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A ma gyar de mok ra ti kus kul tú ra apo sto la*

A po li ti kus, a tár sa dal mi és kul tu rá lis re for mer áll Mis kol czy Amb rus
négy kö te tes Ka zin czy- mo no gráfiájá nak kö zép pont já ban. A fel vi lá go so -
dás hí ve és ter jesz tô je, a sza bad kô mû ves, a ma gán tár sa sá gi de mok ra ti -
kus kul tú ra elin dí tó ja. Ám a mû el sô sor ban ar ról a ha zai er köl csi ka te -
go ri kus im pe ra tí vusz ról szól, amely ar ra kész tet te Ka zin czyt, hogy a
ha gyo má nyos vi lág meg vál toz ta tá sá ra tö re ked jen. A mo nog rá fus prog -
ram sze rûen nem élet raj zot ír, ha nem a tör té nel mi sze mé lyi ség és a kor
esz mei át vi lá gí tá sát tû zi ki felada tául. Si ke re sen – a re form kort megelô -
zô idô szak ké pe iz gal ma san és ta nul sá go san bon ta ko zik ki elôt tünk.
Mis kol czy kiin du ló té te le, hogy a fel vi lá go so dás sal össze fo nó dó de -
mok ra ti kus kul tú ra a tit kos tár sa sá gok ban ér vé nye sült iga zán. Ezek kö -
zül a sza bad kô mû ves ség volt a legerô sebb, ben ne szü le tett meg az új,
pol gá ri vi lág meg te rem té sé nek szán dé ka. A mo no gráfia szer zô je pon to -
san tisz táz za e tit kos tár sa ság alap fo gal mait, cél ki tû zé seit, az ezt szol -
gá ló szim bo li kus ha tás esz kö zö ket. Alap ve tôen er köl csi rend szer ként je -
le ní ti meg a sza bad kô mû ves sé get, mely a ha la dás megújí tó hi té re épí tett.
A ti tok, ame lyet e tit kos tár sa ság annyi ra hang sú lyo zott, az er kölcs ne -
me sí tô tu dást szol gál ta. A ta gok szel le mi össze tar to zá sát, ko hé zió ját.
Egy má sik, a je len ko ri nál tisz tább vi lág üze ne tét. A sza bad kô mû ves ség
meg ha tá ro zó ja a köz jó, az or szág köz ja vá nak elô moz dí tá sa volt, a zsar -
nok ság, a ba bo na, a kor lát lan ha ta lom, az el nyo más el le ni küz de lem.
I. Fe renc kiépü lô au to ri ter- re ak ci ós kor mány zá sa a ma ga szem pont já -
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ból nem vé let le nül til tot ta be e tit kos tár sa sá got. Ka zin czyt, a leg ki vá -
lóbb ma gyar sza bad kô mû ve sek egyi két is ar ra ne vel te a moz ga lom, hogy
sze mé lyes ér de mek re tö re ked jen, a szor ga lom, az egyetér tés és a ha za -
sze re tet bel sô ér té kei re.
Na gyon ér de kes Mis kol czy mû vé ben a ma gyaror szá gi Sza bad ság Sza -
bad kô mû ves ség al kot má nyá nak elem zé se, amely a szel le mi élet ver se -
nyét ál lí tot ta kö zép pont ba. A szer zô jog gal ér zé ke li eb ben a ké sôb bi ma -
gyar po li ti kai alap té te lét: a ter mé szet jo gi egyen lô sé get és a tör vé nyek
vál toz ta tá sá nak jo gát. Ha son ló kép pen gon do lat éb resz tô mû az a kan -
cel lá riai elô ter jesz tés is, ame lyet Es ter há zy Fe renc kan cel lár ve ze té sé vel
dol goz tak ki – olyan mo der ni zá ciós prog ram, amely szintúgy a ké sôb -
bi re form tö rek vé se ket an ti ci pál ja. Ké szí tôi, Ür mé nyi Jó zsef és Pász tho -
ry Sán dor egy faj ta „al kot má nyos ab szo lu tiz must” kép zel tek el. Az ural -
ko dói aka rat ér vé nye sí té sé vel sze ret ték vol na meg va ló sí ta ni a
fel vi lá go so dás re form jait.
1795-ben, a Mar ti no vics Ig nác ve zet te összees kü vés le lep le zé sé vel azon -
ban ha lá los se bet ka pott a ma gyar tit kos tár sa sá gi de mok ra ti kus kul tú -
ra. Egyetért he tünk Mar ti no vics sze mé lyi sé gé nek megíté lé sé vel: mel lô -
zött be sú gó volt, aki csa ló dot tan for dult el az új ural ko dó tól, mert az
im már el zár kó zott elô le, II. Li pót re form po li ti ká já tól. Az összees kü vôk
a Re for ma tio Le o pol di nát sze ret ték vol na foly tat ni egy for ra da lom tól
meg ret tent kor ban, nem ér zé kel ve a köz pon ti ha ta lom alap ve tô vál to -
zá sát, a reak ció elô re tö ré sét.
