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VALASZTASOK EREDMÉNYEIA DUNATAJ ORSZAGAIBAN
1919 ÓTA

AUSZTRIA

1919 febr. 16. alkotmányozó nem-
zetgyűlési választás eredménye:

szociáldemokra ták (Sozial-
demokraten) 69

keresztényszocialisták
(Christlichsoziale Partei) 63

német nemzetiek (Deutsch-
nationale Parteien) 24

demokraták (Demokratische
Parteien) 1

egyéb pártok 2 '

1920 októbe1" 16-iki választás ered-
ménye:

keresztényszocialisták
(Christlichsoziale Partei) 82

szociáldemokra ták (Sozial-
demokraten) 66

német nemzetlek (Deutsch-
nationale Parteien) .. 26

1922 június 18-iki pótválasztás ered-
ménye (burgenlandi pótválasztás):

keresztényszocialisták
(Christlichsoziale Partei) . 3

szociáldemokra ták (Sozial-
demokraten) 3

osztrák parasztszövetség
(Bauernbund) . 1

nagynémet néppárt (Gross-
deutsche Volkspartei) . 1

1923 november 17-iki választások
eredménye:

keresztényszocíalísták (Christ-
lichsoziale Partei) 82

szociáldemokraták (Sozial-
demokraten) 68

nagynemet néppárt (Gross-
deutsche Volkspartei). 10

népi szövetség (Land bund) . 5
1927 április 24•..iki választások ered-

ménye:
ikieresztényszocialisták

(Christlichsoziale Partei) 73
szociáldemokraták (Sozial-

demokraten) 71
nagynémet néppárt (Gross-

deutsche Vo1kspartei) . 12
osztrák népi szövetség

(Landbund für Österreich) 9

1930 november 9-iki választások
eredménye:

szociáldemokra ták (Sozial-
demokrat en) 72

keresztényszocialisták
(Christlichsoziale Partei)
és Heimwehr. . 66

nagynémet néppárt (Gross-
deutsche Volkspartei) . 7

népi szövetség (Landbund) . 9
nemzeti gazdasági tömb

(Nationaler Wirtschafts-
bio ck) 3

hazai blokk (Heimatblock). 8
1934 július 1-től rendi alapokon

nyugvó új alkotmány.

1945 nov,ember 25-iki választások
eredménye:

osztrák néppárt (Öster-
reichische Volkspartei)85

szeeialisták (Sozia1isten) . 76
kommunisták (Kornmunis-

ten) 4



BULGÁRIA

1920 március 28-iki választás ered-
ménye:

agrárpárt 110
demokrata párt . 24
nemzeti párt . 15
Ghenadíev-csoport 3
radikális párt 7
haladó párt 8
liberális párt . 3
kornmunista párt 50
szociáldemokrata párt 9

1923 április 122-iki választás ered-
ménye:

kormánypárt
(Sztambulijski) 215

kommunista párt 16
ellenzéki blokk 14
szocialista párt . 1

1923 nouernber 18-iki választás
eredménye:

kormányszövetség 203
kommunista párt 38
nemzeti Iiberális párt . 7

1927 május 20-iki választás ered-
ménye:

demokratikus egyesülés 167
agrárpárt 41
demokrata párt . 11
macedónok . 11
szociáldemokrata párt 10
liberális párt . 7
tcmoffísták. 6
sztambuloffisták 6
munkáspárt 4
iparospárt 4
egyéb . 3

1931 június 21-iki választás ered-
ménye:

nemzeti blokk:
demokrata
agrárius
nemzeti liberális
radikális
disszidens agrár

43
71
29

7
1 151

demokratikus egyesülés:
demokrata 42
néppárt 12
progresszista 3
radikális . 1
cankcvísta 7
liberális 14 79

szocíáldemokrata párt 5
munkáspárt 31
macedónok 8
1934 május 19-én parlament [elosz-

