) és az egyháziak (8) 
viszonylag alacsony számban voltak jelen. (A más foglalkozású politikusok 
túlnyomó többsége is teljesített azonban katonai szolgálatot és szerzett tiszti 
rangot, valamint világháborús és Horthy-hadseregbeli harci tapasztalatokat.)

A modernizációs tendenciát jelző műszaki értelmiségiek (általános-, villa
mos-, és gépészmérnökök) 7 fős csoportja, a középiskolai, egyetemi tanárok és 
a szabadpályás humánértelmiségiek (írók, művészek, lapszerkesztők stb.), 
összesen 15-en, a 7 orvossal és az egyetlen gyógyszerésszel (Gaál Endre) 
együttvéve sem ellensúlyozhatták a birtokos-jogász-államhivatalnoki csoport 
politikai-közéleti túlerejét. A gyakran hosszabb és tekintélyes állami, önkor
mányzati igazgatási múlttal, tapasztalatokkal és széles körű helyi kapcsolatok
kal rendelkező képviselők az aktív vezető tisztviselők és a közélet más befolyá
sos irányítói segítségével feltartóztathatatlanul érvényesítették a kormánypárti, 
kormányzati -  valamint az egyéni -  törekvéseket, a vidéki nyílt szavazásos 
kerületekben a választásokon is. Mindez a tízéves konszolidációs időszakban a 
hatalmi apparátus és a kormánypárti politika szoros, személyes összefonódását 
eredményezte.

Ha az egységes párti honatyák politikai múltját abból a szempontból vizsgál
juk, hogy milyen mértékben voltak jelen az 1918 előtti politikai elit képviselői, 
akkor megállapítható, hogy bár megközelítőleg százan már 1918 előtt a Nemzeti 
Munkapártban, a Függetlenségi és 48-as és más pártokban is tevékenykedtek, 
mégis az a jellemző, hogy a politikai elitváltás az Egységes Párt esetében 
jelentős volt. Ez utóbbit bizonyítja az is, hogy az 1922-es választásokon man
dátumot szerzett 143 egységes párti közül csak 52 volt, aki az 1920-22 közötti 
pártokban (KNEP, kisgazdák stb.) is aktívan politizált, sok volt tehát 1922-től 
az „új arc”. Ekkor estek ki az ellenforradalmi kurzus legvadabb szélsőségesei, 
a KNEP számos prominens (legitimista) figurái, s viszonylag sokan, 39-en jöttek 
a hajdani Kisgazdapártból (közülük 13-an számítottak Nagyatádi Szabó közeli 
parasztdemokrata híveinek és még hárman újként jutottak be 1922-ben). 1926- 
ra, vezérük halála után a kisgazdák aránya jelentősen, 10-re csökkent az Egysé
ges Pártban, ebből öt volt az 1920-asok közül és kettő az 1922-esekből. Jól 
körülhatárolható csoportot alkottak az ún. mérsékelt agráriusok, általában a 
középbirtokosok (a kortársak Imre-csoportnak nevezték őket a hangadó Héjj 
Imréről, Temesváry Imréről és Orffy Imréről).
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Ekkor csatlakozott jó néhány régi munkapárti politikus is (kb. 20-an), köz
vetlenül fó'leg a Nemzeti Középpártból jöttek, a jelentősebbek: Bíró Pál, Illés 
József, Pékár Gyula. Tizenötre tehető az a csoport, amely Bethlen szőkébb körét 
alkotta. E két társaság jelentős tőkés kapcsolatokkal rendelkezett, elsősorban a 
számos igazgatótanácsi pozíción keresztül. Bethlen környezetében alakult ki 
1924 végén 1925 elején egy liberálisabb színezetű csoport is (Bíró Pál, Besse- 
nyey Zénó, Görgey István, Kállay Tamás, Erdőhegyi Lajos, Hajós Kálmán és 
1926-tól Ugrón Gábor, Hegedűs Kálmán, Ángyán Béla, Dési Géza, Kozma Jenő, 
Katona Gyula).

Gömbös Gyula hívei az 1922-es választások után megháromszorozódva sem 
tudtak volna frakciót alkotni az Egységes Párton belül (ekkor csak Eckhardt 
Tibor, Zsilinszky István, Ulain Ferenc tartozott ide), de 1931-ben legalább tíz 
olyan politikus jutott egységes párti mandátumhoz, akik 1919-20-ban Gömbös 
legszűkebb köréhez tartoztak (Lukács Béla, Marton Béla, Leszkay István, Lázár 
Andor, Viczián István és mások). 1924 szeptemberére Gömbösék mellett Na
gyatádi Szabóék is ellenzékbe szorultak (az utóbbi 1924 októberében kimaradt 
a kormányból), s ezzel a Bethlen-csoport uralta az Egységes Pártot, az Egységes 
Párt pedig a belpolitikát.

