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Bakonyi Péter:

képviselővé az erdélyi vízaknai választókerületben. Ez
a XIX. század második felében természetes volt. A po
litizáló réteg szociológiailag és alkotmányjogilag is
szűk volt. Az 1874-es választójogi törvény vagyoni és
műveltségi cenzusa alapján a népesség 6%-a vehetett
részt a politikában, hiszen választójoggal csak ők bír
tak. Az aktív elit. az országos szinten politikacsinálók
köre, természetesen még ennél is sokkal szűkebb. A
legfontosabb szerepet a földbirtokos nemesek játszot
ták. A dualizmus alatt általában a parlamenti képviselők
31 -33%-a földbirtokos volt. Az arisztokrácia helye volt
a legbiztosabb a képviselőházban. Ott ahol a birtokaik
feküdtek, biztosan megválasztották őket. Az Andrássy.
Zichy, Károlyi, Bethlen, Eszterliázy családot általában
több tag is képviselte az országgyűlésben.2 Arra is több
példát találunk, hogy híres apát fia követ a közéleti pá
lyán.
Tisza két kortársa parlamenti ellenfele és néha szö
vetségese, Kossuth Ferenc és ifj. Andrássy Gyula.
Mindkettőjük pályáját nagyban segítette az apjuk hírne
ve. A kortársak megítélése szerint azonban, képességük
apáiké alatt maradtak. Ez Tiszára nem igaz. Első parla
menti éveiben gyakoriak a „papára” utaló gúnyos meg
jegyzések. Néhány év elteltével már Tisza saját szemé
lyes tulajdonságai lettek az irányadóak.
Tisza Istvánt 1886-ban választották először képvise
lővé az erdélyi vízaknai választókerületben, ettől kezd
ve, 1906-1910 közötti geszti remeteségét leszámítva,
1918-ig, haláláig tagja a képviselőháznak, és életének
legfontosabb színtere a parlament, ezért dolgozatom
célja, megvizsgálni viszonyát a parlamentarizmushoz.
A parlamenti alapelvek, a klasszikus liberális alapél-'
vek még a XVII. századból származnak. John Locke
angol filozófus „Két értekezés a polgári kormányzat
ról”3 című művében fekteti le a parlamenti többség és
ellenzék jogait.
A többség kormányoz, az ellenzéknek joga van létez
ni, véleményt nyilvánítani, és alkalom adtán átvenni a
kormányzást. Ezt a felfogást képviselte Tisza. A dualiz
mus parlamenti rendszere azonban egy lényeges ponton

