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Békéscsabánés G1ulán
Jclen

Iatll|Ílcn} naro|- eJ \orI

DeRe( n.e.

gyei teLepillés, Békéscsabaés G'r,lla 1947'
allgusztus 31-én megtaltott országg]úlési
1<épvisclővá1asztásának politikatöItónetét
dolgouz'r ic;r. \: !k1,o. Lo. e r\\arosag. logú várossá váló Békéscsaba azonban nem
azonos a mai meg'vei jogú várossal' 1952.
ben először jelentős nag.vságú külterl:i1etl
rcszck rá|Lak k' . Beke.c..lbibo|. .. '<tlc
i]ná1ló községck. majd a területének tőbb
mint e$/hemladát clvesztó váIoshoz a he|venes és n-vo1cvanas években hozzácsatol|.L .''' -e.\ \ö,e'. \ö/.""e .é 'il Io9jban egy újabb ÍésZkiválísával aLakult kí
Békéscsabamai te.ii1ete.] N{indezek miam e
r'izsgá1at csak az akkori Békéscsaba l'álasztási eredmén}'eivel foglalkozik. GyL a ".se'íben \l!.on' (rdeme. Lildn e.eme1n: d1
lo-J-bor a rrro.f.oz cs! o't. lo-r--bcr r_ig
öná1ló kozség, G}ulaváÍi vá1asztási eledmétyeit is' amak sajátos politil(ai karaktele
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mialt.
A választások lefol}ásálroz. a páfiok és
jelö1tek bcmuÍetásához a helyi politikai újságok melLett a PoLlti1otöité]]eti Inrézet l,e'?on|nUn'.Id et
'é|'jrában (PlL' 'Ji.'h! .J
szociáldemokata anyagok egy részét.i11ci
r.e a Békéstr4cgyei LevéLtír (B}IL) váLaszl..:dT\ag'| ' eIinl(ll<rn a'' A. lq.r-.c. .á'
1asztási eredmén)eket ta1tlnazó hivata]os
jarási és városi csszesítő jeg-vzőkónyvek a
Nlagyal országoS Levélti'rban (NIoL) taláilratók rrleg. .\ szakjrodalonTa inkább csak
d, o-./;!r.. e.;rir,ek (apc.-n tud'an t"-
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soL Bókóscsabán és G}a]án 1920 1998., mun'taci'

mii. a Po]itikátÖrténeti Ahpítvalr'
2

Maglarotszág

helv

tárnogá.ásá\'a]

:é4né'ijrdi, i]letvc NI.{D.{Y

Di ,a(..! ! "\..o..:n

le' BékéScsaba' BékéSmeg]e Tdácsa
adamj alapján'

\B,

1960.

maszkodni. mefi á hcl].i tanulmányok és
n onogÍJflÁ |0.1.-l.e,, (apc50|odo re),e.
igcn s,,iJ,s7a\ iak. ie.. cnr ci .rz ernek e.
vá1asztásnak a hel-vi szintú feldolgozottsága
messze e]rnaradt pé1dáu1 ]9.15-ösétő1 és az
akkori választásétó1'
Az 19.17-es eseményck clőtt érd€n]es Iövideí foglalkozni a három te1epű1és korábbi. a \él . ldghdbÜ"u |dzÜr'i .. u, 'n4. ö.
választásai\'a]' AZ elleÍfonadalmi korszakban a két viÍoshoz ttu1ozó válásztóker.i1ctekben egyszer sem vclt eg],/hangú szavazás' és 1922 1935 között a szíLkre szabott
vá]asztójogosultság és a nYí1t szavazás e11e'
nére a konnánypárt hi\'atalos .jelöitjelvel
szemben |e11épő ellenjelÖitck je1entős |án]ogatottságoL tlldtak szerezni' Békéscsabán
öbb1} i c P jlo( 'á'd(mor.l-lLd. L'. L|.f peJi'.
a kisguda je1Óitelr léptek fel. amí már akkor megmutatta a két terület €Ltérő po1itikai
irán1'u1tságát' BékéScsaba a Szociáldemokúták egyik Legelősebb \'idéld báZisa vo]|.
az adott idószakban a párt szcmpontiából

Ij örl.g... lo]0.a. c. nJj ö' \áL5/lj'o.

leszánít!a csak két olyan íyílt1,álasztókerüiet ta1á1ható az országban, ahc! mln
cig indult a p&t1uk je]ö]tje: a békéscsabai
és a szan'así.. 1922-beü . tedl'ező hel]ri kö
riilményeket ldhaszná]va a sZociáldernokrata Szeder Felenc íieg is szelez|e e csabai
mand;ru.lo|' dne|,Ét r ki.ó}b' '-]a:z'".o.
kor a ko-| rán12án . Á ko.rro'. \aio.ag
Seg1tséggel és eÍősza1&al tlLdott vísszaszerezni" i1lene megtaitani' A g.yu]ai kerületben a Vihalsarok náSik ellenzéti irányzata.
a demokatikus pafaszti szen.ezkedés vo1t
jelentős Az 1920-as cg-vértelmű siker utan
a 1.isgazda támogatotiság a hílszas óvckben
l(at

.

HLrB.{] Lász]ó: A szociá1denokata piifi iés'''e'
1e1e a válasz|áSoko]r 192a l91j. M|ihunk LX\I.
(1991) 2. sz. 112.
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::..;ó..:réi iái!.ga:ctt!ág'lr:iri e réglóbar.
:g]' a rzélsőjobircida] e]ó|9:ö.é5. ]ii .goklia.l
j{.Y.s:. fclt i"t1'á]].]'.s-: l,'||l. i:o:ban Íi].

'
i':özség
akkci.i
.-:..'lé]-|!:]: a ti:llo.. \:á]asz.Lásci egYé[ilre!
1 l..Í']á'.|]./i]áí j'iöiij.;r'ti .zcrlLel egverlül
]iliépő <i-"gazca elielzéki ;t]ö1: erl ei 7C
i.lelii. : lisiá]] Éedig leg}.FáÍi'.'eI.
'záZalét
'::'iL
: ' -i i i-r l-1 .,t \- |' / '
..:j1é3: ie:r;ii.i('3i.i,lalát

léi<os sza''ezl'rarán1.,r. er:i; nlál al.tor neg
e ie]epri]és cIós ]raic]úa1j!ágál. A két
'nrialla
ellerzJki n]ozgai.in 1.a]ós ele.je és *tncga-

' : :-.-

t:l,r

'.:,u

-.:..s,/.u,t.d! .
t.z|9 45 -ös szal]ad i'álalziásorl nu].4lkozott
i..eg' BéLéscsal]án e szcciálcernol(r.ara 11loz.
ro..-

:'l'.o|:'obiie':.l;

:t'.l.'J'é.i'|'''' Í':'i

is szín|e ]épl]ctet| x 1..éi i!u ](áspáÉ
}. ' 1'''e .'l' el'ir' .|'.'n'L öb 1.eg.: .
koit.{. a.".áiosbal" t1]ig G].LLIáí a |dsgazda
pá]'| keili]l .''ezeiő ilozíciói]a. ri8 száZa]éj(os
c':'.l
't' 1|'.*i' '..u.''J'I a| 'l.e' ' |Ó.
].ó e!.e|iinérl!ck sziliettEl(i a 1{ol'munistái(

sel. ós csaiájoi rés21etcs lizsgá1a:a kö\ e|'
l' |ó ké:dós az ..'c1t" iog)' j!.]-vi sziilien trjeg

.. | , :j, ..,/_cl ..,1 r,,.
e: i' . a . a d. ,oi. oo,. |
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tóbe1i. Ezuiái,] a .''áias7tási adarok iöbb
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pctiiú. .jssz.hasoniitó el€iilzésér.e keliil sor,
-ail r_:: .1 ..r-i- r..: d.. .,o,, et,.i

'-io.

e:', i .:lb. ..r - -,..,

ielscro]ásár'al zárr'r1 a tairu-Liná,t}'
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A i]á].!."k íel)' i szen'eZ:teiir.k
:'í ..iréa.7r'í nr ; Fó11. ].( -tra!
1'á]asztási listáiL..
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'. l ' d.' i' .llrj '.'':.c ó.t
-i.''.
j]em vá]tozoii meg a ]lc].\'Zc| a .',izsgált i.]cir';iiésekei. to-..áb-bfa i! a ]rcü]1!1u1isiá]{ iíá|yltc|iák áZcl.ar.ó ÓL adtá]t a íáIosok Pclgánnesteieit, a *egve íőispánjái. és leg-

.öl.b.,

1e'.; .. n "'i 5i '| ' |o,Ui'i -a i
én'élyesítcliiui:iiák aZ a|'aátul.at. i9.ió-|rarl
'| |' 'ié|'é.e|.' / '|',/B!o\ '.e'] e'|. .'a'Ie1'gJ.
.oC|ak. sor l(erillt a lieiyr Balcldaii Blcl,ltcir
nesa1a]o]ására! a ](c1]1m|rnisták ál|3j szel

e Éll'ö''l.lli''1l.'e.(lc'e' e.e/.ll '. ) on'f,J
E- :'ldla oiip. P-1.c,.,: rr .iele ,: .. ..:r:tL

sz]ovák ]ai(ossága l,]]iati ér.lntctt \:c]t a rra-

!1]'.iiia11

42 -. - -.._. r' ri:.

r_80o .sretle
Ílen /j9rn1náilak. cgl1]utatva czzel. hosy
a l(özségbe1i az l939-es lag1''arárr1.ú kisgazcia é! szociáldenokr.ata Sii(el hatteiébe]l
t.'' ; lc :'ó|.b' rrrl '1o. J Icg.'oll5.ga'

harrem vaiószínú1eg a l.adiká]is baloldal.i
szavazól<lr!ú( az akkcd szűk ba1oldali pár1.
ki álai niaiti,.kérlyszeiszai'azása,' áLlt'
\z 'c |--e. \1l :5,.l;'o :i..e\3.á:a J' :Il.
du1ó a párrok he1-r'] szelvezetcinek' lís|álnali
és a vá]asztások élótt]. egymáS közőtti küZde..ne r..1, b<;ruLara.: . .rl kezd"d-t<. . niL az
. \.álasztáSho7 kö&ető. jó1 isírefi !jsszaéie.

, Llrhez
a .észhez 1.ő íorásul az

l'ÍKP Sz.n'izcsL
orÍáhánalr Bé1ds neg]'ej jIauil nas7náharn |c]:

o. ''o:

:'.'2.
1.14'

-. e:. : ..
ij'e. Bél.ós nleg]'e ira1ai 194]. ]it!' ]'.dec. 2j',

'.'..Bol

.rJ.o.seLe-...

;k--

.ee:

rere c békéslr1ec'\.j itkár 1917 ná]us jü]ius na!]
]eienlércj' A páílilták fo1Íásá u ]!:17. aususz1us
lc-;r B. e '..o ...do. La:r \ e .. ).
. .cl
e o' el
e5 rJcl_.. .
nregad1a' FlL 2'.1. t 9' cs ]6 ó.e.
'\/ " _. 4 ...\e bel: -.1. - .
J.