Ka zin czy if jú ko ri al ko tá sai ról azon ban, saj nos, jó val váz la to sabb ké -
pet ka punk. A kas sai Ma gyar Mu seum lét re ho zá sát nem lett vol na sza -
bad mel lôz nie a mo nog rá fus nak, hi szen ez volt az el sô ma gyar szé pi ro -
dal mi fo lyó irat; az Or pheust szintúgy nem, mert ez már Ka zin czy sa ját
or gá nu ma volt; a Kas sai Ma gyar Tár sa ság megal ko tá sa pe dig mér föld -
kô iro dal munk tör té ne té ben.
1795-ben a vér me zei szín já ték, a ki vég zé sek so ro za ta meg pe csé tel te
az ab szo lu tiz mus és a meg me re ve dô ren di ség szö vet sé gét. Ek kor tól csak
ma gán tár sa ság ban és a mû vé szi al ko tó mun ká ban le he tett ápol ni a fel -
vi lá go so dás cél jait és tö rek vé seit. Ezt tet te Ka zin czy is, bár Mis kol czy
Amb rus sze rint nem volt dik tá tor. Már csak azért sem, mert a ma gán -
tár sa sá gi kul tú ra a tit kos tár sa sá git, a sza bad kô mû ves sé get foly tat ta.
Akik Ka zin czy val sza ba du lá sa után le ve lez tek, va ló já ban „sza bad kô -
mû ves ség nél kü li sza bad kô mû ves sé get” al kot tak.
Az zal is egyetér tünk, hogy a fel vi lá go so dás há rom nagy pró fé tá ja,
Rous seau, Kant és Her der a ha zai ro man ti ka há rom nagy pró fé tá ja is lett.
Ide ha za csakugyan na gyon rit ka az olyan iro da lom kri ti kai gon dol kodó,



akit az em lí tett há rom fi lo zó fus szel le me ne érin tett vol na meg. Rousseau
két ség kí vül a mo dern nem ze ti ál lam min tá ját nyúj tot ta, Her der a fel vi -
lá go so dás na cio na li zá lá sá nak teo re ti ku sa volt, Kant pe dig az aka rat és
a sza bad ság fi lo zó fu sa. Mind hár man az el ve szett em be ri tel jes ség keresôi.
Ôk vol tak ugyanak kor azok, akik ál tal a ma gyar kor tár sak beépül tek
az eu ró pai szel le mi kö zös ség be.
A mo no gráfia egyik leg fon to sabb megál la pí tá sa az, hogy Ka zin czy íz -
lés kul tu sza va ló já ban én kul tusz, a mo dern in di vi dua liz mus meg nyil vá -
nu lá sa. Ez az én kul tusz pe dig ro man ti kus vo nás Ka zin czy neo klasszi -
ciz mu sá ban, mint aho gyan ro man ti kus tár sa da lom szem lé le ti
fo gé kony sá ga, az em ber test vé ri ség ér zé se is. Ka zin czy íz lés for ra dal ma,
nyel vi for ra dal ma már a ro man ti ka elô ké szí té sé nek je gyé ben fo gant. Ez
mit se von le ere de ti sé gé bôl, ér té ké bôl, ér vé nyé bôl.
Mis kol czy sze rint a szép hal mi mes ter ál lan dó ér ték ke re sé sé nek fó ku -
szá ban a vir tus fo gal ma áll. A vir tus el ha tá ro ló dást, meg kü lön böz te tést
je lent az erényt nél kü lö zô vi lág tól, egy mi nô sé gi leg jobb, ér té ke sebb élet
le he tô sé gét. Ez pe dig min den ki, a tár sa dal mi lag legala cso nyabb ran gú
em ber szá má ra is elér he tô. Ál ta la vi lá gi vá vá lik a ke resz tény fe le ba rá ti
sze re tet. Az erény az em ber tö rek vé se a jó ra, igaz ra, szép re. Kul tu sza a
be til tott sza bad kô mû ves ség to vábbélé sét je len tet te.
Ab ban is egyetér tek Mis kol czy Amb rus sal, hogy nincs po li ti kai tö rek -
vés fi lo zófiai ala pok nél kül, és hogy nem volt nagy for má tu mú po li ti kus
fi lo zófiai mû velt ség nél kül. Ám az is igaz, hogy Mis kol czy sok mun kát
meg ta ka rít ha tott vol na ma gá nak, ha a je len le gi nél szé le sebb kör ben
hasz nál ja fel Szau der Jó zsef ide vo nat ko zó ta nul má nyait. Kant, Her der
és Rous seau ha zai re cep ció ja egyén és nem zet, sza bad ság és kö zös ség
mo dern szem pont jai nak meg ho no so dá sát je len tet te, a nyelv újí tás po li -
ti kai tett is volt, mert a nyelv min den idô ben gon do lat, ér ze lem, em be -
ri lé lek. Az írás sza bad sá ga pe dig po li ti ka pót ló te vé keny ség. Az, aki az
iro da lom au to nó miá ját ke re si, azt meg ta lál va két ség te le nül mást is fog
még ke res ni. A mo no gráfia fel hasz nál hat ta vol na e gon do la tok alá tá -
masz tá sá ra a Fog sá gom nap ló ja, a Pá lyám em lé ke ze te, az Er dé lyi levelek
elem zé sét is – ez azon ban el ma radt.
