
egyesületek is. Ezek működése egyedül és kizárólag csak az 
intézet körére szorítkozhat. Nyilvánosság elé az iskolán kívül ezek 
az egyesületek csak a mezőgazdasági szakoktatási főigazgató 
engedélyével léphetnek. t2) A sportkörök az országosan előírt 
szabályok és rendeletek szerint tartoznak működni." (MK 
I945/Í38. (IX. 28.) I l .p .)

51 Hatályos: 1945. szeptember 18.
52 Hatályos: 1946. január 23.

Hatályos: 1946. október 9,
54 A minta-alapszabály 30. §-a rendezi az egyesület feletti főfelü- 

gyeleti jog gyakorlását. Itt visszautalnánk a 44. jegyzetben idézett 
szövegre, azzal az eltéréssel, hogy földművelésügyi miniszter 
helyett itt a közlekedésügyi miniszter szerepel (MK 1946/229. 
[X. 8.J.4. p.l.

"H atályos: 1950. július 14. Közigazgatási rendszám: 5641. 
Megjeleni MK 1950/120. (VII. 14.)l l .  főrész. 959. p.

56 Hatályos: 1949. október 20.: közigazgatási rendszám: 5631. MK 
 ̂ 1949/219. (X. 20.) RT 1803-1804'. p.'

57 Hatályos: 1950. szeptember 7.; közigazgatási rendszám: 6231. 
Megjegyzendő, hogy az MT rendelet 4. § (2) bekezdése felhatal
mazta a pénzügyminisztert, hogy a részletszabályokat a belügy
miniszterrel egyetértésben rendeleti úton rendezze (MK 
1950/149-154. [IX. 7.] I. förész/l012-1013. p.).

58 Hatályos: 1949. október I.
59 Hatályos: 1949. szeptember 20.. közigazgatási rendszám: 2904. 

MK 1949/195. (IX. 20.) RT 1577-1578. p.
60A végső bejelentési határidő: 1949. január 31. volt: MK 

1948/264. RT., illetve MK 1949/6. (I. S.) RT 79.

M Hatályos: 1949. március 26. MK 1949/67. (III. 26.) R T 512-513.
f,; Ezek: önkéntes feloszlás, beolvadás jóváhagyása: felszámolás 

kezdeményezése: láttamozás megtagadása; önkormányzat 
felfüggesztése, miniszteri biztos kirendelése: önkormányzat 
visszaállítása, miniszteri biztos felmentése: feloszlató ha
tározat hatályon kívül helyezése; nyilvántartásból törlés. 
Létezett még egy csoport: a megalakulás tudomásul vétele a 
NÉKOSZ-kollégitimok esetében, de ezeket figyelmen kívül 
hagytuk.

M MK 1947/89. (IV.20.). MKI947/94. (IV.26.). MKI947/95. 
(IV.27.).

64 Ebben rendszert keresni vagy mélyebb magyarázatot találni 
esvedül a MK alapján nem próbálkozunk.

65 MK 1949/237-23S. (XI. 17.) I. p.
Vagyis: a ..Magyar Népköztársaság a dolgozók társadalmi, gaz
dasági és kulturális tevékenységének fejlesztése érdekében " ( I . §) 
támogatta csupán az egyesületek létrejöttét. A különbséget azon
ban a döntéshozók is érezhették, hiszen az egyesületi célok lekor- 
látozása egyik fogalmi elemétől fosztja meg a szervezetet, tehát a 
felesleges a sok magyarázatra szoruló szó helyett érdemesebb egy 
újat alkotni. Ez lett a társadalmi szervezet, amely értelmetlen
ségénél és semmitmondóságánál fogva kiválóan kiszolgálta a párt 
érdekeit a következő évtizedekben.

87 Az I. táblázatban közölt 10 443 és az itt közölt 10 440 közötti 
eltérés magyarázata három darab, a pénzügyminiszter által elren
delt feloszlatás. Az első táblázat tárgya az összes feloszlatás, a 18. 
és 19. tábláé pedig kizárólag a belügyminiszteri feloszlató 
határozatok összesítése.

Pölöskei Ferenc

A  választójog és a 
választási rendszerek  

1 8 4 8 -1 9 3 9  között

M agyarország polgári kori választójogáról, vá
lasztási rendszereiről még nem született átfogó 
történettudományi dolgozat. A bennük rejlő 
fogalmi elemek megnyugtató tisztázása sem történt 

még meg. Ezúttal a rendelkezésünkre álló jogszabályok 
segítségével ezekre a kérdésekre keressük a választ, s 
nem tekintjük feladatunknak a választások lebonyolítá
sának vizsgálatát.