.e

.\.,., 'q.t \ B...c.b"d13..o.llná^ak Békés.
a ''ö'
N' . 'er|'' \D .]^ L]' J' .. S,/|'
KILY Lajos' Békéscsaba' varosi Taná.s. l9j0'
dulásiól a fordulai é\éiE'In Tc

].|9 36,1'l.u{RlK Dénes: qlula 1öÍénete ]94]-18

In: ]1t|Önj szdbdd érÍj.ed G|ulán ]911 ]974,
szerk': N{ÁRsl G}u]á éS SZABó Fe|e!c' G)ula'
\Jároí Tanács. 19/.5 9 74 (A lolábbiakban MA
l.-N 'o-. '' (o\ q{ . ' .{:.: A Ib' öre1..j
útja c)ulfu 194|]9]0 1 G)|Ih d Íüdula| á.é1ő]
.
q..
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jönni felvidéki magyarok' Mindezek és a

gyar-csehsz1ovák Lakosságcserében, és aZ
19,+6 1947-es gazdasági problémák és kilátástalannak túnő hclyz9t kóvetkeztében sok
jelentkező akadt a \'áiosban az átte]epiilésIe' Lz d, cl. dndor'js' i|]el\ e a \.-ebb n é|tékúfe1vidéki nragyar bete1epülés 19.17-ben
is zajlott, és csak a vá.lasztások időSzakában
szűnetelt átn]enetileg''

keIetkczcj |'i-ebb nem/et:.éJ: Ltzü|l.cgek

'niJn Bolduc/k. Jano. beke.c.abai parLii-

A

}!ag"var KoÍnmunista Párt (\ÍKP)
vezető szelepe abból a szen]pontból haiún-vt jclentetr, hogy a gazdasági válság. a
drágaság és súl}os rnunkanéll(iiliségmiatti
c ke.eIeoe. d. elé eoeL'en5ig a faí el1en i.
irán1tlt' A he1yi vezetók ezt eZ o|szágos
esemélyek kővetésével, a számukra ked\'e,,o :|g). i |el e.('e\cl i5 a ú epu|o kd nocnyokka1 próbá1ták meg ellensúlyozni. ig'v a
banká1lamosítások. a \agyo11dézsma és 1öA7
leg a háromér'es tel1 népszeíisítésével'
je]entett
a konlát- és betelepri]cs is gondot
munisráklak. meft jó támogatottsággal rcn'
de]keztek a helyi szlovák íenzetiségűek
|'ör.oe1 iP} ' él..1 e1. i]\ s/(."r' kil.l<pj"
io" |JIeg !1 'áborr tat c.d|'IerteLLe". n.ig
"
a bete1epítctt magyarok inkább a jobbo1daLi
páfiotat c.ősítették' Gcrő Emő a.júliusi bé.
kéScsabai 1átoga|áSáról Szó1ó beszámoiójában megem1ítette a hel}'i kom lunisták 1éLelmét. hog}. a Sz1or.ák1ából áttelepítettck
választójogot kapnak' ped]g ők ..eg-vátalán
n r.'.c1. ' melleIrL' ..., é. |'ö Ú'ik J. re.eprc\ bc,, \ll\p bb.' \ ; . '/-e\en
"JC.e
jú1i,ls
végénellbgadott
|ojogi tön'én} 19.17'
kicgészítésevégii1 ncm adott sza\.azati joSoi
aZ áttelepíteit mag)alok többségének' mLvel
az eg)' helyben 1akás cenzusaként 1947'
május i-i hatáddőt áliapíio|t meg'' Ploblémát okozott az a helyi szlovák nenvctlsé.

''o'lbbi Nonrr.|lr'5l' ;P(rci i.'
gUc].íe( lc''
miszedlt Békésncg'vébe nem fognak na]d

19.16 1948 közÖtii átteletű1ések So|á ].108
sz1ovák n€nrzetiségű Lakos hag}1a c] Békéscstbal
úitlek a bel}'ére 1300 mag'vatt telepjtcttek KoTE
LES Lajos: Békéscsaba é\ sznzaóai' h: Á }l]íbe|ődis
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KÓTELES Lalo5' BékéScs3ba megl ci jogú váIos kts
adisa, 1998..11.
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jelentéseiben többször kérte a betelepi
tések 1eá1Lítását, fó|eg a választások előrt.
azok zal'aró hatáSára hivatkoz\a' Szintén
gondot jelentett a p&t száúára a tanyaL pa'
ra.n.á5na|.. kö/lü\ d, Ia.15-ö. re|orn .o:;I
földhóz jutottak egy részének az elérésc.az
e réteg körében töfiénő agitálás' Keleti Feszerenc békésnegyei páfttítkár éÍtékelése
rint ezek az elzfu1 családokat az inclir'idua.
lr.ta .zerlc.c' e- - Lleri'.a'lrn t. -er-n,'.
azaz a rcakciő bázisát alkothalják' Ez ellen
a késcjbbiclÓen a csopol.tcs telepítéSsel. a
r'áLasztások e1ótt pedig a kisgazdáktól át...ctt
palasztnapo1q mint például az 1947..jírnrusr
békéscsabai, Nagy Ifu.e részvételévelzajló
paIasztéItckeZlet, 5zeNezésével próbá]tai<
meg tanni valamil.
A kommunista páfi m.gyci ]iStavcZctóJe,
a|..r....rk 'o.lj-ben. Ra'.o'i V.qá- ler''.. '
másodit lreiyen is budapesti politikiLs. Kovács István 1|i1t. A lrannad]k a G)ü]a\'ar]
'(ö/.UgbU| -,dn!/o \agJ K'rc|'' ,, l i'
gazdák és földhözjutottak olszágos szö.
vetségénekbékésmegyei elnöke \'olt' A.
békéscSabaiak kőZiil a legeLókelőbb. ötöcik
he1yen Szegedi Albeflné á1]t. akitől a píft
ottani megcrósödését várták-'' -,\Z első gyúIai je1ö1t l9:|5-hőZ hason]óan csak esé]y|elen helyet (l l.) kapot.'. A békésmcg"vcr va.
kár.

lasziókeÍülctben 1945.ben megváLasztott
nen,zetg"vl.i1ési képviselők köZiil a he]"Vilk
c.al Bi-*d, 1.ru- nurr.r,c'.t 'ol J elec.dctteli]l a.!.1most újre a ncg'ved-it helyre ke.
füLt' A sziovák származású G)'uska Jínos'
bár az \íK! Kádcr osztál)a 1]cm jal.asolta
íLjra jelöLni. a korábbi másoditró| háiÍa.
csúszla a harodik he1yct kapta 1,!ieg. amely
r'é3 esel1es".k ./a|.']''oll d B.I e. ne.r.
ben 68 000 Szavazattal és öl mandátumn]al
5,a| |o|.' Io']].rJI i.|" \a'".:la5' eló..].!,,'.
.,PlL
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el1elsili'vozza
szeg€di!é
rében a szociá]denok|alák hc]i nór vezeióJét.
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Bory ánszk'v Painet,

..

Geó Ernó beJzáaolója
baipáftaktj!áÍó1' P]L 274. t

a

júhus ]2 j béi.Jscsa.

7' cs' 103a' ó e. t.

KUT 2004i3 4.
szelini'i: A üásik két légi icépvíse1ő közü1
(o].s,'r|1ai
\ a|' \|]ora. !.c '' le cr
'e'ö|e:l

IsiváI pedig oNzágos listáS (13.) hel-vet kapott.t'

A Frlggetten Kisgazdapárt (FKGP)
re.tez te \ /ct_l c&ioboan B. S/dbo tr .d l

űg},e és annak végkiíej]etemutatja meg.

A

régi kisgazda politil.ai múltja lniatt agyte''|.'e|\J n.g}c'cInöL Ia4--ber eg)-e |oi.
tosabb szerepet töitöit be a belső pár1harco1óan' Nagy Ferenc miniszteIelnók fé]reá]litása után ő 1ett a páft alkotmányvédő
c:cpoltjanak e vezetóje. aki élesen szenben
ái1t a ba1oidaLí páÍtveze|éssei. A békós megyei konrrrrunisták álral niáI korábba trregro lon. '. i-4er, dt kr. l.jd_,11o kal_0d1.
így júni,Jstól erósödőtt fe1. a szokásos és általí1ros vádakat vonultatva le1 a kisgazda
p
i .r. <ller . rl.'"- r IrL az I Kt 'P Teg\c'
"
szintií megtörésénel. egyet]en gátjáIa tekj .
IL'|'k \.lelepIe,o .'|J.e| u \o'n.nL:''i.ta
b<rb|1á. .'a'' a||o c.obdi \ .ho ra.nk c'r' ü
ítjságban jcler'}tek lneg' AZ \,{KP célját segírcn( 1)idu,o,,al!i\al C-or'l,a Pel.r. . I i._
Éd,/da\ 'o'I g)||d:el.rö\e i.. !l'' a ''cl \lLasztás kőZölt hívei!el eg]ttt átlépett a
\c lrzc'i Pa.a.' tp r.ba' B' 5,/abó \egi
(lbL .o I J bel.n ianKL/Cclerben. e5 rr iL
ldn .l/ o|1'béo. \ö,pn| ' l e.n hagr'a jo.a
megyej lisia\'ezetői jelö]ósét. auglrsztus l 2óü a páftból is kilépctt'..
I

t

PlL 2]..1' 9, cs, '11' ő'e' 11' és l08. Bé]rés nc'
g,vében száJnít.lri ].h.ictt Rakoshak a !Öbbes nra!
dátum m1aüi lenolrdás'Ja
.:

HUB-{I. 200]' cD'Ro\í (lne]lék]eo.
A ]ejfuató karrpan]'ró1és annak hatás#ól Ke]ct
Felenc bé1iés me$ei MKP ÍitlaÍ,i1]ene az inslTuk
L]

,.

1olok js r.cndsze|esen íÍaka je]enté5eikbe)r.
" ,tfiia tl+;.;ull". 13.. illet\,e NLARIi 1975.
51.

Részletesen lárgtalják a B' Szabó.úg}ct aZ
FKGP tónéne|é1 és az országos esemén'vetet í;]do].
gozó mu
vlD.\ Ist\ á\: .1 Függe|]ek Kisgazdd
'ák:
páÚ PaliÍí|lija]914 ]918' Bp'' Ákadémiai. }976.;
IzsAK Lajos: Polgári páttok és ptryruJúaik i]k.
efdrcr'záEo" i9]], ]9.'ó' Pécs. Pdlnónia köny\.ek,
BaÍanya N{eg]'ei Kön}a'tá|, i99.{'; B-IoGH Sfu'

\ |!n neg\el Ii''ij"r ig1 ba o d.I' pánvezető. szabó Áryád állt az eLső helyen,
majd utána következtek a meg!ej politlku.
sok. Az eLső tízbo11 két békéScsabai jelő]t is
|alálható' de csak az ötödik és a kiLeüccdik
he1ycken, mig az elsó gyuLaí it| is esél}.tc]en
pozícióban (7') szerepelt. A nenzetgÉlési
képviselőiket \'agy nem 'jelőlték újra, vagy
pcdig csak eséLytelenül: a Dobi Isiván fé]e
iún.vzat hívénekszáoitó Rácz Lajos nem
\dlld la 3 oeAe' |.cg)c j. ö t'é.'et' hel1ette
az országos iistá (9') indu1t, Ra\asz Antal
a lneg}'ei lista hatodik. Futó József a n}'olcadik. GáLik JánoS a kilenccdik he]}ét szeIezte meg.]] Az csél}'es poziciókban (2-3.) a
megyében újnak számító polilikusok szelepeltek.