A Deb re ce ni Gram ma ti ka el le ni küz de lem ér tel me zé se is gon do lat -
moz ga tó, az ol va só azon ban nem min dig tud ja, ho vá te gye Ka zin czy el -
len fe leit, pél dául Som sich Lá zárt, Ren dek Mi hályt, Do mo kos La jost (egy
élet raj zi jegy zet se gít he tett vol na ezen). A kü lön bö zés egy sé ge, ame lyet
Ka zin czy kí vánt, va ló ban már a pol gá ri nem ze tet fel té te lez te. A szép hal -
mi mes ter min den kor ban idô sze rû sark igaz sá got mon dott ki: „Vé ge ott
min den elô me ne tel nek a tu do má nyok ban s mes ter sé gek ben, ahol mer -
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ni nem sza bad, és ahol szám lált vok sok ha tá roz zák meg, mit kell szép -
nek, va ló nak, jó nak, hasz nos nak te kin te ni.”
A nyelv újí tás nak az is je len tôs ered mé nye volt, hogy a ha zai köz gon -
dol ko dás ba be kap csol ta a vál to zás fo gal mát. Azt, hogy vál toz ni kell a
nyelv nek, mert vál to zik az élet, a va ló ság. A re form kor po li ti kai átala -
ku lá sa alig ha jött vol na lét re a nyelv újí tás moz gal ma nél kül.
Ab ban már jó val ke vés bé ér tek egyet Mis kol czy val, hogy Ka zin czy
apo li ti kus po li ti kus lett vol na. Sza ba du lá sa után félt, né ha ok nél kül is
ret te gett, ám ugyan ki cse le ke dett vol na más képp az ô he lyé ben? El ment
ad dig a ha tá rig, amed dig me he tett. Va la ki, aki annyi ra elé ge det len volt
az adott va ló ság gal, mint ô, hogy egy klasszi ci zá ló ideál vi lá got ala kí tott
ki ma gá nak, apo li ti kus lett vol na? Az zal sem ér tek egyet, hogy csak az
1790-es évek ele jén ke rült be a po li ti ká ba. Ha így lett vol na, miért ej -
tünk szót Ka zin czy jo zefiniz mu sá ról?
Kü lön ér de me a mo no gráfiának, hogy rész le te sen be mu tat ja Szé ché -
nyi Fe renc és Jó zsef ná dor re form ter ve ze teit. Szé che nyi Ist ván ap ja 1812-
ben meg ter vez te a Mo nar chia al kot má nyos sá té te lét, a Habs burg-bi ro -
da lom hun ga ri zá lá sát. Be von ta vol na a po li ti ká ba a nem ne me se ket,
meg könnyí tet te vol na a vá ro si pol gár jog meg szer zé sét, adó re for mot haj -
tott vol na lét re, ja ví tot ta vol na a job bá gyok hely ze tét, vagyis szá mos té -
ren elô ké szí tet te fia re form jait. Jó zsef ná dor pe dig 1810-ben szintúgy
hun ga ri zál ni akar ta az egész Mo nar chiát – egy sé ges bi ro dal mi gyû lés
kiala kí tá sá val. Emel lett ön ál ló fe le lôs kor mány ra is gon dolt.
A ma gyar mû ve lô dés tör té net tisz te let re mél tó, de mél tat la nul el fe lej -
tett alak ja Si pos Pál fi lo zó fus. Amint ar ra Mis kol czy rá mu tat: Ka zin czy -
nak csakugyan nagy sze ren csé je volt, hogy megis mer ked he tett ve le és
gon do la tai nak ha tá sa alá ke rült. En nek nyo mán ír ta ne ve ze tes Sza bad -
ság-ó dá ját, azaz köl tô ie sí tet te Si pos Pál Fich té re vissza ve zet he tô gon do -
la tait, a fel vi lá go so dás és a ro man ti ka hit val lá sá nak alap ve tô té te leit.
Ka zin czy nem egé szen osz tot ta Si pos Pál szél sô sé ges idea liz mu sát, de
szí ve mé lyén tisz tel te fi lo zó fus kor tár sát. Iga za van a mo nog rá fus kö -
vet kez te té sé nek: amíg „fo szok” lesz nek a vi lá gon, ad dig a Sza bad ság-
ó da örök ér vé nyû ma rad.
Mit kell ten ni re form cí mén Ma gyaror szá gon? A kér dést el vi leg elô -
ször Ka zin czy és Ber ze vi czy Ger gely vi tá ja vá la szol ta meg. Ez a vi ta azért
is kiemel ke dôen je len tôs, mert tör té net írá sunk egy ré sze en nek kap csán
mi nô sí tet te Ka zin czy tö rek vé seit „feu dá lis na cio na lis tá nak”. Ber ze vi czy
a leg messzebb ment el kor tár sai kö zül a re for mok ban, ke res ke del mi és
ipar sza bad sá got sze re tett vol na Ma gyaror szá gon, ön sza bá lyo zó pia cot –
fi zi o kra ta gaz da sá gi mo dellt. Mo der ni zá ciót, ko mo lyabb hu ma ni tá rius
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lé pé se ket. Esz mei fej lô dé se so rán an ti jo zefini sta re for mer bôl poszt jo -
zefini sta re for mer ré vált. Nem bí zott sa ját osz tá lyá ban, a ne mes ség ben.