Tisza István
és a z általános
választójog
föld ne mozogjon, hanem álljon. S ha az
egész föld előremegy is. ez a darab föld,
ami a mienk, ne menjen vele. Sokan van
nak, akik érlenek engem, de kevesen, akik tenni Hídnak,
és kevesebben, akik lenni mernek... Egy negyedszázad
munkája odavesz. Álmodozó rajongók tűzbe viszik a
gyémántot, s nem tudják, hogy az ott satnya elemeire
fog felosztani, s soha vissza jegecül. Ez a mi nyolcszá
zados nemességünk! Ez az örökké éltetője, örökké újra
feltám asztja az egész nemzetnek, létünknek titokteljes
talizmánja. És ezt akarják megáldozni, megsemmisíteni.
Lázálmokért, mik idegen test kór párázatával ragadtak
át dögvész idején.
A kőszívű ember végrendeletében a konzervatív, ré
gi nemesi nemzet felfogást tömörítette néhány sorba Jó
kai. Híres regényének szereplőihez, eseményeihez va
lós személyek és történések szolgáltak mintául. A re
gényben szereplő vármegye Bihar megye, és a kőszívű
ember, valamint a császári adminisztrátor bizonyos vo
násaihoz a modell Tisza Lajos, Tisza István nagyapja
volt. De a végrendelet, amelyet Ars Poeticának is te
kinthetünk, az unokára is ráillik. Egy negyedszázados
küzdelem a lázas újítók, a haladás ellen, amely a bom
lást is magában hordozta, ha a történelmi osztályok el
vesztik uralmukat csak néhány hónapra is, az a történel
mi Magyarország feldarabolását is magával hozza. Ez a
jóslat be is teljesedett, a pálya kettős bukással ért véget,
az egyén és az ország bukásával.
Tisza István, Tisza Kálmán fiaként predesztinálva
volt a politikai szerepre. 1886-ban választották először
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különbözik a klasszikus angol modelltől. Az ellenzék
nek gyakorlatilag nincs lehetősége hatalomra jutni, ez a
rendszerből következett.
A .,48-asok" nem juthatnak kormányra, mert az a du
alizmus végét jelentené. Amikor egy heterogén ellenzé
ki koalíciónak 1906-ban ez mégis sikerült, eredeti prog
ramját nem merte véghezvinni, és úgy működött, mint
elődei. Az ellenzék politikusai ezt nem látták előre, és
utólag sem látták be. Ezért az 1890-es években felütöt
te fejét a magyar parlamentben az obstrukció, mely hol
technikai eszközökkel (felszólalások, beadványok, las
sítások), később nyílt rendzavarásokkal akadályozták a
parlamenti munkát. Tisza felismerte azt, hogy a parla
ment működőképességének megőrzése létkérdés. A
hadsereg, a külpolitika, - bár mint egyének szerepet ját
szanak benne a magyarok (kisebb számban mint a cse
hek) - a dinasztia kezében van. Ausztria az osztrák al
kotmány miatt abszolutista kormányzás alá helyezhető,
ezeknek az összbirodalom felé mutató tendenciáknak
csak hatékony magyar kormányzat lehet ellensúlya,
amelyhez nélkülözhetetlen a parlament működőképes
sége. A parlamentben az évtizedekig az ellenzéki olda
lon ülők elkeseredetté váltak, s egyre dühödtebben tá
madták a kormányt.
Tisza tulajdonképpen egész életét e paradoxon áthi
dalásának szentelte. Az obstrukció kérdését 1913-ra si
kerül megoldani. A közvéleményt azonban nem tudta
maga mellé állítani, az 1910-es évekre gyűlölt figurává
vált. Talán nem is voltak illúziói: minden parlamenti
beszédéből kitűnő optimizmusa dacára, könnyebb meg
érteni választójogi nézeteit is.
A kifejezés: „általános választójog” önmagában
szakszerűtlen és nagyon pontatlan. A liberális korszak
vagyoni és műveltségi cenzusos választójogát ideális
nak tartók szemében azonban valami eredendő rossznak
a kifejeződése. A választójog általánossága azt jelentet
te, hogy néhány kivételtől eltekintve, mindenki részese
dik belőle. Az természetes, hogy a bizonyos életkort el
nem értek és a beszámítási képességgel nem rendelke
zők ki vannak rekesztve. Kérdés azonban, hogy a vá
lasztójog kiterjedjen-e általánosságban a nőkre is? Ezért
harcoltak a szüfrazsettek. 1893-ban először Uj-Zélandon (mintegy próbaképpen a brit birodalmon belül) ad
ták meg a választójogot a nőknek. Az egyenlőség azt je
lenti, hogy minden választó ugyanannyi szavazatot ad
hat le. (Ez lehet több szavazat is, vegyes listás- egyéni
rendszerben.)
Voltak, akik elfogadták az általánosság elvét, de el
vetették az egyenlőséget: a szavazók iskolázottságtól,
vagyoni helyzettől függően különböző számú szavaza
tot adhattak le. Ez a megoldás, amelyet plurális válasz
tójognak neveznek, visszacsempészte a cenzust. A plu
rális választójog gondolata Angliából származik, elő
ször John Stuart Mill vetette fel. Magyarországon ifj.
Andrássy Gyula akarta vele kifogni a szelet a radikáli
sabb követelések vitorlájából. A titkosság arra szolgált,
hogy elhárítsa a kormány részéről történő nyomásgya
korlást a választókra. Az általános, egyenlő és titkos vá
lasztójogot először a szocialista pártok vették fel a