A

Szociáldemokr&ta Párt (SZDP) sok
kérdósben nem míiködött cg'v.itt a kommudstál.kál. g-\'akodak voltek a \'iták és a 1eszü1tségek a két páft köZött' A szociáldomol(ia!ák megyei \.ezetői a párt ,jobbo]da'
1i.'' a korlimunisták áL|aI ''pe),eristáknak.
szedcristáknak'' levezett táborhoz tartozld\, ' 'r
'.k löbo'/ö- d k'.qa,JáJa| ^öld5c.1
léptek fel aZ l",IK? törekvései ellen' szcder
Ierenc .zcni'let és vlla.ztisi kar pa' 1át
iS $'atran laitizá]ták a konmu[ista jelentésekberr, és hozták |el negatí\' pé]dakent a
szociáldenoioaták 1nagatafiására. ahogy
péLdáu] az augllsztus 16-i, g-vulai SZDP
3ruIc.ro ké.zLIl be.zarno'óbar o'rashl jrrk:
rereoc egész beszéde jobbol''Szcdcr
dalibb ilfulyzatot rriutatott, lninr báme]-v
pol.q&i párt piog1anúeszédc,'.,, .{ két munkáspáIt kőzötti vita a'.nyilvánosság c]őtt' a
ptutLapokban is folyt."
,4. szociá1demoloata

listát 19.{5-höz haés a nlásodik
szedel
vezcttc,
sonióan újrc

."

. p. 'n' I

\r

'gd'rr..d

::

]91J '19j7' Bp'; Kossuth, ]975.; iL]etvc B' SZ3bó
BuddPest}'e
él.Í|ajza: '1z ]915' ér,i no|eh1bel
'9-re TöÍ]€nelmi
összehí'-at| ]'Ien'e|!J'ű1és Lllnatdchja'
sorozat II' Fószelk VID'A lstvált. Bp'' Magyal oI.
szággyű]éS, l999' 54].543' (A lo\'ábbiakban| \''lDA'

19]6';
é|i

lZsAK.

199.}';

almawchia.

l. lsls t,l

,."enze|gűlés

BAIoGH. \915' Áz

]945'

]999 ')

ne 1ze|g'ű\és almanaúid. 1999.
478-479.; HUBAI, 2001. CD-RON,I.

'l reher lerenc meg.rei, rnajd terü]eti (csong1ád,
Béké'litkal' az utódja' Beregi DáDje] bé.

Csanád,

titláÍ és Kulu11czj PéteÍnemzetg}ii]ésj
kép!ise]ó' PlL ]7.|' ]6'cS l4.l'ó.e'2] ]],
,,
A g]u]ai \'li.P szeFezet jelen1ése' PiL 274' Í]
16' cs' 14-.l' ó'e'' l.0'
:0
Pé1dáu1: ,4/,'a7d o'Íri}) ]9,17' aügusztus 24'' a
\á|aszÍé'BékésNePe |SZDP) 1947' augrrszíis ]0'

kéS mcgyci

i

KÚT 2004i3 '1'

1I7

helyre is országos politiklLs' Marcsfii GJijIgy
Ie-ii''. Ilá .abb s/ot |\J !.ebd: Bo1án.zk.

A jobboldalinak tekintett csabaiak.
\ö/Lii]' |'unrc/i Pé|e' 1emZetg}!lesl keplicelo..ak c.el)te er he yekei kapr:k. akarcsak aZ egyctlen g-Yulai jelölt (15') is. AZ
1 945.ös
.je1ö1tck közül csak heten szerepcltek újra a listán' |ó1eg a lista második Íéle
cserélődött ki nagy méÍékben'
A Nemzeti Palasztpárt (NPP) szeryezeIei ./o|o5dI ee\ jIlnL l.öd'eL a konnr' t'stákkal, a vitás kérdésekbenegy tábofi a]kotv.t a násik két koa]íciós pá1tal szcmben'
A mcgyében veIes Pétel lett aZ új listave.
'elo. nrg rl oo , hcllcr
Lc' e'"\arcsrk
vel 1<orábban Hegyesi János' nemzetgÉlési
a||'' A 95 ulai \.' 'ri Sáttdor e. "
"eJ' i.eló
g-lu1avári Lengyel lmre írjra e1őke1ő helye-

Pá1nét'

i4' és 6') kaptak, az eLső békéscsabai]elö1t pedig nrcgint csak hátrébb (9') kö1etke-

ket

újságában az SZDP, mindkét esetben sikcr.te1enii1'." A PDP 1istáját Halasi Na$.'' JóZsef
vezette' akit Rupefi Rezső követett' Az
19.|5-ö5 tíz jelö]tből öt újm szelepe1t a listán. közülük a békéscsabai Polner János a
negyedik' a gyulai Juhász Lász]ó a hatodik
helyen.
AZ eLlenzéki páftokól és tevékenységükrol Let e.ebb inlolmdcio áll rendel|ez..re
i947' ápli1jsában a Su]yok Dezső vez9tte
\Ilgar tz.tbod'.i3 P.j,' ncgirdlló rncgtci
szerr'.ezkedéséta komn,iunisták eószakkal
megakadál!'ozták és felszámolták, hel-vr vezetőiket kivonták a po1itikaj é1etből. A Békés negyei \4]<P titkáI májusi jelentéSében
Ierlta. hogr 'r ..t.o.t.,'ok Iclcplczé.e.' r:'ar i.
páfi SZeNezői iltemálótáborba kertiltek, a
\ reI ped'9 .zéL.zélcd'c].' H:.or'óar. .,.in.oI be .rz ese'rét }e{|'ó a (omrn.rr i.ta 'r-rrukto. isI vezetóiket,,áthclyezésse] és letai.

zett.

A Polgári Demokrata Párt (PDP) ektor
mal szinte a1ig nevezhető önálió páfinak.
sokkal iúább az \IKP Scgédszen.ezeté-

nek.:l Ahogy a kommunista ins ktor rrregfoga1mazta: ,.LA PDP] tc1jesen irányítáSlnt
a'dLl .l.|' o.-/É'ro bizon.".:r ta!Ja'Lar . ni
adtrLk...2: .{ k|llönböző politikai testiiletekben, így a Í.olltossá vá|ó kiilönböZő választá5] bizottságokban a polgiíi demokleták
d( err.i.r'!r \1N P --der.cr.5,olpa1.;l'. a\ar
a pártta1 crősen szimpatizá1óké]]t, akár egyes

esctekben kofuklétan kommlnista páfiikéít'
A szociáLdemokaták c!.lllán már 1946 elejavasolták a PDP delegáltai( kizfuásál a
.jé11
l-e.). \e-,,. i Bizor:..gbol. dc ko r, L t..tái( ellenállása miatt ez a rörekvésük akkor
| 'e.hius.tl, rc\ m-tjJ c,al. oz lo-.t_ e. \-lasztások után. a mcgváitozott po1itikai
helyzetbcn került lá sor)' 1947-ben azután a
váiasztási bizot|ságokba való''PDP..'s jelö]és. i11etve a szal$Zen.ezetek általi' ügyallcsak a konmunistáknak kedvező delegálás2r ellerr tiltakozott nyih.ánosalr. a csabai
-'NIARIK. r915.55 56.
:- ' o\ r- .o , .r , o .re! e.F , rL. ,eg(n.
Békéscsabáról' PiL 2].|' t] i6 cs' 95' ó.e' 147-1'|9.
.,lÍj. Fok Jenó jú]1us végi
]elentése szerjlt Bé(\' b:'' . ' d\.,/.r e' (|i oeIe.. . \b' q0
d
léL1 \oh ]VlI.P.1ag a7 Összeiró b1zolrságokbe1

"1á'

A

q [o

l

IYd tdttü]\

vá1asztások előtti beszámolók.sak a

Független }Iagyar Demokr8ta PáIt

(FNIDP) szeNezkedéséről szóltak, amelyet
eLeirrtc Vass János irán-i.ított és fő]eg voii

kisgazc1a politikusok vettek benne részt.]6 A

csabai szociáldemolcata íÚság rivjdel] hifi
d r\lDP .L gL5Zru' :-.; g..üle.eÍo'
"oo"
is. ahol a tlLdósítáS szerini a szótokokat ki'
liitÉ1ték.inajd a,.botlán'u1a'' lrivatkozva
neg.Il.rp'q.r. Iog1 ..BeLó. rl -g1ébe t ''-

csen hely számuka'.'..

A' Alföld

gy.]1ai kommunista újság is beszánroli"....
cgy

uu-n. g\ule.L-ro. itletre mn( ..l,rda c
ról.,.'23 A pár.r lisiave7siójc végiiL e voLt pa1asztpfuti Kovács Iffe lerl' bár a he1yi i'sá-

gok augLlsztrrs c1cjén még a poLitikusnak a

..

Békés }íépe19.17' Jú]ius ]9'

A cik}iiró

iron]|.u'

San megjeg]zi' hog1 annyira sie|tek az új PD? lag.
kin'vlek ].1ál1ításában, hog'l krnaüdt beló1iik a da
]5

t 16' cS' 95' ó.e. 38.
(:í: eÍ..cj'';":je.'. eq. . .c

PlL 274'

1'i'

megemlíi io':lbbi aezetókct. pé]dáu1 Puszt3i sán.1ol

laÍga Antal g'vüLa1
ti}rédei' .le eg]ikiik se]! szeíepe]t k.sóbb a táÍt
me$ei iisiáján. só|PuszlBi €g'v 11láSLt .l]enzél.; páii'
orosházi inészárost és Csise

a

Dcn1oL]an \éppfu! ]isia\.ezelóje leit'
:.
Biliá.( }lpe 194]' augusmls ]0'
:3
lrttd 19'rl. augusztus 2'1.

KUT
Pieiiicr.pár1hoz'r.aló csatlakozásról írtak.r9
{/ \r(]" -g iL iI.,tuklcra -/cn Ko\;c.
löbb par.asziper1i szenJezet. így pé1dául a
g]'ulav.iri vezetóségére rragy befb1-vással
bin,,., a váiasztási eredménvek azonban lerrl
tálxasztják alá ez| az éfiék;lést'A párt listá.
jáíak további hclyein megyei' köZíik két
bélréscsabai. és budapesti politikusok cg)''e.áít szc]-epeltei('
A l{aglar Függetlenségi Párt o{FP}
a.Z ide át]épő B' Szabó Isfi.árTa kívánta építeni a békésmegyeí kampányát' a volt kísgazda l'ezető pcd.rg ebben a páftban tc11ezte
|olr'raL't a-, álra
al]o'r e|eJeli. oike.
FKGP prograrn megva]ósítását-3r B. SZabó
kj]épéseütán is jelentós be|olyással bíft a

a

neg)'ei l(isgazda szcn'ezetek eg1' rószér.e,]:
e.én a ftig'etIen.egi pa|l ol a\a|rd
']e|öji a
megyében e 1jsta\'ezető[c]<" de ezt a kommun]sták inegekadályozták.3r A békéscsat,a \ |arsr'.k cilnll tj5dg r''ar1i u.
'éecr
rnegí1a, hogy a kissazda poljtjkus 1943ban a békésiTulul Szövctség-Hofth)' l\{ik]ós Bajtfusi Eg-vlct patrónusa \'oLt. azaz
".Íásisz|a-reakciós,' núltja miatt nincs \'álasztójoga. ígv nen'r is lehet képviselőjelö1t senr'3a
(E vád a1apján E' Szabóüak rnál 1945-ben
cer .ehc crr rolra tá|a'ztóioga é. r<'rr ralaszthatták vol'la meg képr'ise1ónek, mir'ei
a Turu] szövetségben betöitött tisztség aZ
akko Szabályozás szerint is ]dzfuó olírak
n;1Lis i r.r" {,/ la4- .Jg.r./nr. ko/eJ(r
megtötént jelölések után a kommunlsu
Ko!ács IsNá11 jelentene ki békésibeszédé-