Az alábbiakban a két saroktörvény, az 1848-as és az 
1938-as közötti 90 évet követjük nyomon, felidézzük 
természetesen hazai és nemzetközi politikai, társadalmi 
összefüggéseiket is. Hiszen a demokratikus -  általános, 
egyenlő, titkos, községenkénti, cenzus nélküli -  
választójog deklarálásáig nem jutott el a magyar 
törvényhozás. Elkésve és korlátozottan vezették be a 
nők választójogát.

Igaz, a választójog a választási rendszer leg
fontosabb része, de nem azonos azzal, a napi 
szóhasználat azonban gyakran azonosítja vele. Ezért 
manapság is gyakran beszélünk választójogi reformról

olyankor is. amikor a választási rendszer más elemeire 
gondolunk. Például a képviselőjelölés feltételeire, 
vagyis az úgynevezett passzív választójogra, a 
választhatóságra vagy a választókerületekre, azok 
számára, határaira, netán a képviselők létszámára.

A teljesség igénye nélkül áttekintjük a választási 
rendszer legfontosabbnak tartott, s szinte mindig 
napirenden lévő, illetőleg időről-időre felszínre törő, 
változó elemeit, intézményeit.

Valamennyi választási jogszabály megalkotja, vagy 
külön törvényre bízza az ország választókerületeinek, 
illetve választott országgyűlési képviselőinek számát és 
elosztását. Ezen belül Európa-szerte lehetségesek a 
többségi, egyéni, illetve az arányos, listás kerületek. 
Ám éppen a magyar törvényhozásban találkozunk a 
kettő különös kombinációjával is. Maga a szavazás le
het nyílt vagy titkos, országos települési összevetésben 
akár vegyes is. A kezdeti általános, nyílt szavazás he
lyett azonban az 1938. évi korszakhatárig a titkos sza
vazás honosodott meg.

Különösen alakultak hazánkban a szavazás helyszí
nei. a szavazókörök is. Hosszú ideig ugyanis a szavazás 
kizárólag a választókerületek kijelölt központjaiban 
zajlott. A két világháború között azonban végül már a 
községenkénti szavazás vált általánossá. Egy-egy 
választókerületben így már több helyen is folyt a 
szavazás, s szükségessé vált a szavazókörök adatainak 
összesítése.

Nem keltettek ugyan látványosan nagy politikai 
viharokat, de a választási rendszer részét képezte a 
képviselők igazolása, a mandátumok megtámadásának



lehetősége és elbírálásának módja, továbbá a képviselői 
összeférhetetlenség eseteinek szabályozása.

A választások előkészítése, megvalósítása során kü
lönleges szerep illette meg a választókerületenként 
szervezett Központi Választmányt, amely a törvényben 
meghatározott módon alakult meg, s aszerint előké
szítette, majd irányította a választásokat. Többek között 
elkészítette a választási névjegyzékeket, kijelölte az 
összeíró küldöttségeket és a szavazatszedő bizottsá
gokat, s ha szükségessé vált. megszervezte a pótválasz
tásokat. Biztosította a szükséges rendet a választások 
idején. Végül megállapította és kihirdette a választások 
eredményét.

A sok részletkérdésre, rutinfeladatra nem térek ki, a 
szöveg során azonban feltűnhetnek olyan intézmények 
is. amelyek már inkább a parlamentarizmus szélesebb 
fogalomkörébe illeszkednek (választási, parlamenti 
ciklusok, képviselői összeférhetetlenség, mentelmi jog. 
választási bíráskodás stb.).

Választójog és választási rendszerek 
18 4 8 -1 9 1 8  között

A z 1848. évi „áprilisi törvények" alkották Magyar- 
országon a rendi világot felváltó polgári állam pil

léreit, a népképviseleti országgyűlést és a neki felelős 
minisztériumot, a jobbágyfelszabadítást, a robot és a 
dézsma eltörlését, ezáltal egy avítt politikai, társadalmi 
rendszert döntöttek romba. A népképviseleti ország- 
gyűlés létrehozása jegyében szükségszerűvé vált a vá
lasztójog megállapítása, annak alkalmazása, továbbá a 
választókerületi beosztás, a képviselőház létszámának, 
s ezzel együtt a képviselők jogállásának meghatáro
zása. Igaz. az utóbbiak Magyarország és Erdély uniója 
vagy a határőrvidék és Horvátország, továbbá Fiume 
államjogi státusának kiegyezés utáni rendezése, vagy 
az új közigazgatás nyomán módosultak.1

Az 1848:5. törvénycikk az aktív és a passzív 
választói jogosultságot szűkre szabta. Az aktív 
választójogot vagyoni cenzushoz. 20 éves életkorhoz 
kötötte. (A nők nem kaptak választójogot, a szavazás 
nyílt lett.)