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy az Egységes Párt a korszak nagy gyűjtő
pártjának tekinthető, valamint, hogy a miniszterelnök tudatosan törekedett arra, 
hogy a politikai hatalmat gyakorló társadalmi csoportok képviselői minél több 
szállal kötődjenek a kormánypárthoz, akkor ennek vizsgálata leginkább az 
egységes párti honatyák társadalmi kapcsolatainak rövid áttekintésével végez
hető el. A párt legerősebb szálakkal a nagybirtokhoz, valamint a közép- és 
kisbirtokossághoz (részben a kisgazda-mozgalomhoz is) kötődött. Kéttucatnyi, 
főleg nagybirtokos képviselő rendelkezett OMGE igazgatótanácsi tagsággal, 
vagy csak egyszerű tagsággal, s ezt a kapcsolatot erősítette két parlamenti 
ciklusban is a Törökszentmiklóst képviselő Horánszky Dezső, Országos Köz
ponti Hitelintézeti igazgató, vagy Darányi Kálmán a Magyar Gazdaszövetség 
elnöke, továbbá Bottlik József is, aki több mezőgazdasági hitelszövetkezet 
vezetője volt. Nagyatádi Szabó halála (1924) után az Orffy Imre -  Patacsy Dénes 
-  Schandl Károly vezette kisgazda-csoport már inkább a módosabb és lojális 
kisgazdák érdekkifejezőjének számított. Számban kisebb, de jelentős a kapcso
lódás a gazdasági elit felé. Bíró Pál, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű vezéri
gazgatója, GYOSZ alelnök volt a leginkább prominens kapocs a nagytőke és a 
kormánypárt között, de kulcsszerepet töltött be Alföldy Béla, a nagytőke egyik 
kegyeltje vagy a két szeszgyáros képviselő, Gschwindt Ernő és Fellner Pál is. 
Hozzájuk kapcsolódtak azok, akik a fontosabb bankok igazgatótanácsában 
ültek, pl. Pesthy Pál a Jelzáloghitelbanknál, Dréhr Imre a Magyar Leszámítoló 
és Pénzváltó Banknál és a Lloyd Banknál. Megemlítjük, hogy az arisztokrata 
kormánypárti honatyák nagy része szintén rendelkezett egy vagy több igazga
tótanácsi tagsággal, szerepük nem elhanyagolható a nagytőke és a nagybirtok 
kapcsolódási pontjait tekintve.
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Nagyon erős volt a párt kötődése -  mint említettük -  a vezető államhivatal
noki réteghez, a közigazgatás irányítóihoz, az ún. keresztény, űri középosztály
hoz; egyrészt az Országos Kaszinó és az Úri Kaszinó-beli tagságon keresztül 
(több mint egy tucat képviselő mindkét esetben), másrészt a különféle helyi, 
választókerületi társadalmi szervezetekben betöltött vezetői funkciók alapján. 
Platthy György a Kelenföldi Kaszinó vezetőjeként, Morvay Zsigmond a Teréz
városi Polgári Kör elnökeként, vagy a fővárosi egységes párti szervezkedés 
fontos alakjaiként szereplő Kozma Jenő, Usetty Béla, később Ugrón Gábor a 
párt budapesti társadalmi kapcsolatait erősítették, de ez volt a szerepe Dési 
Gézának is, aki Ugrón Gáborhoz hasonlóan és a Polgári Egység Klubjának 
alelnökeként, valamint a budapesti Ügyvédi Kör elnökeként a fővárosi, liberá
lisabb színezetű értelmiség szervezését végezte. Általában megállapíthatjuk, 
hogy a kormánypárti képviselők nagy számban szerepeltek országos társadalmi 
szervezetekben, Pogány (Pauer) Frigyes például több mint 30 társadalmi egye
sületben. Különösen fontos volt báró Perényi Zsigmond szerepe, aki a jobbol
dali, irredenta szervezeteket összefogó Magyar Nemzeti Szövetség elnöke is 
volt, vagy az 1926-os választásokat szervező Sztranyavszky Sándoré, a későbbi 
Gömbös-féle Nemzeti Egységes Párt elnökéé, aki pl. a salgótarjáni szénmedence 
munkásainak „nemzeti alapú szervezését” tekintette egyik fő feladatának. A 
hadsereg felső vezetéséhez a kormánypárt csak néhány, de annál fontosabb 
politikussal kapcsolódott. Az egységes párti gróf Csáky Károly honvédelmi 
miniszter ( 1923-tól 1929-ig) a hivatalos katonapolitikát és a „nemzeti hadsereg” 
újjászervezését kapcsolta össze az egységes párti törekvésekkel, míg Görgey 
József, Horthy volt szárnysegédjeként (1919-től 1922-ig) a kormányzó körüli 
tiszti csoportokkal állt kapcsolatban, de ebből a szempontból természetesen a 
legfontosabb az 1929-től újra „hűséges” kormánypárti Gömbös Gyula honvé
delmi minisztériumi államtitkár, majd honvédelmi miniszter szerepe volt.