200.1/3-'1

ben. lrogv ,.a denokáciában B' Szabó so|ra'em Ie.z öbbé |'epl i.e|o'... A l'cg,el
Közponú választó Bizottság De1n iS |ogadta
cl d,, Vl P rrstr\ e/e.oJer. ajd a fclleboezc.
után az ügy az országos Nenueti Bizottság
e e ]..|i Il. d|.cI} \eg'egcsen |örö le B. 5.dbót a jclöllek közüL' ,{ döltés e]len Pfeiffer
Zoltán páne]nök még tiltakozott a KöZponli
osszeíó és vá1asztási Bizollságnál is' sikel.
tele1rül.,, AZ L{FP ]ista\'ezetóje íg-v Pfcilfer
1ett. akit kél megyei poiitikus. köziilük a
hannadik hei-ven a gyulai Szabó sándol köve|ett' A le maradó négy pozíciót a párt
onzágos vezetői tőitótték b..
Á Dernokrata Néppárt (D\P) bekés
mes'ei ]jstáját az oIosházi Pusztai sá]do|
\.ezette. akit aZ oNzágos lista\.ezetó' Bálilt
Sándol kővctett' A 1urmadik hc]'ven is c3}
olosházi politikus kapott helyet. a toválrbi
Je]ó]tek viszont nrál nen békésncgyeiek
\'o]tak' A Mag']'ar Radikátis Párt (MRP)
lista\.czelő.je az SZDP.bó] átlépő Peycr
I{áÍol-v let! többi lrel-len íőleg budapesti
politikusok szerepeltek',{ váLasztásoko]]
indu]ó pfu1ok kózü] Békésmegyében csak a
Keresztéry, Női Tábot'nem á1Lított 1istát.

Á választások fő kérdései:
a vá]asztójogbó| v*ló tiimeges
és a kékcédulás csalás

kizárás

Az l947-c^s l.álasztásokkal fogiakozó talulnrrínyok." részletesen táIg]'aiják tniod a
l'i,ará:ok. rt rJ a kék.éou'a'c.ala. (cr-

,1.o-To'a|t'/1'\'c'']d'K'')i?
19:ll. auguszrus 10.
l0

Nagy Járcs je]eníése Békés.Csanád .reg}ebÖl'

artgusztus 25.én'

.'usÁK,

PlL

2].1. r.' ]6. cs' 96' ő e'

l99.l' 103'

73

].:i'

" Az MI{?
]€]cntés Szelint Békéscsabán' G'\'ulá]r
és BékéSen augusztus l'égénto\.ábbla is B' Szaoo
kezébeü \'o1r a \ezetés' PIL 27.1.
16' cs' 96' ó,e.
73'74' Ligyanezt ál]j1ja: vlDA, ]9?6. 325'

t

.

.\,, \[D , .1
.1... d, bi,,or.."gr! b-o) rrÓtt auguszfus 15.i j e1ö1l]istáj án B' szabó még az cl
só hc]yeLr szeÍepc]t, de ne\e utóIagosalr át !o1i hiz
\'a. Békésvm' a]jspánjánaL i|alaj
19:|7. \á]ésáás
(14 21ó ) Xxl'3a' 98 doboz ]j/l917'
l. Ilihdfiarak 1911 ji|1ús
19. és 3 1 A ]ap ata,] foÍ.
'

-

r^J neEddolBé\.'\dn e$e

' os'(
1945 é\.i VIII.

UaJ\á1J

.

'

l-rrLLJój. Io : .L11r
g}l,ie Ie'\(beo oel la"ha|o |'(.
rc' 5 ö (9)'

'6 rinarud|of 1947. augusztus 19.
"' I/illdrsatuk 191'l augLrszrus 20.. Gl.?i/dl ,(.r ij
Jáa 19:17. auguszlus 24.j IZSÁK Laios: Po1g.jrl el.
len,éki pár|o]| Mag,Ircr!.ágan 1941 ]919. Bp'.
19,7 ' és213')i4'
.U\ \RNL\T|
{ )ö". : '|n c.a,{ d' or or(!!,
a ' " l ommlÓr'r. p1r akdr. Ad. .lo\ ",, . t-. e l

Kossuth' 198].

orszaggyí]ésj i'á]asziísok töúeneié]rez. Idlsídal']'
s'''''P TJ]'í|oq-'q o.' fu o]': 'IB\| '..,/.
ló; A mag}'áÍ társada]om polilikai tago]tsága és ez
1947 es vá]alzúsok, ]1: Faú jdí a \,ilágba" i| Ma.

ga'Ü '.:.o' 0J- 1T' q/.'k'' |- T- 'rd|
l/sA]( :r:o. - 5lLKl:\ L,coo,. Bp. \10, .d6

2000. 98 117 i SZERE\CSES KaIo]-\: ,] ri,t.ldÜüs
hadn?űyeleí. táldsztásak Mdgdrcrszágan ]917

') '

Bp'. ik!a, ]992' (A 1o\'ábbiákban GYAR]\'L{TI'
1997.: HL]BAI' 2000';

SZERENCSÉS, 1992')

KUT

200'113 '1.

t19

déskö.ét' jelez\'e azt a problémát' hogy országos viszony]atban, megbízható foÍások
hiányában pon|os adatokat egyik esotbe11
sem ]ehet megad1]i. A helyi kuta|ás viszont
abogy Hubai Lász1ó is megem1iti hoz|at
új eredményeket. ha az eredeti szal'azóköri
jegyzókönyvek rende1kezésre ál]rrak az
adott teíi]eten. Ezekben ug}'anjs feltüntet.
ték a vá]asaójogosultak számát. i]let\'c e
válasaási nér'jeg-vzék-kivonattal, aZM a kékcédulá1'a] szavazók számát' rr' g a ferrnmaradt városi és járási öSszesítő jegyzőkörr1vek mindezeket az adatokat már nom !aIta1n,iazz.rk' .A BékésN{eg-vei Levé]tárban

a/orbdI

dl

Io.l--e. t/:\a/o\ör. j(g)/o.

kön-wek nem találhatóak meg. így más for.
rások segitségévelpfóbálom meg bemuiatd
a megyében és a vizsgá1t településeken a
választásoknak e |bntos kérdéscit'r9

d)A kizárásak kön|li kii-.deleü

Az

országg].tilési \'álasziásokÍól szóló

1947' óvi xx]]. tön'én'vcikk tovább ből'ítette a \'á1asztójogból kizá|tak körét. AZ 19.15ben felsoro1t (szélső)jobbolda1i pártok, eg-ve

sületek. tiíIsaságok korábbi tisztségi'iselőikizáfási |eltételein szigorítcftak. ]iie!\.e
több mint 30 ú,jonúanmegnevezett szo1'vcZet vojt vezetőinek vettók c] a váLasztójogát'
A kitelepítendó németek es-ségesen toVábbla seln. a Szlovákiábó1 áttelcpitett ma$'alok pedíg gyekollatilag nem voksoi]]at'oL' fl\..,,le| é" á.rs, o'1"gi.\i.l a 'zu'.e:
hadsereg elól némot területíe menckiiltek.
ha Io.15' ol' obtrJ'-'! Te. '!.|" !.' .5ld' é.
a háboú utani biintetósoket és jogv.es^éseket
eióiró kü1önböző r.cude]etek érintetdei is't'
\,, Lj .,.rb"l.'nzá. .1\'!'jIn||J Iehelo'.get
l .h.r.zrj va ]'' \4 KI fuddlo'rn íc\z.i.l \ 1ne]<

r'A

\'a]asztójogosutak

és kizfutak

rök szerjnli. kiltönbÖzó idólorrbkban kéSziih, 1öbb-

'.''ék:i]'|'|

taíaLmDzó mindellíe]e össze.

|om"rdDd'

IáádáSu] az áttekintó vizsga]at

teljesnek.
ro

HUBAI,2001'

" 'J| '' e\',,e'|.'
a]apja! nen is tlinnek

]' köte1, ]1' éS 75'

iotu.li | |ö/i <zan1i.a/J,. nelJéber

23 000 föt. am]vel szeD]bcn e1sőre ..csak..
1.l 106 fó került a 1dzártak kiiiön vczetetr
listájára. Ez a kon]munisták szemponijából

oíszágos átlag a]atti teljcs1iési arán'v

A (izárá'nk 'jJ:l\

!.lí'

'./e na l,oroa.. ir1 i'
til.d]'o,,''I
eredn en''É/L|' .'-e )e
''o"]ol)
|őleg a kisgazdák és a Szcciálden,]okaták

támogattak és segítettek| a7 SZDP a liclnmunisták értékeLéseszefint
jog\édő
'.szinte
irodaként,. múködön. \'édve ..a íasiszták SZa-

szánranlk

pon1os megá]]alitáSához ehi]eg a fennmaradt va.
]asztói né\,]egyzékek (BiÍL LxT' 16]a') fe1dolgozasa
is segiiséget a.ha1na' ezek az onban csak sza\'BzókÖ.
szÖLos belcjttvitásokar

lasztójogosultságból vaió tömeges, a tör
' en)bcn rögz:len (c|eL(|'.I me3haIadó n.e|tékií'po11t1kaiiag motivált kizárásokla. A
tale.z.o.i .zen ekbe. ig' d k.i'önod,/o os,,.
szeiró bizottságokba és az összeiró biztosok
\ö,/U i' r.ireI ra8\obb -,,.''rbar e. J-á| vbar :kona bejuirrnr a kor <-ét u.a.i n'o\l''I
rendelkező embereit. a lehető legtöbb vezoto pozíció negszeúéséve1eg}'ütt' A kommunLsták jelentéseikben részletes adatokkal
is énéke]ikc ter'ékelységük általában sike.
rcs1]ek mondható eredmén"vét: Békéscsabán
például az 57 szavazókörbó1 36-ban szerez|él' 11eL a,/ ös.,/.|.o bi/o||.n9' e|1ö".cpei'
és ők adták a csabai és a megyei köZpoilti
választási bizot1ság chökét'', Cé1jaik elé|éséIe n]inden eszközt éS lehetóséget 1tihasz.
nál|ak, mint példáu] a már c.riitett polgíri
denokrata páfii és szakszerr,ezetí delegá1tak kommu1]istáLhoz
iartozásái. i]1cLVe
d, álla]J|' (ifojd.o||'aló
.,/oc:á|d.Ino'J.:e e.
ldsgazda kü]döttek bckerülésénck megakadáiyozását'..
Ennek cllenére az augusztlls 10' kőrül e1kószüit idejglenes néi,'jegyzékck adatai szeIint aZ összcíIás az MKP köZpontjában ter
vezettnó1.. kei.esebb kizárást cÍedménvezctt
Békésmeg-vében' A kozponti ilstrukció
szcrit]t a r'álasztókeniletbeE áilíti.]etó .je|öl'
tek számának ezeÍszüesét kell a 1álasztó.