:latva.
1938 március 13-27-iki választások

egypártrendszer alapján . 160

CSEHSZLOVÁKIA'
1920 április 18-iki választás ered-

ménye:
szociáldemokrata párt . 74
köztársasági párt . 28
nemzetiszocialista párt 24
katolikus néppárt. . . . 33
szlovák nemzeti parasztpárt 12
nemzeti demokrata párt '. 19
iparospárt . . 6
Modraóek-csopor t . . . . 3
német szociáldemokrata párt 31
nérriet parasztszövetség . . 11
német keresztényszocíalásta

párt . . . . 10
német választási közősség . 15
német szabadságpárt . 5
magyar keresztényszocialista

párt 5
magyar szociáldemokrata

párt 4
magyar agrárpárt . .. 1

Összesen 199 csehszlovák, 72 német
és 10 magyar mandátum.

1925 november 22-iki választás
eredménye:

cseh agrárpárt . 45
kommunista párt 42
cseh néppárt. 31
cseh szociáldemokrata párt 29
cseh nemzetiszocialísta párt 28
parasztszövetség . . 24
szlovák néppárt . 23
német szociáldemokrata párt 18
cseh nemzeti demokrata párt 13

613



cseh íparospárt. . .. 13
német !kieresztényszocialJista

párt . . 12
német nemzeti párt . . . 10
német nemzetiszocialista párt 6
magyar keresztényszocialistá

párt. 4
lengyel párt . 1
rutén párt . 1

1929 október 27 -iki választás ered-
ménye:

agrárpárt és lengyel man-
dátum .~ 46

cseh néppárt . 25
szlrrvák néppárt 19
német Landbund .. 16
nemzeti: .demokrata párt . 15
cseh iparospárt . . .. 12
német lkIeresztényszocialista

párt .. 14
kommunista párt . . . . 30
cseh szociáldemokrata párt. 39
cseh nemzetiszocialista párt. 32
német szociáldemokrata párt 21
német nemzeti párt . . . 7
német nernzetíszocíalista párt 8
magyar pártok . 9

1935 május 19-iki választás:
cseh agrárpárt

(Beran, Stanek, Hodza,
Srobar, Udrzal) .. 45

cseh szociáldemokrata párt
(Hampl, Dérer) .. 38

cseh nemzetíszocialísta párt
(Benes) . 28

cseh néppárt
(Srámek, Dostalek) 22

szlovák néppárt (Hlinka,
Tiso). 22

cseh dparospárt
(Mlcoch, Najman) 17

nemzeti egyesülés párt ja
(Stribrny, Kramaf) . 17

fasiszta párt. . . . . . 6
szudétanémet párt (Henlein) 44
német szociáldemokrata párt

(Czech). .:... 11
német keresztényszocialistá

párt (Mayer-Harting,
Luschke) 6

Bund der Landwirte (Spina) 5
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Magyar ellenzék (Szüllő,
Szentiványi) . 9

kommunisták. . 30

JUGOSZLAVIA
1920 nov. 29-iki képviselőválasztás

eredménye:
demokrata párt (Davidovié)
radikális párt (Pasié) .
kommunista párt . . .
horvát parasztpárt (Radié)
mohamedán párt (Spahot
szlovén katolikus párt

(Korosec)
szerb agrárpárt
szocialista párt
bunyevácoki .
délszerbiai mohamedánok .
horv. szöv. párt (Staréevió)
republikánus párt .
Frank-párti horvátok
pártonkí vüliek

27
39
10
4
8
4
3
7
3

420

Az 1923. évi márc. 18-25-iki
képviselőválasztás eredménye:
radikális párt 109
demokrata párt . 52
horvát parasztpárt 71
szlovén klerikális párt 22
mohamedán párt 18
török párt . 14
szerb parasztpárt II
német nemzeti párt 8
szocialista párt 2

312

Az 1925. évi febr. 8-~ki választás
eredménye:

radikális párt (Pasié) . .
független demokrata párt

(Pribiéevié) ....
horvát parasztpárt (Radié) .
demok:r:ata párt (Davidovié)
szlovén klerikális párt