Hi va tal ké pes sé és tu laj do nos sá akar ta ten ni a pa rasz tot, el tö röl ni az úri -
szé ket, kor sze rû sí te ni a bün te tô gya kor la tot.
Ka zin czy azon ban tar tott at tól, hogy Ber ze vi czy re form tö rek vé sei nek
ha tá sá ra az or szág el vesz ti ere de ti sé gét, s beol vad az auszt riai bi ro da -
lom ba. Eb ben sok igaz ság volt, mert Ber ze vi czy ke vés sé tö rô dött a nyelv -
vel és az ál ta la hor do zott kul tú rá val. Nem ér zé kel te kel lô képp a nem -
zet té vá lás je len tô sé gét, szük ség sze rû sé geit, Ka zin czy vi szont igen.
Sok meg fon tol ni va ló van ab ban is, amit a mo nog rá fus az 1825. évi
or szág gyû lés rôl ír. Ez az össze jö ve tel már csakugyan az elô zô ké nél mo -
der nebb ta nács ko zás volt. Nem dié ta, ha nem or szág gyû lés. Ah hoz, hogy
Szé che nyi meg te hes se hí res aka dé miai felaján lá sát, meg fe le lô kö zeg is
kel lett. Olyan po li ti kai erô tér, mely azután ki küld te az új ope rá tu mok
ké szí té sé re szol gá ló bi zott sá got.
A Des sew ffy Jó zsef rôl al ko tott mi ni port ré szintúgy szá mot te vô ér ték
– ki vé ve azt a rész le tet, mi sze rint Des sew ffy a saj tó sza bad ság és a cen -
zú ra el len lé pett fel. Ez fá ból vas ka ri ka – és ér de mes po li ti kus az elôb -
bi nek volt a baj no ka. (Le het, hogy itt a nyom da ör dö ge a bû nös?)
Mi kor tól da tál juk a re form tö rek vé sek kez de tét? 1790-tôl vagy 1830-
tól? Kos suth le het eb ben a dön tô bí ró, aki he lye sen ér zé kel te a két dá -
tum szer ves össze füg gé sét. 1848 átala ku lá sán min den bi zonnyal em ber -
öl tôk dol goz tak. Szé che nyi nek és Kos suth nak elôd je egyaránt Ka zin czy
volt.
Nyil vá nos ság és sza bad dis kus sió nincs ônél kü le. Mis kol czy mi nô sí -
té se nem túl zó, nem szub jek tív: Ka zin czy va ló ban „a ma gyar de mok ra -
ti kus kul tú ra ala pí tó egyé ni sé ge”. A ró la szó ló négy kö te tes mo no -
gráfiának pe dig leg na gyobb di csé re te az le het, hogy azt az örök sé get,
ame lyet Ka zin czy ban „ér ték hû ség”-ként mél tá nyol, foly tat ja, il let ve az
ol va sók szá má ra si ke re sen fel mu tat ja.

Fe nyô Ist ván
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Köz gyû lést vá laszt a fô vá ros*

A Po li ti ka tör té ne ti In té zet a ko ráb bi évek ben az 1920–2010 kö zött meg -
ren de zett or szá gos kép vi se lô-vá lasz tá sok tör té ne tét ad ta köz re, össze -
fog lal va vá lasz tá si ered mé nye ket, man dá tum ará nyo kat, jog sza bá lyo kat,
in du ló pár to kat és kam pá nyo kat. Legújabb, im po záns kiál lí tá sú, jegyze -
tek kel és táb lá za tok kal bô sé ge sen el lá tott kö te té ben az in té zet Bu da pest
fô vá ros és az idô köz ben a fô vá ros hoz csa tolt köz sé gek ön kor mány za ti
vá lasz tá sai nak kró ni ká ját nyújt ja át az ol va só nak – Bu da, Pest és Óbuda
egye sí té sé tôl a „Demsz ky- kor szak” le zá ru lá sáig.
Egy adott te rü let (or szág, ré gió, me gye, vá ros) vá lasz tá sai nak a tör téne -
 tét ta nul má nyoz va, az el sô kér dést az elem zés kro no ló giai ha tá rai jelentik.
A vá laszt nagy részt a vá lasz tá si rend szer és a köz igaz ga tá si ha tá rok válto -
zá sa szab ja meg. Míg az or szá gos kép vi se lô-vá lasz tá sok ada tai nak a gyûj -
 té sé hez és elem zé sé hez 1920 a kon ven cio ná lis ha tár kô – ek kor tól kezdve
lé te zik Ma gyaror szág a mai ha tá rai kö zött –, a fô vá ro si ön kor mány zati
vá lasz tá sok ta nul má nyo zá sá nak kiin du ló dá tu ma ként az 1873-as év kínál -
ko zik: az egye sí tett fô vá ros megala ku lá sá nak az éve.