P]L 27.l' t 16' .s' ]"1'}' ó'e' 50 5]'' 95' o'e,
és 14] 1;l9
Az FKG? országos közpon1ja később panassza]

12|12j
.:

js é]i az i],vei1 eljalások el]en. pé]dáü] a békéicsa|a]
delege]tj einak üg1ébcn is, A Be1üg]linisztéIilun ]e.
\e]e a főispánnak a lanasz]ól, auguszlirs ]4.ón' BNIL

Békésui. fóispánjának jratai ]94í'.13 3]' ü!':1.sot'
sz.,

XXl.1.b 2i. doboz, 8|23r1941.

" GYARI{,.\TI

1991.

I

i2.

sz.

KUT

!)i

'iazati j'gait','.' { |eihábofodást eg},Íészt
növe]lék aZ clyan sajá]:os és \a]ószeíit1e11
kizárási indckok" nint a gyulai éS s:'tlaváfi
r'rérje5.zél'.ekben szcrcp1ó: ..demokráciae1]enes',. ..Í]épejleíes.'. -.íekctéZő... iile1\.e a

..1(r t.dt :d\at

' c..a tl.ngok
lnegíÍ,ésjgazságLalannak úfio.t kotkIét ese|ek'... N'{ásrószi a 1ronrrrunistál< hát,rie el.eB .eee nlil.r rra ora ;ll I ig bcn' ahogv ezt aZ cey]k jeleítésüliben maguk is eiisrnerik:
pál|agság kissd lcnn''A
irójázó. túizcitaD dicsekedeli azzal. hogv a
kizárásokat a kcrlmunisták csiná]ják és eZL
ái|a]

nehcZc11 1ehele|t e1]ensúl1'ozl i.,.-

'

A7 Úinlite]r Dártok kőzötti lr|izde]en az
rcejglenes íéÚeg-vzóket c]1cni le]szó1aLá.
..'L';' i. n..r. il á.rIt. li c|l.|'..-5i'. |.te
így a \álasztójog l.isszaadását kéfte. a kolnmün]sták álta] beadott násik fele \,iszont a
í1áI |elvctt szcn é1'vek .jogos.rlts ágá1 |émad.
la Íieg' Á \'álasztójogl szabályozás a1apr.eiócn az ideig1e[es né\iegyzékból va]ó kihagyáS \.esy k]7á1ás e]le1 felszólalás 1ehctó..!el dL:.. r-s. c.rl az c .i.t<tt . e ncl..
száÜáIa' Á kommunisták aZ új töl1én}nek
azt a pc']tJát hasz!ál.!ák ld, aDlelv szeiiüt
vá]aszlójogból ki kell zámi ezt. aki a az
összeírásnáL, a szám1á1ó1ap kíöltéSekoi |é.
nyegcs körlilné]Nre vonatkozó
adato| köZöl.

r.alótLan

1]agy ol.\"an adatot elhallgat'..

\/ \Í-{I 'el .l

|'iza.".o(
!| !d (',dil].,l
]ósét szerette \'on1a elémi. ahogv azt Kc(. r-- \l:hdr. Lo.'rr.L , s . p r. lo..parr
rlak aZ ősszeíró bizottsásokhoz jÚ|éZett. a
lélszóiaiások .ibi|áLásáIó1 szóló alrguszius
ll.: ul!.i'dtd i'.o r rrar a' |'',. ' U.c.*e'ó
a1apeh.ekct taftalmazta: 1' Á kiirag''-ottnak
keil jgazo1nia nagái hjtclt érdenlően. ok.
.r

mán).o1&a1' 2' A bizotiság félrel'ezetési
szándéka végieges 1rizfuást \'oí nlaga utáí'
3' A belüg-vlinisztériun által leküldött lrstán sze|eplőket \.ita néltriü1 ki kel1 zánrí' :|,
Az idejglenes nérjeg1'zékból \,a1ó tór]és
üg-vében beadott és aláín |eiszó]aiásckat
konro1-van kcl1 r'err'ri. és ]<i ke1l t'izsgá1ni'*"
Mindezekrrek a meg\'alósjtása azonban
ae\bJ ] Tis;ön '|,, Jdolt o o' ."g \ e,'eLojé
|ől. iiiel\e összetételétől' A fóispárri u|así.
ús|a példáui a békésiköZponti bizottság elnike azt \.á1aszo1te. hogy a máÍ fch'ettek

l'il.r.ztoiolát Ineblj! ddo' e<n.o\ c'./oa'L. Clb:..r.:.Jl idu c. '.]]'<.zLIr.é. r . r';.

ban nem tild,ják rncg1'a1ósí|ani. ezért e t.e]co.L Jló| 'e |.c'''c'I Nc|. \ \o'. lu| :.'a
insiruk'toii jelentéselinek a bizotságok Ílu]l.
kájá\'ai |oglalkozó részeiból is veg1es kép
rajzo1ódlk ki a nér1egyZékektovábbi aiakL!1ásáró1' Az egyik anó] számo1t be auguszfus
lqá| . '|ogJ ]''indcn ig)e'.e'erü. c''c| ere
ri'IJ'.]df\ rc'l :r. r' ',.lra\ .,/; lal lk lö'el...re. neÍ eLrbcr . kerc:.be' .zölc ...
ge.ek nerki I r,i.iad:ar.. n:q epl rr..il..
auguszt s 20-j béliéscsabai jclcntés aZ akkori kb' hét szazalékos kizárási arán'\' üo\.ej2
kedésél\ aló színűSítcttc Eme]]ett Kereszrc. io soafl r,rp r.,7lu. 22-c I .r .ajro. . r:jc.
koztatta a válaszlójogosu]tak és kizáÍak
számáró1, rircgjcgyezve. hogy aZ e1óbbick
szána még várhatóan csókl<eni fog a klYíZsgáLások és a leakció 1e]ep]czisc ktjvetKeztcben.
A |'op's/a-1L ie ' ó|.|á. rri.r. a re!|ee..
né\jegyzékekcsak késr:e, atlgusztus 29-re
]e|tek készen' AZ ezeket összesitó. Yálos] es
járási adetokat közlő ki utaiás.5a illetve a
'

"

.]
r|

ll]'

2]4' |' 1ó' cs' i44 ő'c, 69,
BN'ÍL (bókésj osztá]r) Xx] i6ie,

15

..,.\ g}'utai
kisgazda újsá8 pé]dái: NIEP elnrjkl és
a]ehÖki Íiszlségle hva1koz\'a tu1 sok enben zftak
kl. Zsjdó szánnazású embel kapoll nyi]as ]nei.Je]Ö.
]ést, laÉsziásszon}t l'vjl'áníloíak lelcnteoktaió'
nak' ;dős hó]g}cktő] l'eüék eL jososl1Bágot e|kölcs.
éLeí'ile] rniati. Íb, Gl'l.r; í7s .,iság ]9:|]. au.
guszlus 17.
.'PlL ]].1, í' ]6'
cs' ]4.1' ő'e' 69'

1e]e

..'19.15'

éviVIll. tc' 1ó.!' jl]ell'e

rc.6.$ 45) 18. ponr.

194/.' éYi XX]I

2004i3 -:i

BN4L

XLLl

b 21. dobo7. 81,16/1947. sz.

'i,, uot (:Lrguszms 12.1.
PIL 2'4' | ]6. cs' 96 ó.e' 5]' Aje]e lés taÍta1.
na.a a Békésmeg]'ei kizáÍtak szánái ir. arnely
majd

a

kö\ e&czö táb]áze1ban szerepel'

'PIL ]j4. t 16' cS' ]'|4' ó'e' 69
'r,.1FlJ 19.ti. augusztus 2,t
''\ jg :.. 'é\jeg. '.ke " "L |

,o'rd..:.i

.-..^fo.(./-b.

..jo.
'.b'.
.n.-9

száD és dáfun1 ]ré]külj kjnuta1ás a főjs]ráni iletok

iÖ'''' B\ÍI x\I 'b:'

dob"''

fo.L"o e.ee e.c u

8 ,5 loJ- . rido

hoz a Be]ü$ninjszté|ium és a főjspán e tág'\'ban
.e

gitségeí.mel'lnek 1'égén a fő1span augusáus 29 én
je]e eüe a meg]'ei né\'.iegyzékek Összesitésének eL.

KÚT 2004i3-4'

121

helyi újságok valószíniileg elÍe alapuló

mat ]épéseísolán |c1merü1t, különböZő forrásokból számazó adatokat foglalja össze
Békésmegi'e és a háÍom vizsgált te1epü1és
tekintetében

utoisó híIadásai adják meg a választójogosultak és a kizáfiak véglegesnek (iliet\,e ahhoz legköze1ebb állónak) tekinthetó számát'
A kö\'etkező táblázat a fentebb leifi fo v,
A váIasztójogosü|tak

és a

kizártak szátnának alakuiása

Békés niegyébcn. Békéscsabán, G}ülán és GyulaváÍiban

Fonások megaevezése' dátum sze.inr

vá1asztó

KjzáÍak
('á]jog' és

Jogosultak
lentésc Pl| 2 1.4'!9'ip.' 73.lap
aug'18' ]VíKP je1entés' PlL 27:l /16']96. 52l

']:l' '{Vo

je

AVo i.]enrése ' PIL

]aug'2 0.

plgla

2l..1'r9,

]:12

200 66,:

' ] ]0 ]a!

20t 0ó5

A]fö]d I:xlKP .s).tLiaj ]apja)
aug.29. Fójspánj k]mu!a!ás' B]VIL ).\]'].b 2]Íjoboz

aug']!i Avc ]elen1ése' PlL2i4 |9'i42' ,1},
3us'1?' Glr]ai Kis Llság (FKGP)
Juq'20 \\.o leien€sL' PIL ]-+' T 4-' 120

rug.O vrl *srrot rlrc stl tag4
Ju! ]q Foispán kroutdras BML L\I'1

b

aug.20'
aug ]8'

au8 ]0'

29'
,aug.l l.

tl. \VOlclarrese Plt 2'+ a
ru!.i1 GFlrr tus LJ.ig (FKCPI

'

vÓna&ozó

0ó5
133

21 60A
27 831

2l.doboz

12

é+5

''Ö,ö|\. eÉfb..B(
e h.. : (g.. : e
ké! adatd' EZ ulóbbiak m€gegfea1ek á

939

21.1910

t14 915
215 315
215.115

6.62

219ló1

6,'{o

t9 452
30 186

3 031

2

r'r t5E
l:1 I62

I

]4 162

I

]86

'193
.los

t,l156

15:81

15.56

r5 031

15,37

ti 0,11

15.E7

15 660

l:

oo0

Gyutavari

ll -l It

daiüm néLkü]i ilat összcsi1et két adatával

250
11 02J
14

]ap

táblázathoz négy kiegészító megjcg]izés
szükséges: ]. A kiernelt számok mxtatják a
Yéglegesnek tckinlhető adatoLar.)J 2' Az
iclőpontok az ir.lol(nál a lajfuk szercpló dá.
tlL,jroket, az újságoknál a megjelenés rupját
']cl7i}'. J A Io.rd.ok ki.l'ö lod7o islIcge n.i'
att a |ábláza| Valószínii]eg ncm tükozi pon'
tosa! a két adat időbeli változásait. elinek
eiienére neg 1ehet állapítani a változások
alapvető iiányát és nagyságát' 4' A kizártak
\ég].Pe. .Z;riáonI b<r' e on'rat. c te|,zo'
]a]ást be nem nÉjtó és a felszólalást be.
nYúitó. d. elutasított személyelr is'
!]'e

:05

til]
14 250i
t4

I

A

1.r'

201

Vo je]entése. PIL 274''9'42, 7.].la!
G\alajr-rs Uisag tFKGf)
AVo je]entése. P]L 27'tr'l9'].l2. ]20'1ap
A]fn d lxIKP :!l1ü ]áfla)
\']haFJÍoL (NIKP (\jbd ]xp]J
Fóispáni kinuta1ás. BlíL XXl'1'b 2]'doboz
cyulaiKrs Jság íFKGP)

3!gl-

kizáÍ)

Békésme

3.92
2 800

3,6,!