programjukba szerte Európában. A Bernstein-féle
irányzat elvetette a proletárdiktatúrát és parlamentáris
úton akarta megragadni a hatalmat. Németországban
Bismarck 1878 és 1890 között üldözte a szocialistákat,
de amikor ez nem ért célt, szociális reformokba kezdett,
hogy csökkentse befolyásukat a tömegek körében. A
szociáldemokraták a századfordulóra beilleszkedtek a
parlamenti rendszerbe. Választójog nem fenyegette a
rendszert. Tisza ezt így látta: „Azok a küzdelmek, ame
lyet előrehaladottabb német pártok 1848-tól kezdve
folytattak a parlamentarizmusért, a monarchikus kor
mányzati rendszer teljes diadalával értek véget, s ma
már nincs Németországban komoly tényező, amelyik a
parlamentnek a végrehajtó hatalom gyakorlására, a kor
mányzati irány megszabására ingerenciát kívánna adni.
Nem puszta véletlen, hogy ezek a törekvések az általá
nos szavazatjog behozatalával egyidejűleg értek véget,
mert hiszen rövid néhány esztendő, alig pár választás
tapasztalata meggyőzött róla mindenkit, hogy az általá
nos szavazatjog parlamentjére nemzeti veszedelem nél
kül nem bízhatják a birodalom kormányzatát ”4
Tisza több írásában foglalkozott a választójoggal az
1910-es évek elején, melyek „Választójog” cím alatt
egybegyűjtve 1913-ban a Magyar Figyelő kiadásában
jelentek meg. A fenti írásban a parlamentarizmust félti
a szocializmus és a monarchia összefogásától. Ez való
sulhatott volna meg Kristóffy József 1905-ös kísérleté
vel. Kristóffy belügyminiszter 1905. július 27-én meg
egyezést kötött Garami Ernővel a szociáldemokrata
pártvezetés tagjával. A párt a rendőri felügyelet feloldá
sa, nagyobb akciószabadság, a földmunkás szövetség
engedélyezése, és az általános választójog ígérete fejé
ben felajánlotta a kormány számára a szervezett mun
kásság támogatását.
Augusztus-szeptemberben aktivizálódott a szociálde
mokrata agitáció, gyűléseket, tüntetéseket tartottak,
megnyerték a baloldali értelmiség támogatását is. Nincs
rá bizonyíték, hogy Bécsből sugalmazták volna a re
form ötletét Kristóffynak, sőt az ellenkezője a valószí
nűbb. Sikerült meggyőznie Ferenc Józsefet, aki a biro
dalmat bomlasztó, nemzeti ellentétek háttérbe szorítását
várta a reformtól, amit Ausztriában 1907-ben tényleg be
is vezettek.''
Magyarországon más megoldást találtak 1906 áprili
sában. A baloldal és az uralkodói hatalom közötti meg
egyezési kísérletre korábban is találunk példát. A II. Jó
zsefet támogató értelmiségiek mellett megemlíthetjük
Eötvös József nevét is. A reformkori baloldal nagy alak
ja az 1850-es évek elején javasolta a megegyezést az
abszolutizmussal, elfogadta volna az osztrák összbirodalmat, és csak azon belül kért bel-kormányzatot
Magyarországnak.6
Tisza tartott a szociáldemokraták és Ferenc Ferdinánd összefogásától. Talált is történelmi példát, ahol a
parlamentáris rendszerben bevezetett általános válasz
tójog a parlamentarizmus felszámolásához, egyedura
lomhoz vezetett. „Franciaországban voltaképpen 1848ban lép életbe a valódi általános szavazatjog.... Ami ez
után következik, valóban nagyon tanulságos dolog. Az