Ugyanak kor a fô vá ro si vá lasz tá sok ku ta tá sa so rán ne héz sé get je lent,
hogy Bu da pest te rü le te a ké sôb bi rend sze rek ben több al ka lom mal mó -
do sult. El te kint ve a legutol só, 1994-ben be kö vet ke zett ki sebb hord erejû
vál to zás tól – a XXI I I. ke rü let (So rok sár) megala ku lá sá tól –, a fô vá ros
két szer (1930-ban és 1950-ben) is je len tôs vál to zá son ment ke resz tül,
a köz igaz ga tás ha tá rai is mó do sul tak, új ke rü le tek ala kul tak. To váb bi
ne héz sé get je lent, hogy a fô vá ro si vá lasz tá sok ra vo nat ko zóan is szá mos
jog sza bály szü le tett, mu tat va, hogy a hu sza dik szá za di ma gyar tör té ne -
lem ben a gyak ran vál to zó re zsi mek mindegyi ke tisz tá ban volt a fô vá ros
kiemelt po li ti kai sú lyá val. A tria no ni bé ke szer zô dés után Bu da pest
közéle ti, gaz da sá gi és kul tu rá lis sze re pé vel egyet len más, az új ál lam ha -
tá rok kö zött ma radt nagy vá ros sem ve tél ked he tett. A fô vá ros fe let ti
kont roll meg te rem té se ele mi ér de ke volt a Hor thy-kor kor mány párt jai -
nak – ahogy az sem vé let len, hogy 1945-ben szin tén a fô vá ro si vá lasz -
tást te kin tet ték a de mok rá cia pró ba té te lé nek.
A szer zôk nek ha tal mas adat tö me get kel lett moz gat niuk, ráadá sul a
Hor thy-kor szak ban a fô vá ro si köz gyû lé sek össze té te lét szin te vá lasz tá -
son ként mó do sí tot ták a kor mány za ti ér de kek nek meg fe le lôen. Még egy
po li ti kai rend sze ren be lül sem be szél he tünk ál lan dó ság ról, a min den -
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kori ha ta lom úgy mó do sí tott a tör vény ha tó sá gi bi zott ság össze té te lén,
a vá lasz tá son va ló rész vé tel fel té te lein, a vá lasz tó jo go sul tak kö rén, aho -
gyan azt az ak tuá lis erô vi szo nyok dik tál ták. Nem volt ki sebb feladat a
ren ge teg – sok eset ben egyet len vá lasz tás ra ala kult – fô vá ro si és ke rületi
párt, szö vet ség, blokk prog ram jai nak össze gyûj té se sem. Az agg lo me rá -
ció, az 1930-ban és 1950-ben Bu da pest hez csa tolt te le pü lé sek párt jai -
nak be mu ta tá sa kü lö nö sen ér de kes, hi szen ezek a pár tok még ke vés bé
sze re pel nek a köz tu dat ban (nyil ván nem so kan hal lot tak pél dául a Pest -
erzsé be ten mû kö dô Li be rá lis Kis pol gá rok és Szo cia lis ta Mun ká sok Szö -
vet sé gé rôl vagy a szin tén pester zsé be ti Nem ze ti Pol gá rok és Mun ká sok
Párt já ról).
A ti zen öt ta nul mány kö zül egy (Hor váth J. And rá sé) a dua liz mus kori
ön kor mány za ti vá lasz tá sok kal fog lal ko zik. Négy szer zô (Ignácz Ká roly,
Schwei tzer Gá bor, Var sá nyi Gá bor, For ró Ka ta lin) össze sen öt ta nulmány -
 ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti Bu da pest, il let ve az 1950-ben a fô vá ros -
hoz csa tolt te le pü lé sek ön kor mány za ti vá lasz tá sait vizs gál ja. Hubai László
a kor tár sak és az utó kor ál tal a „de mok rá cia fô pró bá já nak” tekin tett
1945-ös tör vény ha tó sá gi vá lasz tás ku lisszái mö gé en ged be te kintést.
Feitl Ist ván két ta nul má nyá ban az 1956 elôt ti, va la mint az 1957–1989
kö zöt ti ta nács vá lasz tá so kat elem zi, vé gül Ripp Zol tán, Wie ner György,
Sza bó Ba lázs, Szo bosz lai György és Wé ber At ti la írá sai a rend szer váltás -
tól 2010-ig tar tó idô szak hat vá lasz tá sát vizs gál ják. A ta nul má nyok után
egy párt mu ta tó, va la mint egy, a fô vá ros 1873 és 2010 kö zöt ti köz igaz -
ga tá si és vá lasz tás föld raj zi vál to zá sait be mu ta tó, tér ké pes össze fog la ló
se gí ti az eliga zo dást.
A ta nul má nyok – ha son lóan az 1920–2010 kö zöt ti par la men ti kép -
vi se lô-vá lasz tá so kat elem zô kö te tek ta nul má nyai hoz – azo nos mó don
épül nek fel: a szer zôk elôbb a vá lasz tá so kat megelô zô po li ti kai szi tuá -
ciót vá zol ják fel, majd ezt kö ve ti a vá lasz tó jo gi sza bá lyo zás és vi tá já nak
– né hol hossza dal mas, de a gya ko ri mó do sí tá sok miatt szük sé ges – leírá -
sa, utá na a pár tok és párt prog ra mok „se reg szem lé je”, va la mint a kam -
pány, majd a vá lasz tá si ered mé nyek ér té ke lé se és ma gya rá za ta. Je len re -
cen zió ban nem tö re ked he tek a ta nul má nyok rész le tes is mer te té sé re, ezért
két prob lé má ra irá nyí tom a fi gyel me met: a két vi lág há bo rú kö zöt ti
válasz tá sok min tá za tá ra, va la mint az egyes vá ros ré szek re jel lem zô vá -
lasz tói ma ga tar tás kon ti nui tá sá ra.