Mind a 1neg}o. mind pedig a két város. cie
kü]önósen Békéscsabaesetében látható á7
összesitett oszlcp adataibó1' i]ogy aZ össze.
íió biztosok munkája nett vclt .'megfelelő.'.
íg} eleinte sok embe. nem került be selil a
VálasztójogosultaL sem a kizáfiak né1i..sy.
:j
Q,.rrla csetében az augusztüs 31.i Gyu]ai Krs
Lrjsls szrvázóköri szin1jg közöhe az ada!o].at. de
számo]ás] hiba lagy e]jrás rn]aí a

,

tak!á] a lészek öss7eadás.lból adódó'á]asztólogosu!
sz!ím (1+ 156]
nenr eglez1'k ineg a lapban szerep]ó. á fóispan] I.i
mrLtatassal eg}ezö összesiteh szánma] r1.1 i6:),

Yj.hb..or.r

öSszcsités) ncnr ll1egál]a!ílbaró' az e]!éts wiszorrL
mini]r ]i., ezén rnmd az ú]ságná], injnd pedis a kieme]ésné] a sAázóktjrj adatok összegéi vii-l€ni fi

KUT
zékérÚe. Békéscsaba esetében a felszólalá-

sok elbiláláSa scrá11 továb]r nőtt a ldzártak
'/ | nr' a''/ ; J kol.1|..L.]'.ldl\ é:te'''e\|teni tudták al(aratukat, íg'v rr-lagas' najdnen]
tíz száza|éI< 1ett a kizáfiak aúr]ye' i{özel
a/onot cIedr|.r\ .,,ü1e ell C] | |J'l. de ep
pen ellentétes Íb]yanat ré\'én:a \'álasztójog
\.éde1mében|ert fellebbezések többségéiek
he.; L.rd.:. . a l'i,ott.-rgol.: *7 deglenc.,re jeg'vzékbő] kizáft 2378 fóbő] 17ó6 adott be
|e1lebbezést, akik köZü1 1006 megkapta a
\'áiasztójogol. 760{ pedig elutasíl,ot|ak'56
A gyulai részadatok nag-Y szórást inutatnak.
d eÉ. c. - e ' l,,ó .öröLber a l.:zj:ral' ar'ar: o
c' ): r|] .zaz.ic\ Lö/d'' l 'o/go''' A' .d
lasztási erednlényekke] összc\.ctve az is ki.
der:rl. h. g. .b|..n I i '1r..J,' ]Lö. \.'l'
aho1 kizáltak aránya a legmagasabb (l:|
25-o.í) volt. az el1enzéki páI1okjól, gyü]ai á|.
laguk (l39''í) |ele|t szercpel|ek (13 30%). il]et\'e 1945-ben e hel!'e](en egy kjvételéve1a
kisgazdapát 60-"/o lc]ctt], az akkoli válosi
ádagát (,l8%.) jó\.al meghaladó szavazat.
alányt szelze|t' A kizáIások tehát nagy vaó., IJ.c3ec c|'o'orbar az c||c l,'.l'' partok Sza\.azóbázisát édntették. EmelLett |e1
]no. \ogy a 'él \. U. Ii,,a.á.' J'i.1Ja
je]entőse felülmú1ta a megyei át]agot'
G-lulavárilál a kizárások alán)'a 1én) egébe11
nen1 váhozott és nem voLt tui magas. Emok
.rát
e.ében olopre'oer a Lol.egne( J \ol'o.ol(éná] jó\.a] horrrogérrabb társada1 i stÍuk
túrája á11t: a lakosok többsége mezligazda.
ságbói elő. koÍátrban földné]kiili agrá]nuÍkás és mczőgazdasáej cse1éd. az l9.15.ös
föLdosáás után eg]'-két holdas biÍokon gaz.
dálkod<l szegélyparaszt \o1t, míg a jobbo]JaI bazisáL al|'o'o ooIgar'' Ielegek .n).ec.
b.n l:iarrloz nL Clr'.rarinaL a/ cbbol iakadó l'Llöt leget' lo.15-be'l eg)enel núen
megn-vih áru1ó válasziói karaktele üiatt a
kizárások politikai motivációja is csekély
lehctettA \ ald5,/loJogo:J La\

ét |.izrra\ :zj 'la
.r \et. i eróri.zorlo\ üge-

és Jra'])a le.]ál
vérryébenalaku1t' és a felszólalások elbír.ri1ása soráa az el1entétes ilányú |ol.vamatok
miatt BékéSnegye cgészé1.e\'égül is a kí-

egyen]ítettség. a kizáftak arányának stabili.

b1 '1

kékcéclttlás szavazás

'{ nér'jegyzék.kivonatoktal \aló \'isszaé1ésekói igen kevés adaL á1l rendelkezésre'
Békésaeg]'ében a kon1munistá]< sa'ját ter.
\'iik szefint--15 000 ilyen szavezat ieadásáva]
./a|roIld'.. .áld.,,'jsl |ö\ elo3n P<ter
Cábor jelentéseiben csak 3418 kékcédulás
.
-/a\ a/auó' ./a'.1oli be, de b, c obol fo|TJ-

csak egy váLasztás előtti tcn.ezet' azt uróbbi
negtízhatósága és hite]csSóge pedig kéldéses''' Pontos adatokat csak a 1]]an1zó szavazóköíi jeg-vzokö11y\'ek. illetl'e az azok
alap.ján, egyes kózponti választási bizottságok d]lll le]\e.| \Ü]on jeg.7ó\ör}\e\'' dd.
1]attlának'

De a fcnnrnaradt kotnnunista és szociáldemokata iatok tiikében egyé||e]mű. hogy
a Békéscsabáü és Gyrr1án is r'oltak ploblémák a kékcédulás szavazással- A csabai
s7DP .,cr\c,c| "' 1a.ztj. n.rflán rrir'd.I
e|ón tiz ó-J'or irl: ic'enIc||e. hog' .'.z-rz.r\al sz3\'azÍak a kék szavazó néljegyzék\(l . e,i n-esDrobdlnd iclvolorrret fel\''enni'.,' G!.!rlán egy vélhetően kékcédulás
csaló ügyében az ál1amr.éde1mi osztá]y ki|'ü|Jöllje e. a g\anl. :g\énl 'sdloIlatI i
akaró szociáLdemokata-párti lendőI kenilt
szembe egymássa], ami után a rendófi
Le'ILtge)'IeíÉ|'a||atlbol''- \]eq a kon nu.
rristák körébcn is feilépő. kisebb zavana
utal a g1uLai AVo-nak a választás dé1elóltj. r o kozpooúoz i.]
jeIenle.e'
'j|go'
amc]}üen a többször sza\,azólcól szó1ó hítck miatt utasítást kéIt a to\ábbi e]járások
tcLirt'.téLler . \/ dddig kö\elett e. 'ne€elósités cé1jából felterjesztett eljárás aZ \'olt.
jr

PlL 27'1' t 9' cS' .l3' ó.e' ó
:!PIL 2]4. t.' 9. cs' 4j' ó'e, 2 4.
j,
A rckons1rukció pmb1énájÍó1 rész].1esen
SZERENCSES. r992.69.
"'-A békésijárás köz|on1i bizo1isága szep|crilrer
1.én készj1ett ilr".n jeg}zóköny\'el ame]} szennt
összesítle 656 né\.cgyzék ki\'ona1os szavazat vo]t
B\'íL )fil']'a 98' doboz, ].t70/t94]'
rL

G''7d',(ls iiság 194]' augusáus

31

4.

tase vo]t a je]lemző'

jáÍásban'
.6

2004,',3

.',

PlL 2E]. f' :8' cs' 1j0, ó,e. 2:1.
PlL 28]' t 28' cs. ]70' ő'e' 78'

a

KÚT 200,1i3.4.

t23

hogr 67.-',6n.,,cn'c|). adal"il

a választójogosu]tak szánát. íg-v
ez esetben az elóbbi táb]áZat kiemelt adataít
veltem alapul. a jelzeti ploblémák Íig'vcelnbe' ele'é\c|' Ie .eÍüL 'neg lchelo.ee.
ként a szociáldcmokata páfiban készült. a
választások adatait köZ]ő és éfiéke1ő ún. Fa.
ragó-statisz1ike hasZná]ata, ame1ynek 19.17'
ben is elkészii1t a Békésnegyei kötete'6b
A feldolgozás rrgyanis megadta a válasz|óJogo.Ll la( .,d1lá'' d \;rom ' l.9d'l L('epj.

Ic|' e'(ék,

ta11na7'7'ák

A kék'

ma'jd ütlína azonnal elbocsátolták'oj

cédulás visszaélésekről az MKP' il]etve aZ
\\.o |-e|)i .zcn<zere| ': rerre' lö jeglzokőnYvekct, pó1dául a ÍálasztáS napján Békéscsabán és G}!lán' amelyek szerht mirrdkét városbal a szociáldemoklaták szintén
ldhasará1ták a csalási lehetőséget."-

les e.ercben: Beke.c,aba 2- 0lo. Lt)ulJ

A vílasztási eledmén"vek

14 009. G'vllaváii 2308 fő' EZek aZ adatok
azonb:L'1 mjnd ]00% feletti lész\'ételt lnÚ-

Az eledmények Íő fonásai a fennmaradt hi' aLalo. 'áro.' íC1 t a J. Bél c.c."bal e. j--

ld'n:'1d'.. it oonl L|}LId\ár c.e'eoen a Ice.
magasabbat' ezéIt kétes híte1ességűck'

rási (gyuLai. be.rrrre G"rirr1avári) összesítő
jeg:vzőkön'"-vek'". Ezek azonban ncm tal
a) Részl,ételi adalok

En''én'ves
Békéscsaba

u]á!áii

2'E]+

]- ]b{l

14 156

l.+

010

I6t8

_2

601

r'á1asztójogosu1rak száma a kizálások tti
ait ! két városban jelentós mértékben, Bé.
késcs3bárl 3, GF]án pedig 4 száZa1ékkal
csökken| 1945.höZ képest. A hasonló k1za.
Iási alány miatt aZ eltérésháitclében a békéscsabai sz1ovák nemzetiségű 1akosok egt.
részénekkitelepü1ése állhat. amii a lakosság.
í9' a választók számának növckcdóse e1len
hatott. és amely probléma a másik várost

A

nem éIintetie' JóL mrúatja ezt a kii1önbségct
a ..fotelciali. sT! rTopollaicl. a/.r/ c jocza 11l
so.L'Ilal. e5 '
':
^'z.,'l| ö.q,, esrlc
Békéscsabánál (30 365) csak en1.Jrérr' G,vrr1a
esetében (15 65.1) viszont jelentősen felü1iliúlta aZ l9:|5-ös választójogo sultak számát

"r P]L 2]4, t.'