akkori köztársasági elnök. Napóleon herceg kél védel
mére a korlátlan szavazati jognak...Az államcsíny ürü
gyéül ezt a korlátozó törvényt használja fel, s számítá
sában nem is csalatkozik, mert a népszavazat óriási
többséggel szankcionálja azt, s hű marad a császárhoz
még az 1870 május havában tartott plebiscitum alkal
mával is.”7
Tisza az osztrák példából is igazolást talált saját né
zeteinek: „Az osztrák képviselőválasztás” című tanul
mányában leszűri az 1907-es és 1911 -es választások ta
pasztalatait.
„Az általános szavazati jog behozatala megsemmisí
tette a társadalom műveltebb, felvilágosodottabb, poli
tikailag érettebb elemeinek politikai hatalmát, az ezek
vezetése alatt álló szabadelvű, mérsékelt, több érettsé
get és felelősségérzetet tanúsító politikai pártokat jófor
mán eltörölte a föld színéről... A liberalizmus által el
veszett tér kisebb részét a szociáldemokrácia, és pedig
majdnem fele részben nacionalista jelszavakkal kombi
nált szociáldemokrácia, nagyobb részét pedig a radiká
lis és nemzeti túlzásokat képviselő politikai pártok fog
lalták el, míg a klerikális pártok éppen csak meg tudták
védeni korábban elfoglalt pozíciójukat...
A liberális pártok pusztulása s a demagógia térfog
lalása a képviselőház színvonalának, a képviselők
egyéni értékének óriási csökkenését vonla maga
után.”8
Részletes statisztikákkal szolgál a képviselőkről,
nemzetiségükről, iskolázottságukról, pártállásukról.
„Már pedig a parlamentarizmus jövője mégiscsak attól
függ első sorban, hogy érvényesüléshez, politikai sze
rephez jutassa a nemzeti társadalom legkiválóbbjait.
Vonzerővel, erkölcsi súllyal csak akkor bírhat, a nemzet
sorsára üdvös befolyást csak akkor gyakorolhat a nép
képviselet, ha az a nemzet elite-jének vezetése alá kerül.
A parlamentáris kormányzat a parlamentarizmus egye
nesen lehetetlenné válik, ha a képviselőház küzdőterén
nem a készültség, tehetség és erkölcsi érték tekintetében
legerősebbek kerülnek előtérbe. Ellenkező esetben er
kölcsijogosultság és belső erő nélküli üres formává vá
lik, túléli magát, züllésnek indul és végleg lejáratja a
nemzeti önkormányzatot.”9
Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Magyaror
szág lakosságának (Horvátország nélkül) 54%-a ma
gyar. Horvátországot is tekintetbe véve kisebbségben
van a magyarság. 10
A felsőbb társadalmi rétegekben sokkal kedvezőbb
az arány: a cenzusos választójog biztosítja a többséget a
szavazók között. A nemzeti túlzás - magyar részről is veszélyes, ezt Tisza számára az 1905-ös válság és a ko
alíció évei is bebizonyították, a nemzetiségi mozgalmak
pedig végzetesek lehetnek az általános választójog kö
rülményei között. Engedményekre a nemzetiségek kon
zervatívabb társadalmi átalakulástól félő, ugyanakkor
befolyásos vezetőivel szemben lett volna hajlandó. A
román görög-katolikus püspökökkel törekedett meg
egyezésre 1912-1913-ban.11
Tisza nem zárkózott el teljesen az ipari munkásoknak
adandó választójog elől. „A választójog reformja és a

munkások” című tanulmányának egyik alaptétele, hogy
az általános választójog bevezetése és a munkásság
életszínvonalának emelése között nincs egyenes ará
nyosság.
Tisza szerinte elég volt a felsőbb osztályok előtt fel
tárni a munkások nyomorát, és megindult a változás.
Ez így volt az egész világon. A munkások választójo
gának valódi indoka, hogy a szervezett, politikailag
érettebb munkásosztály tetterejét hasznos nemzeti cé
lok szolgálatába állítsa (bismarcki modell korlátozott
átvétele). Nem a választójoggal szabadul fel a munkás
ság a társadalmi elnyomás alól - jelenti ki. Ez egy
rendies vonás Tisza gondolkodásában, amit nagyon ér
dekesen igazít a modern élet bonyolultabbá váló viszo
nyaihoz. A képviseletnek az a fogalma, ahol csak a ma
gasabb osztályok vesznek részt a politikában, és ők
képviselik a többieket, ezt helyénvalónak látni rendies vonás. Elméletben tagadni, de a valós politiká
ban észrevenni, hogy a munkásság kitört ebből a mo
dellből és ezt megpróbálni a saját politikai céljai szol
gálatába állítani, ez politikai érzékre vall. Csakhogy a
jelszavak nem differenciáltak. A szociáldemokraták ál
tal követelt általános választójoggal való nyílt szem
benállás nagyon népszerűtlen. Tisza jelzett tanulmá
nyában felteszi a kérdést, érdeke-e az ipari munkásság
nak mások választójoga. Az általános választójog se
gítségével a falusi tömegek jutnak túlsúlyra. Ők pedig
alkalmatlanok a politikai jogok felelősségteljes gya
korlására és megbízhatatlanok a nemzeti egység és a li
berális álláspont szempontjából: a nemzetiségi, kleri
kális agrárius demagógia eszközévé válhatnak. Szóhasználatában megjelenik a klerikalizmus mellett a re
akció szó. (Évtizedek múlva lehet majd sűrűn hallani
ezt a szókapcsolatot). „Kívánhatja-e a szervezett mun
kásság a klerikalizmusnak és a mindentéren való reak
ciónak a falusi tömegek szavazatjogában rejlő erőgya
rapodást? Nem képtelen dolog-e, hogy azok adjanak
fegyvert a klerikális uralomvágy kezébe, akik nemcsak
ennek, hanem - nagyon hibásan - minden vallásnak,
minden papnak esküdt ellenségei? ” 12
Szerinte, gazdaságilag sem érdeke a munkásosz
tálynak az általános választójog, de elemi érdeke a he
lyes közgazdasági politika, mert életszínvonala össze
kötött a gazdasági helyzettel. Ez a szabad verseny vi
szonyai között tökéletesen érvényesül. (Más politikát,
állami beavatkozást elképzelni sem tud). Érvelésében
mindent elkövet, hogy a munkásságot a paraszti töme
gektől leválassza. Kulcskérdés számára pontosan
megmondani ki is a munkás, akinek megadható a vá
lasztójog.
A jövőre nézve a műveltségi cenzust és a rendes fog
lalkozás igazolását látná szükségesnek. A műveltségi
cenzus teljesítése évtizedek múlva várható. A jelenben
találni egy, az ipari munkást megkülönböztető választóvonalat. Ezt a kritériumot végül nem adja meg. A mun
kás baleset- és betegbiztosítási rendszert támadja, jelen
legi formájában alkalmatlan a feladata ellátására, és az
országos munkás- és betegsegélyező pénztárnál való
tagsághoz kötni a választójogot nem kielégítő megöl-