A ke resz tény jobb ol da li kö rök ben már a szá zad for du lón di vat ja volt
a nyi tott, szel le mi leg be fo ga dó fô vá ro si élet for ma és kul tú ra os to ro zá -
sá nak. AWolff Ká roly ne vé vel fém jel zett ke resz tény pár ti po li ti ka a „fô -
vá ro si köz igaz ga tás nak min den vo na lán” ér vé nye sü lô „ré gi sza bad kô -
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mû ves-szel lem” el le ni vi lág né ze ti küz de lem ben nem riadt vissza a li be -
rá lis el len zék le he tô sé gei nek kor lá to zá sá tól sem. (57.) Az 1920-as vá -
lasz tás után – ko ráb ban pél dát lan mó don – az el len zék a szak bi zott sá -
gok ban va ló rész vé tel re sem ka pott le he tô sé get (69.). Az öt év vel ké sôbb
meg ren de zés re ke rü lô vá lasz tás azon ban a Ma gyaror szá gi Szo ciál de -
mok ra ta Párt (MSZDP), Vá zso nyi Vil mos Nem ze ti De mok ra ta Párt ja
és a Kos suth-párt ál tal al ko tott vá lasz tá si szö vet ség (De mok ra ti kus
Blokk) si ke rét hoz ta. Bár a vá lasz tá si gyô ze lem nek nem vol tak, nem le -
het tek közéle ti kon zek ven ciái, de több ta nul ság gal is szol gált.
Be bi zo nyo so dott, hogy a szo ciál de mok ra ták, hat év vel a Ta nács köztár -
sa ság után, szé les vá lasz tói tö me get tud hat nak a há tuk mö gött, ami –
1919 fáj dal mas em lé két és a „bû nös vá rost” os to ro zó kor mány pár ti
pro pa gan dát te kint ve – nagy szó volt. Emel lett ki de rült, hogy a vá lasz -
tók nak csu pán 36,6%-a tá mo gat ja a fô vá ros ré gi „li be rá lis”, „sza bad -
kô mû ves” szel lem tôl va ló meg tisz tí tá sát hir de tô po li ti kát. Az el len zék
„pro vi zó ri kus gyô zel me” nem vált tény le ges gyô ze lem mé, kö szön he tôen
a széthúzásuknak – a De mok ra ti kus Blokk és a Ras say Ká roly ve zet te
sza bad el vûek el len té té nek –, de legin kább a tör vény ha tó sá gi bi zott ságba
kü lön bö zô jog cím mel be ju tott, nem vá lasz tott köz gyû lé si ta gok fel lé pé -
sé nek. Ne ve tô har ma dik ként a beth le ni kon szo li dá ciós po li ti ka fô vá rosi
„tró jai fa lo va”, a Wolff- fé le Ke resz tény Köz sé gi Párt nál li be rá li sabb, de
„bal ra”, a szo ciál de mok ra ták fe lé Wolff párt já hoz ha son lóan zárt, így
a pol gár ság nagy ré sze szá má ra szim pa ti kus Köz sé gi Pol gá ri Párt (Ripka-
 párt) ke rült elô nyös po zí ció ba.
Bu da pest kiemelt je len tô sé gét mu tat ja, hogy mind a beth le ni, mind
a göm bö si kor mány párt min dent meg tett a „bû nös vá ros” fö löt ti kont -
roll meg te rem té se ér de ké ben. A fô vá ros ban, ahol a vá lasz tó pol gá rok or -
szág gyû lé si vá lasz tá son is tit ko san, párt lis ták ra sza vaz tak, na gyobb esély
nyílt az el len zék tér nye ré sé re, mint a nyílt sza va zá sos vi dé ki vá lasz tó ke -
rü le tek ben, és a fô vá ros plu rá lis párt szer ke ze te job ban le ké pez te a helyi
tár sa da lom ideo ló giai ta golt sá gát is Az or szág he ge món párt rend sze re
és a fô vá ros plu ra liz mu sa kö zött óriá si sza ka dék fe szült. A kor mánypárt
tö rek vé se a plu ra liz mus fel szá mo lá sá ra idôn ként még a ke resz tény szocia -
lis tá kat, a li be rá li so kat és a szo ciál de mok ra tá kat is egy tá bor ba tömörí -
tet te. 1930-ban az új, Beth len cent ra li zá ciós szán dé ká nak szol gá la tá ban
ál ló fô vá ro si tör vény ter ve ze té nek vi tá ja egy plat form ra hozta a ke resz -
tény pár ti vá ros po li ti ku so kat „ôs el len sé geik kel”, a szo ciál de mok ra tákkal
és a li be rá li sok kal. Az 1930-as évek ben a fô vá ro si po li ti ku sok nak Gömbös
Gyu lá val kel lett harc ba száll niuk, mi vel a mi nisz ter el nök a fô vá ro si pár -
to kat is be kí ván ta te rel ni a Nem ze ti Egy ség Párt já nak égi sze alá. (113.)