(Korosec)
mohamedán párt (Spaho)
török nemzeti párt. .
német nemzetiségi párt
szerb parasztpárt
szlovén parasztpárt

91
92
58
50
24

142

21
68
39

19
14
1
5
4
1
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Áz 1927. ~vi szept. ll-iki képviselŐ-
választás eredménye:

radikális párt 111
demokrata párt . 61
mohamedán párt 18
szlovén néppárt. 21
független demokrata párt 23
horvát parasztpárt . 60
szerb parasztpárt . 9
német nemzeti párt 6
föderalista párt . 3
montenegrói párt 1
szlovén agrárpárt 1
szocialista párt . 1

315
'A megválasztott egyetlen Imagyar

képviselő a radikális pártba lépett be.
1929 január 6-án a király meg-

semmisítette az 1921 június 28-iki
ú. n. vidovdáni alkotmányt és a par-
lamentet feloszlatta, helyébe tanács-
adó tesWletként egy tizenhét tagú
államtanácsot reruieit: ki.

1931 november 8-án az oktrojált
alkotmány alapján választások; az új
skupstina összes tagjai egy párthoz
tartoznak és ez:

jugoszláv parasztdemok-
rácia . 400

1935 május 5-iki választás ered-
ménye:

jugoszláv memzeti párt
(Jeftié) . 304

egyesült ellenzék (Maéek) 66
Az ellenzéki képviselők közül 57

távolmaradt a képviselőháztól.

1938 december ll-iki választások
eredménye:

jugoszláv radikális egyesülés
(Stojadinovié) 306

egyesült ellenzék (Maéek) . 67

Az egyesült ellenzék soraiban 47
horvát parasztpárti, 7 szerb földmű-
v.espárti, 8 demokratapárti és 5
pártonkívüli képviselő' szerepel.

LENGYELORSZÁG

1919 január 26-iki választás ered-
ménye:

népi nemzeti szövetség. 107
lengyel néppárt 62
néppárt (Witos-csoport) 41
szociáldemnkrata párt. 32
nemzeti egység párt ja . 29
nemzeti munkásszövetség 17
keletgaliciai konzerva-

tívok 9
zsidó nemre ti párt 9
galiciai demokraták 8
Stapinski-csoport . 7
német párt . 2
galiciai radikálisak párt ja

(Breiter) 2
pártonkívüliek 3
poseni 'párt . . 9

1922 n~vember 5-iki választás ered-
ménye:

jobboldali blokk 167
Witos-párt 70
kisebbségí blokk 64
Thugutt-párt 46
szociáldemoklrata párt 42
galiciai cionisták . 16
nemzeti munkáspárt . 16
Skulski csoport ' , 8
ukrán parasztpárt 5
Okou csoport 4
kommunista párt . 2

A kisebbségi blokkból 19 zsidó, 18
ukrán, 16 német, 10 fehérorosz és
egy orosz 'tmandátum.

1928 március 4-iki választás.ok ered-
ménye:

kormány támogató blokk 122
szeeialisták . 57
felszabadí tási néppárt 40
nemzeti népegyesülés 37
parasztpárt 26
uldránok . 26
Piast-párt 21
németek . 19
keresztény demokraták 15
nemzeti munkáspárt . 14
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zsidók 13
radikális ukránok . 8
kommunista párt 7
jobboldali szocialisták 6
baloldali nemzeti munkás-

párt 5
fehéroroszok 4
ukrán munkás- és paraszt-

párt 5
egyéb 19

1930 november 16-iki választás
eredménye:

kormánypárt 248
nemzeti demokratapárt

(Rybarski) 23
Parasztpárt (Rog) . 44
szocialisták 7
ukrán fehérorosz blolkk . 21
német blokk 5
keresztény demokraták 14
balszocialísták . 1
kommunisták 5
nemzeti munkáspárt 9

1935 szeptember 8. Pártok nincse-
nek, korporációs alapon az 1935 áp-
rilis 23-iki alkotmány értelmében
megválasztva 208 képviselő.