dás. Aprólékosan elemzi a pénztárba befizetők adatait,
és zömük - szerinte - nem elégíti ki az ipari munkás fo
galmát. A nemzet ideális fogalma mellé teremt magá
nak egy ideális „munkás” fogalmat is.
„A választójogi reform küszöbén” című tanulmányá
ban összefoglalja korábbi érveit, és még szélesebb tör
téneti kitekintést tesz. Angliáról szólva megállapítja: „A
politikai fejlődés gyorsabb mint amit a társadalmi fejlő
dés megbírhatott”. 13
Ez odavezetett, hogy az angol konzervatívok is a ra
dikális demagógia jelszavaihoz nyúltak. Az 1867-es an
gol választójogi reform a népesség 6 %-ának adta meg a
választás jogát, ez körülbelül megfelelt az akkori ma
gyarországi szintnek. Az 1885-ös reform önálló lakás
hoz kötötte a választójogot és háromszorosára emelte a
szavazók számát. Tisza szerint az eltelt 27 év igazolta
az aggályokat, az angol parlament erkölcsileg, politika
ilag is hanyatlott. 14
Nem fedezte fel az ellentmondást: Magyarországon
nincs általános választójog, mégis rendkívül alacsonyra
süllyedt a parlament színvonala. Valószínű a társadalmi
összetételre célzott, bár a magyar parlamenten belül is
megmutatták, hogy arisztokraták is tudnak felelőtlenül
viselkedni. Ugyanezt a tendenciát látja érvényesülni Ti
sza az USA fejlődésében is. Itt használja a demokrácia
szót, de nem a XX. századi pozitív vagy szkeptikusan
pozitív (mint Churchill), hanem még a klasszikus arisztotelészi értelemben: tömeguralom. Szerinte az 1776
után létrejött amerikai politikai rendszer csodálatramél
tó, a bevándorlók milliói azonban nem tudnak alkal
mazkodni az angolszász politikai kultúrához, és az or
szág politikai élete elsekélyesedik. Tömeguralom jön
létre, a politika a pénzt és a tömegigényeket szolgálja
ki. Ebbe Amerika nem bukik bele, a nagy gazdasági tel
jesítőképesség, a vállalkozási szabadság korlátlan érvé
nyesülése miatt. De Európában ez a modell követhetet
len, és begyűrűzése végzetes következményekkel jár
majd. 15
Ezek a nézetek kísértetiesen megegyeznek Alexis ele
Tocqueville nyolcvan évvel korábbi amerikai útja után
levont következtetéseivel. 16
Tisza akár olvashatta is Tocqueville-t. Eötvös József
fordította magyarra, négy évvel a megjelenése után.
Tocqueville műve hatást gyakorolt John Stuart Millre
is, akit szintén olvashatott Tisza. (Fő művét Kállay Ben
jámin fordította és írt hozzá előszót.)17
„Az általános választójog és a dinasztia” című tanul
mányában is elemzi az osztrák helyzetet. Való igaz,
hogy 1907 után a II. világháború utánig nem tudott
normálisan működni a parlamentáris rendszer (rendkí
vüli állapotok, felkelések, diktatúrák). A hasonló fej
lettségű Olaszországban is 1912-ben vezették be az ál
talános választójogot, de itt sem oldotta meg a társadal
mi problémákat. A társadalmi forrongásból az uralko
dó osztályok a fasiszta diktatúrában láttak kiutat, alig
tíz év múlva.
Tisza igyekszik igazolni, hogy a Habsburg-dinasztiának sem áll érdekében az általános választójog. Törté
nelmi példákat hoz arra a mítoszra, hogy a jó király vé