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A kor mány zat nem riadt vissza a vá lasz tá sok ma ni pu lá lá sá tól sem.
Jel lem zô, hogy az 1935-ös vá lasz tás ide jén az öt év vel ko ráb bi vá lasztói
név jegy zé kek sze rint sza vaz hat tak a fô vá ro si pol gá rok. En nek kö vet kez -
té ben az idô köz ben el huny tak is ak tív vá lasz tó jog gal ren del kez tek, vi -
szont – az 1936-os új név jegy zék tük ré ben – har minc ezer fô nem él he -
tett tör vé nyes jo gá val. (114.) Hogy a za var még na gyobb le gyen, a
két száz ki lenc ven ezer vá lasz tó jo go sult kö zül száz nyolc van ezer idô köz -
ben el köl tö zött, és az új cí mük ki de rí té se újabb ad mi niszt rá ciós felada -
tot zú dí tott a köz igaz ga tá si szer vek re (120.).
For ró Ka ta lin a Bu da pest hez csa tolt te le pü lé sek hely ha tó sá gi vá lasz -
tá sai kap csán rész le te sen be mu tat ja a Hor thy-kor szak po li ti kai kul tú -
rá ját, a vá lasz tók in for má lá sá nak és moz gó sí tá sá nak esz kö zei tôl (nagy -
gyû lés, saj tó, fal ra gasz, röp lap, sôt „szend vics em ber”) a kor tes fo gá so kon
ke resz tül a vá lasz tá si visszaélé se kig (pél dául a név jegy zé kek ma ni pu lálása,
ígé re tek a vá lasz tás nap ján, a tit kos ság meg sér té se a párt ál lás ra uta ló
szín nel el lá tott sza va zó la pok kal). A po li ti kai rend sze rek jöt tek-men tek,
de ha son ló trük kök, visszaélé sek ha tó sá gi al kal ma zá sa a rend szer váltásig
ál lan dó ele me ma radt a vá lasz tá sok nak. Az 1950-es ta nács vá lasz tás ko -
mé diá já ra pél dául jel lem zô volt, hogy meg til tot ták a tö meg köz le ke dés
hét vé gi já ra tai nak sû rí té sét, ne hogy a sza va zók a he gyek be ki rán dul va
szök je nek meg a kö te le zô sza va zás elôl (175.). Mindeze ket fi gye lem be
vé ve nem cso da, hogy az el sô rend szer vál tás utá ni ön kor mány za ti vá -
lasz tás elsô forudlójában a rész vé tel ala csony (37,39%) ma radt (220.).
Az egyik legér de ke sebb kér dés az egyes vá ros ré szek re, ke rü le tek re jel -
lem zô vá lasz tói ma ga tar tás ko ro kon átíve lô ál lan dó sá ga. A pub li cisz ti -
ká ban elô sze re tet tel em le ge tik, hogy az or szág gyû lé si és ön kor mány zati
vá lasz tá so kon a Du na két ol da lán el he lyez ke dô vá ros rész egé szen el té -
rô vá lasz tá si min tá za tot mu tat: Bu da „jobb ra” haj lik, míg Pest „bal ra”.
Oly kor 1848-ig ve ze tik vissza a két part el len té tes po li ti kai min tá za tá -
nak a gyö ke reit. Nem va la mi lyen ge ni us lo ci, ha nem az egyes vá ros ré -
szek szo cio ló giai kü lönb sé ge áll az el té rô po li ti kai ta golt ság mö gött. Buda
a ke resz tény úri kö zép osz tály „me ne dé ke” volt, így ter mé sze tes, hogy a
Hor thy-kor szak ban az itt élô jó mó dú pol gá rok na gyobb arány ban a leg -
kon zer va tí vabb po li ti kai ala ku la tot, a ke resz tény szo cia lis ta erôt tá mo -
gat ták (de erôs volt a Ke resz tény Köz sé gi Párt a pes ti ol da lon, a Te réz -
vá ros ban és az Er zsé bet vá ros ban is). A Li pót- és Új li pót vá ros, va la mint
a Te réz vá ros Nagy kör úton be lü li te rü le te azon ban a Hor thy-kor szak
egé szé ben a li be rá lis pár tok bá zi sa volt. Ezek ben a vá ros ré szek ben kon -
cent rá ló dott a zsi dó nagy- és kis pol gár ság, ez volt a zsi dó kis pol gá ri bá -
zi sú párt nak, a Vá zso nyi Vil mos ve zet te Pol gá ri De mok ra ta – utóbb
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Nem ze ti De mok ra ta – Párt nak a szü lô he lye. (127.)
Ér de kes azon ban, hogy az 1944–1989 kö zöt ti nagy tár sa da lom alakító
idô szak vi ha rai sem vol tak ké pe sek a tér be li po li ti kai ta golt ság lé nye ges
meg vál toz ta tá sá ra. A bu dai ke rü le tek a rend szer vál tás után is a jobb ol -
dalt pre fe rál ták, holott ek kor ra a „ke resz tény-nem ze ti” jobb ol dal bá zi -
sá nak szá mí tó ré gi ke resz tény úri kö zép osz tály már szét szó ró dott. Belsô-
Pest vi szont húsz éven ke resz tül a li be rá lis SZDSZ fel leg vá ra volt, és így
a rend szer vál tó párt szin te a Nem ze ti De mok ra ta Párt örö ké be lé pett –
no ha nyil ván va ló, hogy tár sa dal mi foly to nos ság ról itt sem be szél he tünk.