1938 november 8-iki választás
eredménye: pártxJk nincsenek, kor-
porációs alapon az 1935 április 23-iki
alkotmány értelmében megválasztva
208 képviselő, akik között 20 ukrán,
4 zsidó és 1 orosz nemzetiséqi kép-
viselő is van.

MAGYARORSZÁG
1920 január 25-iki választás és feb-
ruár 8-9-iki pótválasztás eredménye:

keresztény nemzeti egye-
sülés . 72

kísgazda és földműves párt 91
nemzeti demokrata párt . 6
keresztény szociális gazda-,

ság,iJpárt (Giesswein). 1
pártonkívülé 17
nemzeti munkáspárt . 2
keresztény nemzeti párt

(Friedrich) ..... 7
függetlenségi kisgazda, föld-

műves- és polgári párt 7

616

1922 május 28-június 8-iki vcilasz-
tások: eredménye:

keresztény-keresztyén kis-
gazda, földműves és pol-
gári párt . 137

keresztény nemzeti egység
párt ja (Wolff) 15

nemzeti polgári párt (Hein-
rich) 2

kormány támogató párton-
kívűliek . . . : 13

pártonkí vüli ellenzék 18
keresztény nemzeti főldmű-

ves és polgári párt
(Andrássy) 12

keresztény nemzeti egyesü-
lés párt ja (Haller) 9

függetlenségi kisgazda, föld-
műves és polgári párt
(Rassay) 6

48-as kisgazdapárt 2
48-as függetlenségi Kossuth-

párt 1
demokrata párt 4
szociáldemokrata párt 24

1926 december 8-án tartott válasz-
tás eredménye:

keresztény kisgazda, föld-
műves és polgárf párt
(Egységes párt) . 171

keresztény gazdasági és szo-
eialista párt . 33

kispolgárok párt ja 1
pártonkívüli kormánytámo-

gatók .... 4
szociáldemokrata párt 14
egyesült balpárt . 9
fajvédők . . 4
agrárpárt 3
pártonkívüli ellenzékiele 6

1931 június 30-július 7-iki uálasztá-
sok eredménye:

egységes párt (Bethlen Ist-
ván gróf) . 155

keresztény gazdasági párt
(Zichy János gróf).. 31

szociáldemokrata párt. 14
független kisgazdapárt

(Gaal Gaszton) .' 14



nemzeti. szabadelvű párt
(Rassay Károly) 5

keresztény ellenzék (Fried-
rich István) . 2

nemzeti demokrata párt 2
független nemzeti demokrata

párt 1
nemzeti radikális párt 1
pártonkí vüliek . 20

1935 március 31-április 6-iki
lasztás eredménye:

nemzeti egység párt ja
(Ivády Béla). . . . .

keresztény nemzeti gazda-
sági és szociális párt. .

kisgazda, földműves és pol-
gári agrárpárt (független
kísgazdapár+ Eckhardt
Tibor) .

szociáldemokrata párt (Far-
kas István) . . . . .

szabadelvű és demokratikus
ellenzéki párt (Rassay Ká-
roly) .

keresztény ellenzék (Fried-
rich István) . .

nemzeti demokrata párt
(Vázsonyi, Gál Jenő) .

nemzeti radikális párt. .
nemzeti szorialista párt (gr.