delmet nyújt a népnek az urak ellen (Mátyás király a
francia IV. Henrik). Csakhogy a rendi előjogok meg
szűnte után a modern korban ugyanez a kísérlet végze
tes lenne. „Nincs ma már hatalom egyesek és osztályok
kezében, amellyel szolgasorba hajthatnának más osztá
lyokat, és minden partikuláris erővel szemben ellent
mondás nélkül érvényesül a jogrend, az egységes állam
akarata .”18
Ez a klasszikus liberális államfelfogás. Tisza követ
keztetése sem meglepő. Ha nem nyomják el népet, nem
is kell védeni. A tömegben feltámad az öntudat, sőt az
uralomvágy, amelynek célja, hogy „az alsó néptömegek
osztály ural mát állapítsa meg, s megvalósítsa a szocia
lista radikalizmus ideáljait. Ezek között a trón lerombo
lása foglalja el az egyik első helyet.” 19
Az igazi veszélyt ez jelenti a trónra, nem a nemzeti
intelligencia törekvései, akikkel lehetnek ugyan ellen
tétek, súrlódások, de ezek kezelhetők. Elítéli a nemze
ti radikális akciókat magyar részről is. „Néptömegek
szenvedélyeinek életre keltése és segítségül hívása az
alkotmányos élet küzdelmeiben corioláni cselekedet,
öngyilkos munka, akár fejedelmek túlbuzgó szolgái
tegyék, akár a nemzeti közélet egyensúlyt vesztett har
cosai.”20
A megoldás ismert, egybeesik a magyar érdekekkel:
a 67-es alap védelme. Tisza racionálisan érvel, csak
korszerűtlenül. Fő érvei ésszerűek, a részletkérdések
ben szakszerű, széles időbeli és nemzetközi kitekintést
tesz. De a szellem már kiszabadult a palackból: akik
jelentős érzelmi töltettel azonnali gyökeres változást
követeltek, azokkal szemben nem lehet racionálisan
hoszszútávon is kevesebbet ígérve érvelni. Az 1913.
március 8 -án elfogadott ún. Lukács-féle választójogi
törvény természetesen nem elégítette ki a társadalmi
igényeket. A középiskolai végzettséggel rendelkező
állampolgárok szavazati jogát a 24., a többi szavazóét
a 30. életév betöltéséhez kötötte. (Az a megfontolás
húzódik meg a magasabb életkori határok szabásának
hátterében, hogy a törvény alkotói úgy gondolták, az
idősebb emberek megbízhatóbbak, megfontoltabbak.
Akinek már családja, gyereke van. annak több a vesz
tenivalója.)
A 6 . osztályt végzettek csak akkor kaptak szavaza
ti jogot, ha adót fizettek vagy önálló iparosok, keres
kedők voltak. Akiknek nem volt iskolai végzettsége,
de írni, olvasni tudtak, akkor szavazhattak, ha leg
alább húsz korona adót fizettek, vagy nyolc hold föld
del rendelkeztek. Az írni, olvasni nem tudóktól negy
ven korona adót, vagy tizenhat hold földet követelt
meg a törvény. Tiltakoztak a szociáldemokraták és a
parlamenti ellenzék is. A választójog kérdése végle
gesen már soha többé nem kerül le a napirendről ad
dig, amíg véglegesen be nem vezették az általános és
titkos választójogot 1939-ben. Az I. világháború kitö
résével csitult a mozgalom hevessége. A változtatás
egy új általános választójogon alapuló törvény a há
ború előrehaladtával, Tisza bukása után vált sürgető
vé. Tisza 1917-1918-ban azt az álláspontot képvisel
te, hogy a zaklatott háborús időszak alkalmatlan egy