9

cs' 42' ó'e' 30,
Békéscsaba:|lL 27.1' 9' cs' 4]' ó'€'
G}ü]a ('j'Vo):PIL 2j4' f' 9' cs,.l2' ó'e' 50'
6.

".Az

t

U-.bs

]-0ró

99.51

99.11

D

962

99.52

2 593

99.88

ország$'úléS ái1a]fuos iralai 19.1]-196:
\.álasztásj jegyzőkön)vek 19.|7' MoL X\'l]1-6-a 11'

I1.1
63
I

0,49
0.43

0

tl

(30 3ó1. ille|ve 14 721)'61 G1r,rlavariban et-

lelbcn 7,5 száZalék|a] nő|t a

.jogos.J1t6k

száma. hiszen ott. a kizáfiak arán-va ióva1
alacsonyabb vo1l.'n
A választásoton \.aló részvéte1 adatainak
en-\elJ.rrcl ig.e enbe ^a'l '(n1: h re\ '
jegyzékJ<ivona.tokkal r.aió visszaélések tor.
zító batását. arrri főleg G)u1a esetében cgvé1telmii] a szavazókörök felében i00i/o t.ö'
1ötti vo1t a lészv.tcli arány (a legmagasabb
é.ték11i9í)' Pontos és hite1cs számok hiányába! is megá11apíthi.rtó azonban' hog).a
"" Az 1947 al1g1lszt|ls 3].iki T|s.ág,!í;léJi tép|i.
lőúla\j]as add|dinIr]:'!r:|!lszÍik'ai 1e|dolgazúst!' X]
1,'4 |,as:íó kenileí Békls várnegle' SzcÍkcszli FARA
Go Gyula. a Szociá]demokata Pá'i Közpolr1j Tii
]rúl9ága Polititai Térké!észe1és Statiszrikaj oszia
]]'ána'( kjad..'ái}a, 1947' PIL 28]' f. .13' cs' jó' ó'c'

se

5r

4]_.'

Ervén.'hlen
szavuatoE

1

945.ben á ]dzá|ások llem vo1tak száaotl.\ ó1r'
áL] rende]kezesre !o]rt.s

'! országos szinren nen

és h]!e1es összesíLés 191] ben a vál..saójogosu1úk
számáról, a tLzá'tak Szánávai eerüttv.ve azonbxn
\a]ószjnúLeg jeLentósei nregha]adia ckNor az ]945.
Ös Szjnlet' }fuBAI 200]' I' kötet.78.
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rsri.. Japar ., r.;. \"i) . a ,d4)b.r)'
\.i5sza.sést iit sci' i(cl'ül]lctto c]. de eÚ]
S?ai]\'e.iett katasz|ioÍá]is \'ereségei' sErn.
itlillt 22 .!sz.ig Sci( terüietét' Erniek clra aZ
leheiett. hcg]' aZ 1945-ös tátlogalói köZül
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ját e$'i]( €rősségé\é l'''it' 3 pltt ]9:l?.cs
.|ékÉsi.]-cd]niri'Y9 3 íegyeiii( leg'.b|r !Úit a
vá1as?tó1(erü1e1.k közi.]]. sze1nbeí 1945{el.
an1i](o!. a $.ű]iópár1i jeLieg miati a he$'o.
lná1i]cs .:GI..P-báZisci( nein tül]tei{ ki' sót
nli1]t pé|oáui Békés]n.g)ie, aZ oilzága9 .''iszoíyla|bai] g):engc áiedüéi1yt i5 ]llu|a.!.
baltak.
Eékés.sabáll aZ FIdcP a.leierltős sza-.'aZeLveszlés (35-íő] 20 százalékra) következ.
iébe| elliesztcitc a pártok kőZóÍi elsó he'. e,. '!. d7l liiscbb r .' J.re.e .l e r;re
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aZ sZ'? szerezte eg' ÁZ }'TI{P csak a i(ét
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A páItc'k szavazatalányaj a1ap1ar a:ncg-\ei so!
reLld ! kö\edrezó lolt: \{]<P:8.51';' FKGP 21.3-0lo.

\PP

l6'49/0'

DIIP 3_4%

SZDP

IiRt

15 69'i' hÍFP 8'39]", F}IDP 4,9"n'
0,69;. PDP 0.5%.

KÚT

200.+13_4

rom baloldali pfu1 nagyjából megismérelte
]945-ös szeleplését.A kisgazdapárt rtrcgg}.engülését tehát egyérte11nÍíe1la nagyobb
Jobbo ddl pánk'ná'aI o\olld' \ rddi\; 's é\
aZ új, polgári pártok megjelenése a három
százalékpontos szociá]demokata szavazatvesztésben is szerepet játszhatorr. ert a
c-dbai ),oc:.rlderlokratjt ./d\ a/.r odzija
hag1'ományosan |ág, a polgárinak nevezhető rétcgek je1entéken1' részérekíterjedő
volt' AZ új ellenzéki elők i<cizüi a N{agyat
Függetlenségi PáIt éI1e cl a legjobb ercdméo-Yt. aine1v azonban ígv is csak a koa1!
ciós pánok mögötti. ötödit he1yhez r'oit
olegendó.

Gpián a kísgazdapánnak siiterült nlcgtafian1a 19,15-ös vczető pozícióját. de SZar.azóinak jó része, majdnem .l0 százaléka
e]párto]t tőle' A máSodik hclye! a j elcntisen
negelősődő IVIKP szeleáe 1nog' miköZben

*

SZDP.en. \í.Z'ell |;|logdlói.Á .'dr]1bó|' {
nUnlJ(pa1er.dme])eiI e(' dj!.
"é|
\,.r]lás méltéká]ek vizsgálatakor azonban

nem szabad el|elejteni a kékcóduláS csatások toüjtó hatását. A 1dsgazdapát szavazatvesáését nagvobb lészben itt is az új c1leDTei.i oJnJk. ki.eb rc.t ben ., pa ds/Lpir
'
okoz|a. an,te]y löbb mint két százalékponttal
nö1e1rc gylrlai szavMatarányát. Lróbbiban
va1ószínűleg a Cson]ta PéteI \ezette balcldali kisgazda csopofinak a pamsztpártba
törtéió átiépése is szerepet.játszott, a sze9e1ipcra\. i .,..'azó< eg} ri.zere\ e|' r:e.
1éve].

A ]<ót városban az e1]enzéki páfiok nem
tudtak je1entősebb e|edmérr,\t elémi' Ebben
t'ortol.'abb te'1i \.g1onjr.'ok Í] lrl
oelc..il a kcr".,,len) paroke. ü..u.fupgc.
ben azza] kato1il(usok országos át1agnál ki-

"

sebb

aiányával hiánya. az agrár\árosi

leg" il1etr'e a rende1kezéSrc álló idő

ne{).

./.j \

!/:l\ld'nló| \.'Io.'lrara].]!ra

(65 000 helyett csak 56 312 sza\:azat) l<eresett magvaázatot. Először hét. a hel)'i vcze-

iók á1ta1 hangcztaiott indokot hozott tt]:
]' Az elvándor1ás Szlovákiába. ilietve N{agyarország más
kanéldiliség' 3'
|ö|d. al nia t
.1' A rendkívüli

részeire' 2' ,.\ súl1.os mu.r:rA kevés tendelkezésre ái]ó
.o( l Ii Idn( t' iIi l,e.:r
száÍazs^g. 5' A pártszen ezetckeo bclüli cl]eniétck, Vá1ság' 6' AZ
Iq']5-ö. ]...r! .ó e:eoIre']. . a']l
'] 3r 1. he'/
volt tovább .'fejlódni.' 7. l'Ilvel
a megyc
vezeiése a kou]1nun]sták kezóbe11 vo1t, ezéIt
a gazdasági probiémák és a nehezen jar'u]ó
helyzet az elle11zéldségnek kedvezett' A Ie.
ferátum készitője szeíint azonban a fő or< az
eg]res páÍtszen'ezctek szektáns. tü]Zoii oal
o1da1isága volL. anit tÓbbek kö7ijtt Gyuia.
1'áli negatív pé1dájá\'a1 p!óbá]t igazo]ni' ott
ugyan1s szennte a gazdasági és egyéb proLr]émák csak kevésséóIeztették 1'}atásukat.
anná1 intább ,jel1emző vo1t a heiyi koirrmu
nista szen.ezei tú]zottan eIősZákoS, helÍe-

Jer

lövidsé.
ge és az erős korlátozások játszottek szelepet' Á 1egtóbb esé11ye1 indu1ó \4FP-t igen
érzékenyen érinthette volt kisgazda listave
zctőjének kizárása. íg]' igazábó1 oem ded]t
ki. hogy B. Szabó lsh'all mi|yen befo1yássa1
e: |;'noga'oi(5á]!'3| b r tse"e.c:nbin c.
Lryuran.
r]

Gyulavárí sajátos po1itikai alcu1ati1 Lovábbra sem változott' Az cllenzéki páItok
tamogatottsága elen]'észő volt. aZ FKGP
"ddig.E'n 11 naey be|o,)á.;I i. e \e-,/ielLe'
Je]entó. raIroza. a keI dorinán. pán e.ó\ i.
./o!)dib!.l |ö]en|: oá- !,, \|Kf'nego.'Zte
szavazatainak számát, a választójogosu1tak
c. a re5,,1 \e.Le( s',:j.ldn"' nö\ekedé.. r,iiatt csöktent a szavazataránya.]3 míg az NPP
Je]entősen gyalapitani fudla támogatóinak
számát és alányát is'
G1'rr1avári szempontjából érdckes kér<léseket \'etett |el a váLasztások után készült. a
Békésneg1.ei MKP eredúénytéfté](elő
komn,tunista tanu1nán1,,]r amely a va1.t

ercdné 1:'el a második helyet sze|ez|e rn€g n1ig a
t945.ben még 40 száza]ókka] első FKG| inost csak
áz ötÖd]k 1e11.7.4 szazaiékkal' HUB.\I.2O0]. CD
ROM
l,,c " <e e l(cpre\ere tLt-..j r-

ban C,,.]]aVán lisszacsúszott a másodjk he1vrc' Tó1.

r.c/.t ,
7r

sákobb hazáJában, Békésen1 kzá.ás e]lenérc

megnruElkozott ez a hatás: az tr{FP 23 s2l'za]ékos

(':.i . e.

100-130.

Papp Sándor n.b' tag |etéÍá!r'n^. Bek.scsaba.

1947. szepter,ber

86

D|| :-r

91.

1i.

f-IL 27:1'

I

tó. cs'

l.+.1'

ó..

KÚT 2004/3-4'
]cr] -iömegpclitikája,

eltérő képet mutatott, lnefi a kisgazdapfuI
l945-höz hason1óan jobb eledméíytéfi el a

ami a köZségben e pán

\'issZ:esósét eredméDvezte'
A sZavazatok nemck sze1inti lnegoszlását

nók ]<ölében' nint a férfiaioál. az SZDP
esetében pedig kisebb voh a különbseB a
L(ét nem szavazatalánilaí lrözitt. mint országosan. ahogy az az alábbi táblázatból

]947 bcn is hatá1.ozott külőnbség jellen]ez
ie' olszágosan a nói szavazatok tckin|etébeí
a koaiícii]. és ]dlönösen a balo]da]j blokk
ni ri. ia L l- a/ -j el cn,ct oaro(peJ: i]i|1'".len|;'lxk 'n'ta''' Bcl é5 ne-ó e .lIo

kiderül.76

-{ férn és a nói érvén)essza\,azaíok megoszlása az egr.es pártok
Békésme5'ébeí'Békéscsabán, G'\,.LlLárr és G}u]a! áriba]]

Páío]t

FKGP

Békéseg]ei

:

szavazatokáIánla

ré.fi.li'

]rői'

BékéScsabai

GtuLai

sza\'azatoliaránva
nói.