Festetles Sándor) . . .
nemzeti néppárt (Payr

Hugó) . ,. .
népakarat pártja .
nemzeti agrár ellenzék .
reformnemzedék '. . .
pártonkívüliek .

vá-

167

14

24

11

1 1
• j

1939. évi május 28-30-iki választás
eredménye:

magyar élet párt ja (Vay
László báró). . 173

nyilaskeresztes párt (Hubay
Kálmán) '.' . . . . 26

független .kísgazdapárt
(Eckhardt Tibor) . 14

egyesült keresztény párt ke-
resztény gazdasági és szo-

ciáhisnéppárt (Zichy János
gróf) . . . . . 8

egyesül t magyar nemzeti
szocialista párt, nyilaske-
resztes front (Pálffy Fidél
gr.) . . . . . . . . 11

pártonkí vüli .... 8
magyarországi szociáldemok-

rata párt (P.eyer Károly) 5
polgári szabadság párt

(Rassay Károly) 5
magyar nemzetiszocialista,

földműves és munkáspárt
nyilaskeresztes magyar
párt . 2

keresztény nemzetiszeeia-
lista front 2

népakarat párt 1

ROMÁNIA

1919 november 2-iki választás ered-
ménye:

5

Órománia:
liberálisok (Brátianu) 101
parasztpárt . . . .. 57
nemzeti demokrata párt. 27
konzervatív (Marghi-

lomen) . . 13
szocialístákí . 6
függetlenek 37

El'dély és Bánát:
nemzeti parasztpárt

(Maniu) 168
magyar párt 5
német párt . . . . 7
erdélyi parasztcsoport 5

2

1
1

2

2
l
1.
l

1920 május 25-iki választás ered-
ménye:

néppárt (Averescu)
demokraták . ;
besszarábiai parasztpárt
erdélyi nemzeti párt .
szociáldemokrata párt
független demokraták
szászok
erdélyi parasztcsoport
bánáti svábok

215
34
25
21
19

6
6
4
2

617
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1922. évi március l-11-iki váiasztás
eredménye:

nemzeti liberalis párt 225
parasztpárt (Michalache) 40
nemzeti párt (Maniu) 25
besszarábiai parasztpárt

(Halipa, Stere) . 22
egyesülési párt (Bukovina) 16
néppárt (Avereseu) . 12
német parlamenti párt

(6 erdélyi szász, 3 bánáti
sváb) 9

nemzeti parasztpárt (Lupu) 4
nemzeti demokraták. 3
konzervatív demokraták 2
szeeialisták . 2
besszarábiai líga . 2
nemzeti liberális disszidens

és demokrata párt . 1
nemzeti zsidócsoport 1
magyar nemzeti párt 3
pártonkí vüli 2

1926 május 5-iki választás
eredménye:

néppárt (Avareseu) . 292
liberá1is párt (1.1.Brátianu) 16
nemzeti parasztpárt . 69
keresztény nemzetvédő líga 10

A néppárt 292 mandátumából a
magyarok 25-öt, a németek 17-et
kaptak, mivel a választásokon együt-
tesen vettek részt.

1927 július 7-iki választás
eredménye:

nemzeti liberális párt
(1. G. Brátianu) . 318

nemzeti parasztpárt . 54
magyar-nérriet kisebbségi

blokk 15
A magyar párt 13, a német párt 7

mandátumot kapott. Később a ma-
gyarok még egy marudátumot át-
engedtek anémeteknek. .

1928 december 12-iki választás
eredménye:

nemzeti parasztpárt
(Maniu} 348

nemzeti Iiberális párt 13

618

keresztény nép és nemzeti
párt (Iorga, Avereseu) 5

nemzeti parasztpárt . 5
magyar párt 16

Az 1928 dec. 19-iki hivatalos köz-
löny 283. számában a 10.663. oldalon
közzétett választási eredmények ösz-
szegezése szerint több párt szavaza-
t'ot nem kapott olyan százalékban,
hogy képviselője a parlamentbe be-
kerülhetett volna. A német párt 11
képviselője, az ukrán párt 2 kép-
viselője a nemzeti para.sztpárt szava- .
zataiban van benn.