ilyen súlyú kérdés megoldásához. Az általános,
egyenlő és titkos választójogot Tisza halála után a
Károlyi-kormány vezette be. Egy választást tartottak
ennek alapján 1920 januárjában. Aztán visszatértek a
cenzushoz.
Az 1945-ös és 1947-es választásokat már visszavon-

hatatlanul az általános, egyenlő és titkos választójog
alapján tartották. Aztán negyven évig ennek a kérdés
nek nem volt jelentősége. 1990 után már nem a válasz
tójog, hanem a választási rendszer felett voltak viták.
Újabban ismét felvetődik egy választójogi kérdés: a
határon túli magyarok választójoga.
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Bató Szilvia:

képzelések. A jól képzett, külföldi szakirodalmat is
merő fiatal jogászok által létrehozott jogtudományi
folyóiratok (Themis, Budapesti Szemle) igen rövid
életűek voltak. Mindemellett számos jogi, ezen belül
büntetőjogi szakcikkel találkozhatunk a vegyes tartal
mú vagy irodalmi lapokban.
A magyar politizáló társadalom az 1830-as évek
kezdetén ismerte meg a liberális eszméket, megjelent
a modern politikai ellenzék is. Ezáltal megteremtőd
tek a feltételek a politikai lapok és az újfajta újságírás
kialakulására. Ez tette lehetővé, hogy 1841. január 2án elinduljon az első magyar politikai lap. a Pesti Hír
lap. Hamarosan a konzervatívok is saját lapban rea
gáltak a felvetődő kérdésekre, de közel sem akkora
népszerűséggel. Ugyanakkor számos gazdasági és jo 
gi jellegű téma átkerült a hírlapokba. Ezzel párhuza
mosan a modern büntetőjogi szakkönyvek is megje
lentek, viszont a kifejezetten jogtudom ányi szakla
pokra még nem volt igény.
A büntetőjog-tudomány viszonylagos fejletlensége
mellett vagy ellenére egy kiemelkedő jelentőségű,
modern büntetőjogi javaslat kidolgozására került sor
1843-ban. Ezzel párhuzamosan az 1840-es évek ele
jén hirtelen közüggyé vált a büntetőjogi kodifikáció.
Ez az ugrásszerű változás több forrásból táplálkozott,
az egyik a modem politikai sajtó volt. Közismert,
hogy büntetőjog-történeti szempontból szinte teljesen
feldolgozatlan a reformkori hírlapirodalom. A jogtör
téneti szakirodalomban legtöbbször említett és a re
formkorban a legnagyobb hatásúnak tartott politikai
lap a Pesti Hírlap volt, ezért a legteljesebb képet az új
eszmék elterjedéséről Kossuth lapjának az elemzésé
vel kaphatunk . 1

Börtönügyi kérdések
a Pesti Hírlap
első évfolyamában
1841

A

reformkori büntetőjogi gondolkodás összetevő
it. a modern eszmék megjelenési módját és el
terjedését csak kevéssé ismeri a jogtörténeti ku
tatás. A szokásjog uralkodó volta miatt a rendelkezés
re álló elszórt jogszabályok mellett sokkal nagyobb
jelentőséget kapnak más jellegű források. A korabeli
büntetőjog megismerésének legfontosabb eszköze a
törvénykezési gyakorlat feltárása. Ez azonban csak a
jogalkalmazás változásait mutatja, és nem ad választ
arra, hogy a bírósági aktákban megjelenő új elvek mi
lyen módon és gyorsasággal kerültek a napi gyakor
latba.
A kodifikáció hiánya miatt Magyarországon nem
alakult ki olyan büntetőjogi irodalom, mint német
nyelvterületen, tehát más utakon váltak közismertté
ezek a nézetek. A reformkori magyar értelmiség még
nem volt képes tudományági szakfolyóiratok eltartá
sára, ezért az 1817-1841 között megjelent Tudomá
nyos Gyűjtemény és az Akadémia Tudománytár című
folyóirata (1834-1844) is enciklopédikus jellegű volt,
„ e lő b b ib e n tűntek fel először a modem büntetőjogi el66