9'lo

|éfi 9''ó

9n

G'\ü]a!á!.j

11,8

19.E

10.2

30,7

26.6

2

2ó,t
l0|

SZDP

1i.9

l5.l

"9

23_l

26.1

:1. i

20.2

l

-i.-

11_8

13.0

r

NPP

11.2

DN?

2_6

N'IFP

1.,'

9.1

X,TP'P

0.5

0.1

P

PDP

l.t

t.8

i,i

O,'+

0.6

100.0

100.0

1.t

0.9

"

i.0

22.1

5i.0

56,1

20_l

5.1

t.l

il.f

3.t,5

2.6

0.1

0.:

0,1

0.1
0,1

0.3

0.5

0_0

3.,1

5.7

0.3

0,6

0.1

0.1

i00,0

100.0

100.0

100.0

100.0

Az e|lenzék] pá ok közú1 pedig az
FMDP-íéljelentkczctt a nők á]ta1i erősebb
ure|e.á a. Cn.u'a. a . . 'l'dr 'Zokasos |..i;ö|''
legességétmutatta. a koüirnunistákná1 csak
en1he Ii1ö rb.éegc|' d pa.a../ljJa"1 ld pcoig
a náshol neln je1lenuő nói többlette1'

'l.

A \.álasztások i'tóólete

Bé|e. rregréoer az tLt elcll

e|edméB) ci
alapján az MI(P négy, az FI{GP hiirorn. az
NPP és az SZDP két-két,az MFP egy 1l]andátumot szerzctt' a töIedékszavazatok oI./dgo5 ö5sze5itése Jtári Lj.a05Z.a.koI peoi3
az FMDP és a DNP is kapolt még egycteg).l' ol Ii.|a\c,/clo es <er n.a.ik képr i.e'o
mordon le erol o többe: IIa|]oalln\/e-Zi5
''1|a'1' Ig\ keru l be a poLkep\l5eIok ko7ü
1ó

HUBAI. 2ooo. ll2I13.: az MKP választási

Statisztikája|PiL 274 | 9' cs' 41. ó.e. 32

3.6

r.0

.ö|ebel rep.,cr.: Bol'a.'|.;

Pálrré szerrrélyc á11t' aki a kornmunistákrrak
a l1lár em]itett női jelöltje, Szegcdi Aibefiné
íem vál|otta bc a hozzá fűzött leményeket.
azdz a női sza\|azataránFk javítását. A ]csragrobb noi rdbbler.rz \ll-P-nel rolr. CrL1á11' akárcsak 1945-bcn, lagyobbak voltak
az eltéIéseka két ne1n szavaza|alányai közö'. 'egrntr'abb a,, \4i'11 csc'eben' A |e8na.
gyobb nói többlet itt e kisgMdapáftnál mu'
'dlj.o/.n' de e7 rd. jó\aI ki.ebb io't, r'ir t
a két évvel korábbi !yo1c százaléi$ont'

ö1 0"

6,C
0.1

i00.c

D"

]0,1

8.6

Békéscsabátr. akárcsak két é-'nel korábban.
a szociáldemokata női szavazatok Ílage.
.dbb a an\a er]e.he|Á '.'. dIrcl\ne|' ]illcrebc]] Yalószfuűleg a pá1nak a nők kőrében
n dr t l ei \ ilJgbdbJ ! \ö, öl i |.or.,"k a '5
jcllemzó jó szcI\.ezet|sége' és eZZe1 összcl-jPsc.hc|| a |':Ld'l e.é]..c. IeIJen 5,/e.e||J'

- hel\.ek

,1.0

fél I

nój.9/"

]0.8

t'

kö!ött

A je5,zőkön}Yek és a Faragó.Sladsztika adatai

r] Rakosi Mátyás' szabó Á]pád
Yeres

Píéífferzoltán,

i]]eh e ]VÍaTosán Gyorg-v

Péter.

(SZDP 2')

KÚT 2004/3

.1.

12',7

az országgyú1ésbe a csabai Botyánszky Pá1'

né (SZDP) és Szegedi Albeftné (NÍKP). il.
|etve a gl'u]ai Nyiri Sándor (NPP). G1uiavári kozségnek is lett képviselője a kom-

A'

mulrista Nagy Kiároly szemé1-vébet'A rtreg'
\ála.,,loll béké)reg\e| (cp\i5eIok .stajá
i]]etve a kéSőbbi években bekóve|kező r-se.
réket mutaÜa be az alábbi táblázat']!

l917. lugusztus 31-i választáson az országg}'űlésb€ b€kerüIt képviselők
3 |emonda.ok urán l. é. r Lö!elIe/o e\ elrben behi\ olt liéD\ i\e|;t l { J
Bc\e. -nel(: .1.., ok.ru e. p -o,,,e

t

I

t.

FKGP (]+2 fó)
\ aszko Mihalr \(40.1

2.

N'Iegyeri Ist! án x (''|8)
Po1án-\'i 1stván

\IKP (4

Ko'icslsn.n

fő)

llsél.\

SZDP (2+] fo)

szedelFeLe
B

x í48)

Hegve5i JánoS

N]'iIi Sándot x ('49)

ot}'ínSzk]' Pa1né

BiÍkás Ilrrre

sze]redi A]benné

\

c

NPP (2+] fő)

x Csu!ár

Sánta GyÖre'v (.48)

lffe

x Koczka Pá]

x Nádház1 Ánd]ás ('.l9)

1

fo)
Pusztai sándor
DNP (L

NÍFP (l io)
Ha']dú KáLnán x ('.t7)

F\IDP l l+l rol
Papp lsnNn x ('48)
x Bencsik AIdIás

Az

1947-es vá1asaások után nagyszámú pe.
tíció beadásáIa kedlt sor. amelyek általában
a viilasztásck egészéve1 voltak kapcsolatosak'' AZ NPP küiön petíciója \'iszon! a
DNP. azaz Kovács InTe békésmegyei ma11dáfumát támadta meg ana hivatkozr'a, hogy

az utóbbi párt csak 720 énényesajánlást
n)újtott be a Szüksóges 1150 helye||'.., A

or". t a o.z'nÚlep i', on 1 icg] /o|'dr) \ ö ]
alapult, ame|! et 19:17. augusztlls 20-án a
ból'e.' 'j|"..,IokCíi'Iel Kö,,po l' oc5,,ei ó e.
vá1esztási Bizottságánái (Békéscsa'oa) eg1
helybeLi lakos va11omásáról vett9k IeL' A
\.ád szerint az FNIDP-nek ncrn sikefü1. a
nr.plelelo r,,ami, atir la.l d../cg).1j.<nt.,g)
a,/okal 80-o0 s/a/a|ékbdI dl .o..ig'(ne5 re.jeg-vzékből kimásoLt nevekkel helyet|esítették, azaz aláírásoka| hamisítottak'., A petíciót, ameLy a hírek szerilt csak 12 óíáVal a
tör1'.ényes beadási határidó után érkezeti
meg a Vá]asztási Bílósághoz, a palasztpfut
ké.jbb ' ..ze\o ||J. crdc|I lfur\"|l.;rJ
nen ke-i| .o. \, f\4DP Bete. me!)e
bea szerzett szavazatszáma alapján a NPP
pandsza nem tilník mega]apozottnak, bár tel-

a visszavonás oka ne]I ez
lehetett' ÁZ N!!P el]eni petíciók tfugyábal
hozott \,égsó. országos döntés Bé1.éS meg]'ét
is érintetle. a párt itl szeüett mandá|umái
utólag megsermisítctték-Érdekes, hogy a
koalíció és aZ }'{RP által eredeti1eg ben.v u.1tott pctíciók köziil harom vá1asztókeü1eiTe.
köztük a Bckés meg)/eire vonatkozók is l,üányoztak' Az e lrátom helyen szerzett \IFP
mandátumok e11cn csakjóva] a torvén-'es ha.
táridő lejána utál. novembcrben i(észiiltek
.,pótindít\.áü'vok,,, amel)'eket a vá1esztási
Bíróság utó1ag ei is fogadott.3r
mészetese!

.iA tábliat

CD.RONI.

dlg ]94]' no1emberében e]ha€}fu Mxg]arországo!
Az ]945' éli rcnzeí!ű]ésd|ndnachja, 1999.315
i

19.
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..''l'IÍ

Á pe.o. i!

SZoLY József| Petíciók a \.á]asaáSi BÍóság e]ólt'
Ada]ékok aZ 194748 é!i vá]asztási bíláskodás lor
térreÍéhez'In: Á joBa]],cíás is a jogalkalna2t^ eg,es

\'.l "'\]o?''.a -'éa' -|" .o-' J

neii éúekezések7j' s:á'n Sze|k' KovACs'o..
Ká1.
mán. Bp ELTE Vagfar JogtÖfiéneii Tanszéke'
1936 172
('{ továbbiakbfi R!-.sZoLY, ]936')
..,-{z
'09oNzágos lezetóSégénel( panasza a bé
NPP
kési yálasziókeriiLelbc]r okióbel 3' PIL

2j4 I' 9'.s'

ó'e' 39']i]]etve RUSZOLY, 1936' 1].l'

.19'

..

és Tóth EndJe (\iPP 3.) nondott le, Kovács lnTe pe.

aditama]í lorása:

A je$zó](ön}a:

Áz erre u|a]ó.

PIL 2]4'

|

9'

c5. '18. o'e' 31

lallomáStevó és ameg.'ádoli hanls1'
|ó Devéi ianúként íeltrintetó NPP pamsz: PIL :].l' {
9' cs'.19' ó'i' 28' (októbel i ?. i dáiunr''nal] '
nltszoLy, tqge. t;+.;s t;6.

'

a

.

':!

The pie:eni siud,v anal-r'ses the pol;tica1 history..
of Lhe pe'iiaí]entary' e]ect]ons of t!r,o Békés

counl'cjties. Békéscsaba and G!i]a. held on
19,17. Firsl1-! the local orthe 31" of
ganisatjons. ^ugustthe election campaign and dr. paly
lists aie introduced. There are son]e notonous
fíauds relating to the 19.17 e1ectiot1s: tbl i.
sta1]ce th. abuse of the ceIliűcate oí legjst€I ol

\.otels, cf |he elc]rrsíons tbat |educed the nu111beÍ olthe regístered voters for poii|ícalleasons.
I ,e ,'.r...e l-. C<; <dlo.al .rIe.'g:'r,

KUT

2004,'3 -1

sho\\'s that the proportions ol ihe exclusrons
were influenced b-y the local pafy pou ef relaijons and thus could ditTer. T\yo contrall processes can be secn at \\'01L in lhe ty'o cities under
scnrti]l-v. A compáratj\'e e]ectolal ana]]rsis oi.
lhe t\vo cíties shali foL]orl, 1ouching upon the
rssue of the na]e and íema]e e1ec1olal beha\.
iour as we11. Lastl,v the study shall plovide a list
ofthe \ÍPs \"'ho got their mandale ofllhe pal{
lists. and ofihe post-election eppeals.