. 1931 június l-iki választás
eredménye:

nemzeti egyesülés (Uniunea
nationala) (Iorga), libe-
rális (Duca), parasztpárt
(Argetoianu)

nemzeti parasztpárt (Par-
tidul national taranese .

liberális párt (Partidul li-
beral Gh. Brátianu) .

néppárt(Partidul poporului)
magyar párt.
keresztény nemzetvédelmi

liga (Liga apararii natio-
nale erestine Cuza)

parasztpárt (dr. N. Lupu)'.
szociáldemokrata párt .
demokrata parasztpárt kar-
telban a kamatelleni ligá-

val (Partidul Taranist
demokrat eartelat cú Liga
contra eametei .

munkás-paraszt blokk
(Blocul-muncitoresc Ta-
rá.nesc)

zsidópárt (Partidul evreesc)

289

30

12
10
10

8
7
6

6

5
4

387
A kommunisták' a munkás-paraszt

blokkban indultak.

r 1932 július 17-iki választás ered-
ménsie:

nemzeti parasztpárt (Parti-
dul national ~ara nese) 274

parasztpárt (Partidul tara-
nese. Dr. N. Lupu) 12



28

14

11
14

300
39
11

8

radikális parasztpárt (G. R.
Iunían) 6

agrár unió (C. Argetoianu) ~
Az 1933 decembe?' 29-iki Hivatalos
Közlöny 300. számában a 7.947. ol-
dalon közzétett választási eredmé-
nyek ásezeqezése alapján a többi in-
duló párt nem kapott olyan száza-
lékban szavazatot, hogy képviselője
a parlamentbe bekerülhetett volna.
A Német Párt 21képviselője liberális
listán juvott be a parlamentbe, így
számuk a liberális pártban van
benne. ~
1937 december 20-iki választás \

eredménye:
nemzeti liberális párt (C.

1. Brátianu) 152
nemzeti parasztpárt (Maniu) 86
mindent a hazáért (Totul

Pentru Tara, Vasgárda). 66
keresztény nemzeti párt

(Cuza, Goga). . ' 39
magyar párt . 19
radikális parasztpárt

(Iunian) . 9
nemzeti liberális párt (G.

H. Br á.ianu) . . . . . 16 1
Az 1937 december so-u« Hivatalo~
Közlöny 301. számában a 9.721. ol-
dalon közzétett választási eredmé-
nyek összegezése alapján a többi
párt nem kapott 'Olyan százalékban
szavazatot, hogy képviselője a parla-
mentbe bekeriilheiett: volna. A Né-
met Népközösség 4 képviselője a
Iiberális szavazatokban van benne.

1939 június 1-,-2-iki választások
egypártrendszer alapján történtek:

nemzeti megújhodás front ja 258
A magyarok 8, a németek 5, a

törökök 1 mandátumot kaptak.

nemzeti Iiberális párt
'(Partidul national liberal

1. G. Duca) .
nemzeti liberális párt (Part.

nat. lib. G. H. Br átianu)
keresztény nemzetvédelmi

liga (Liga Apararii nat.
Crestine. A. Cuza) .

magyar párt .
nemzeti agrárpárt (Partidul

nat. agrar. O. Goga) .
néppárt (Partidul poporului)

Avereseu) .
nemzeti egység párt ja

(Uniunea nationala. Iorga)
zsidópárt (Partidul evreesc)
Zelea Codreánu-csoport

(Gruparea Corneliu Zelea
Oordreanu)

szociáldemolorata párt
(Partidul Social Demo-
krat) 7

német párt 1) III
magyar gazdasági párt 1) .LJ

1) Öná.lló Hstával egyik párt sem indult.
1-1 Nemzeti Parasztpárt engedett ,át .a vele
közös listán 'indulóknak helyeket.r 1933 decernber 20-22-iki választás

eredménye:
nemzeti Iiberális párt (1.

Gh. Duca) .
nemzeti parasztpárt .
parasztpárt (Dr. N. Lupu)
nemzeti liberális párt (Gh.

1. Brátianu)
keresztény nemzetvédelmi

líga (A. C. Cuza)
nemzeti agrárpárt (O. Goga)
magyar párt

4

5
5

5

10

9
8
9
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