A szélsőjobboldali kapcsolat mindvégig, bár időnként háttérbe szorítva és 
rejtve, de jelen volt az Egységes Párt tevékenységében, a Nemzeti Hadsereg, a 
MOVE, a TEVEL, az ABC (Szeged), az ÉME prominens tagjai kormánypárti 
képviselőkkel is kapcsolatot tartottak, bár az Egységes Pártban ez a fajta képvi
selői aktivitás a miniszterelnök-pártvezér szemében nem volt túlságosan rokon
szenves (összességében 18 politikus tartozott ide).

A tudományos élet felé irányuló pártpolitikát egyrészt az akadémikus hona
tyák képviselték (különösen Klebelsberg és Komis), másrészt olyanok, akik 
vagy a tudományszervezés terén (pl. Erődi-Harrach Béla a budapesti Közgaz
daságtudományi Kar szervezője), vagy publikációs, tudományos munkásságuk
kal (pl. Kenéz Béla a statisztika-jogban, Gaál Endre gyógyszerészeti szakmun
kákkal, Gaál Gaszton az ornitológiában stb.) tűntek ki.

Az egyházakkal és a hazai nemzetiségekkel kapcsolatos egységes párti 
törekvéseket természetszerűleg a lelkész képviselők, valamint a nem magyar 
származású politikusok közvetítették, de az egyházi kapcsolatot erősítették 
néhányan azok is, akik protestáns világi tisztségeket viseltek, vagy egyházi

112



jellegű társadalmi szervezetekben tevékenykedtek (pl. Berky Gyula református 
egyházmegyei tanácsbíró, Dréhr Imre a Budai Katolikus Kör elnöke, Krüger 
Aladár a Katolikus Népszövetség szervezője, az Új Nemzedék szerkesztője 
volt).

Elsősorban külpolitikai, diplomáciai tevékenységet folytatott Lakatos Gyula 
(népszövetségi ügyek, optáns perek), Lukács György (Magyar Külügyi Társa
ság, Rotary Club), báró Maillot Nándor (a Magyar-Lengyel Társaság alelnöke), 
Nagy Emil (angol kapcsolatok), bár a külpolitizálás fajsúlyosabb területein a 
pártvezér-miniszterelnök irányító szerepe megkérdőjelezhetetlen volt.

Az egységes párti parlamenti képviselők közötti személyes, baráti, olykor 
familiáris jellegű kapcsolatok annyiban jelentkeztek, hogy a párt és a kormány 
kiemelkedő személyiségei köré valóságos holdudvar szerveződött, minden kor
társ tudta, hogy ezek h honatyák melyik jelentősebb politikus bizalmasai voltak. 
A pártvezér hűséges követőinek számítottak az ún. erdélyi csoport tagjai (Ka- 
rafiáth Jenő, Kálnoki Bedő Sándor, Kenéz Béla), báró Kaas Albert a párbajhős, 
vagy az 1922-es „disszidens” politikusok közül Mikovinyi Jenő és Tarányi 
Ferenc is. Wild József katonai ügyekben számított a miniszterelnök legfőbb 
bizalmasának. Horthy hűséges embere és személyes barátja volt Melczer László, 
báró Urbán Péter, Görgey József, Graeffl Jenő. Nagyatádi Szabót is viszonylag 
nagyszámú „tanítvány” vette körül (Zeőke Antal, Meskó Zoltán, Muszti István, 
Neubauer Ferenc, Péntek Pál, Eőry-Szabó Dezső, Kováts-Nagy Sándor, Tanko- 
vics János). Kállay Tibor árnyékának számított a Budapest déli részén lévő 
egységes párti szervezkedés egyik vezére, Fejér Ottó és Görgey István. Petri 
Pálról és Szinyei-Merse Jenőről pedig köztudott volt, hogy Klebelsberg embe
rei. A „közös iskolai múlt” már akkor is jelentős összekötő kapocsnak bizonyult, 
elég csak Bethlen és báró Prónay György barátságára gondolni, akik iskolatár
sak voltak a bécsi Theresianumban.

Az egységes párti parlamenti politikusok társadalmi összetételéről fentebb 
vázoltak remélhetőleg kiegészíthetik és árnyaltabbá tehetik a két világháború 
közötti magyar politikai elittel kapcsolatos történeti ismereteinket.
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Róbert Barta:

THE SOCIAL COMPOSITION OF THE UNIFIED  
PARTY’S M.P. ’S IN THE 1920’S HUNGARY

This work gives full details in surveying the changings of numbers, birth
places, jobs, educational background, social relationship, political activities and 
other social activities of the Unified Party’s M.P. ’s as the consequences of three 
elections of that period (1922, 1926, 1931). The thesis put 263 politicians in 
focus in order to examine the complete social structure of this part of the political 
elite. In the next step the author goes on to emphasize the characteristic political 
groups within the party especially the strong pressure groups or the hard cores 
around the party leader-prime minister (István Bethlen).

The study states that the Unified Party being the biggest ad strongest power 
in the home policy of the time- was under the rule of the well to do lawyers, 
businessmen, state and civil servants and landowners pressure groups and 
neither the smallholders and the right-wingers nor the engineers, intellectuals 
and scientists could brake the power of the latter group.
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