A jobb ol dal és a li be rá lis sza va zó tá bor ha tá ra az 1990-es évek ben éppúgy
a Nagy kör úton hú zó dott, mint het ven év vel ko ráb ban. A mun kás moz -
gal mi ha gyo má nyok kö vet kez té ben a két vi lág há bo rú kö zöt ti MSZDP
rend re el nyer te An gyal föld mun kás la kos sá gá nak sza va za tait – és a 2010-es
vá lasz tá son a XI I I. ke rü let volt az egyet len olyan fô vá ro si ke rü let, amely -
ben az MSZP ál tal kép vi selt balol dal gyô zel met ara tott: a párt a ke rü -
let ben el nyer te a meg sze rez he tô man dá tum mennyi ség több mint fe lét
(ti zen négy man dá tu mot a húsz ból). (318.)
A tér be li po li ti kai ta golt ság té ma kö re to váb bi ku ta tá so kat igé nyel:
miért mu tat nak egyes vá ros ré szek ma ka csul ha son ló ké pet a nyolc van
vagy ki lenc ven év vel ezelôt ti vá lasz tá si min tá zat hoz, mi köz ben a ho lo -
kauszt, a vi lág há bo rú, az ost rom és a bom bá zá sok, az emig rá ciós hullá -
mok, a ki te le pí té sek fo lya ma tai több szö rö sen át ren dez ték az egyes kerü -
le tek tár sa dal mát, nem be szél ve a mun ka erô-pia ci hely zet vagy a csa lá di
ál la pot vál to zá sá val össze füg gô be- és ki köl tö zés rôl. Vá lasz ra a kö tet
sem vál lal ko zik, né mi hiány ér ze tet hagy va az ol va só ban. Igaz, ez szükség -
sze rûen túl ter jesz ke dett vol na a könyv ke re tein, olyan or szá gos és nem -
zet kö zi össze ha son lí tást, em pi ri kus ku ta tá so kat kí vánt vol na meg, amit
nem vár ha tunk el et tôl a kö tet tôl.
Vé gül ér de mes kiemel ni, hogy a könyv nem pusz tán Bu da pest po li ti -
ka-, vá lasz tás- és párt tör té ne te, ha nem az ál ta lá nos tár sa da lom- és a
men ta li tás tör té net szem pont já ból is hasz nos is me re te ket tar tal maz.
A Hor thy-kor szak és 1945 bu da pes ti vá lasz tá sain jól nyo mon kö vethetô
pél dául a nôk közéle ti sze re pé nek, presz tí zsé nek ala ku lá sa, mind vá lasz -
tó ként, mind vá laszt ha tó ként. 1935- ben a Göm bös- fé le Nem ze ti Egy -
ség Párt ja há rom, a Ke resz tény Köz sé gi Párt négy, a Szo ciál de mok ra ta
Párt ti zen öt nôi kép vi se lô-je löl tet in dí tott – ami per sze el ha nya gol ha tó
a fér fi je löl tek szá má hoz és ará nyá hoz ké pest, de nagy elô re lé pés volt
ah hoz a ko ráb bi ál lás pont hoz ké pest, hogy a nôk nek ott hon és nem a
közélet ben van a he lyük. (117–118.) A nôi sza va zók nak szó ló ke resz -
tény pár ti és szo ciál de mok ra ta kiad vá nyok meg je le né se ér zé kel te ti, hogy
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a nôk moz gó sí tá sa is stra té giai kér dés sé vált. Még in kább így volt ez
1945 után, ami kor nô több let ala kult ki Bu da pes ten, hi szen a há bo rú, a
ha di fog ság és a ma len kij ro bot ren det vá gott a fô vá ro si fér fi la kos ság kö -
ré ben. A nôk pe dig – aho gyan az Hu bai Lász ló ta nul má nyá ból ki de rül –
a Füg get len Kis gaz da párt fe lé bil len tet ték a mér leg nyel vét, hoz zá já rulva
a Kom mu nis ta Párt és a Szo ciál de mok ra ta Párt ál tal lét re ho zott Dol go -
zók Egy ség front já nak ku dar cá hoz. (164–165.)
Az Ön kor mány za ti vá lasz tá sok Bu da pes ten 1867–2010 iz gal mas ta -
nul mány kö tet, azon ban ko ránt sem me rí ti ki a té mát: sok nyi tott kér dés
ma rad, legin kább a tér be li po li ti kai ta golt ság és a vá lasz tói ma ga tar tás
mé lyebb, szo cio ló giai és kom pa ra tív szem pon tú elem zé sé vel vagy egyes
rész te rü le tek kel (pél dául a pár tok köz ség po li ti ká ja, a je lölt ál lí tás fo lya -
ma ta, a kam pá nyok anya gi hát te ré nek biz to sí tá sa) kap cso lat ban. Ezek -
nek a ku ta tá sa a to váb biak ban is mun kát ad a ha zai vá lasz tás- és politi -
ka tör té né szek szá má ra.

Pa ár Ádám
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