A törvény I. §-a mindazok számára meghagyta a 
választójogot, akik korábban e „politikai jogélvezetet'' 
gyakorolhatták. A 2. § azután tételesen is felsorolta 
azokat a választójoggal rendelkező, az országban és 
kapcsolt részeiben bennszülött, illetve honosított férfi
akat. akik „sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, 
s nem pedig elkövetett hüségtelenség, csempészkedés, 
rablás, gyilkolás és gyújtogatás miatt" fenyítés alatt 
nem álltak, s valamely törvényesen bevett vallás
felekezethez tartoztak. A választójog további feltétele: 
,.a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett 
tanáccsal ellátott községekben 300 e Ft értékű házat 
vagy földet, egyéb községekben pedig eddig úrbéri 
értelemben vett !4 telket vagy ezzel hasonló kiterjedésű 
birtokot, kizáró tulajdonul vagy hitveseikkel s illetőleg

kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak, b) Kik mint 
kézművesek, kereskedők, gyárosok letelepedve van
nak. ha tulajdon műhellyel vagy kereskedési teleppel, 
vagy gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan 
legalább egy segéddel dolgoznak.” Rajtuk kívül 
választójogot kaptak még azok is. akik földbirtokukból 
vagy tőkéjükből 100 ezüstforint évenkénti állandó és 
biztos jövedelemhez jutnak. ..A városi polgárok, a tudó
sok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, académiai mű
vészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógy
szerészek, lelkészek, községi jegyzők és tanítók 
jövedelmüktől függetlenül állandó lakásuk választóke
rületében választójoggal bírnak." A törvény 3. §-a a 
passzív választójogot vagyis a választhatóságot tartal
mazta. Kimondta: „Választható mindaz, ki választó, ha 
életének 24-ik évét betöltötte, s a törvény azon ren
deletének. miszerint a törvényhozás nyelve egyedül a 
magyar, megfelelni képes".

Az 1848:5. te. ..Az országgyűlési követeknek nép
képviselet alapján választásáról" a választási eljárás 
lebonyolítására elrendelte a ..középponti választmány" 
kiküldését, s kijelölte a választókerületeket városok, 
vármegyék, kerületek szerint. Követve a korábbi vár
megyei követi rendszert, minden megye legalább két 
képviselőt küldhetett az országgyűlésbe. Az ott megje
lölt 48 város döntő többsége csak egy képviselőt vá
laszthatott. kivéve Budát 2. Pestet 5. Debrecent 3. Po
zsonyt. Szegedet. Kecskemétet és Miskolcot 2-2 kép
viselővel. Az összes képviselő akkor -  Horvátországot 
is beleértve -  377 lehetett, hozzájuk még 69 erdélyi 
képviselő csatlakozhatott Magyarország és Erdély 
uniója után.2

Az 1848:5. te. alapján öt alkalommal választottak 
képviselőket (1848. 1861. 1865, 1869 és 1872). Er
délyben ugyanakkor külön törvény, az erdélyi 2. te. 
maradt az irányadó, hiszen az 1848:7. te. Magyar- 
ország és Erdély egyesítéséről az osztrák birodalmi 
abszolutizmus miatt nem valósulhatott meg. Ezért 
1868-ban erről új törvény született. Az 1870-es évek 
elején a határőrvidéket polgárosították, vagyis koráb
bi katonai funkcióit, az ezzel járó kötelezettségeit és 
kedvezményeit megszüntették. Egy része Magyaror
szághoz került. Kijelölték Fiume és környékének stá
tusát is, bár Fiume közjogi állása a kiegyezés után is 
vita tárgya maradt a Monarchia közéletében. 
Korábban Mária Terézia diplomája illesztette a ma
gyar koronába. Ezt vette alapul az 1807-iki ország- 
gyűlés. De Ausztria és Horvátország is igényt tartott a 
tényleges irányítására. Az abszolutizmus idején ezt 
Horvátország gyakorolta. Az 1868:30. te. szerint 
Fiume Magyarországhoz, környéke -  Buccari -  Hor
vátországhoz került. 1881-ben 263 tagú küldöttség 
indult Budapestre, ahol demonstrálták ragaszkodá
sukat a magyar szent koronához.3 Az értelmezés vitá
ja azonban, az 1872. április 27-én jóváhagyott 
Statútum ellenére, a dualizmus felbomlásáig folytató
dott. Időközben a területi közigazgatás országosan is 
változott az 1870. és 1871. és 1876. évi törvények 
szerint.4

17



Jog
Önmagában ezek a körülmények, a területi változá

sok is indokolták az újabb választási törvény megal
kotását. Ezen túlmenően azonban ezt az is szükségessé 
tette, hogy az 1848:5 te. kerettörvény jellegűnek 
bizonyult. A választói jogosultság pontos és részletes 
megállapítása, a választások bonyolításának módja, s 
az arra hivatott intézmények léte és hatásköre hiányos 
maradt. Az átfogó és részletes jogszabály kidolgozását 
a küszöbön álló új választások is sürgették. Elfogad
tatását pedig a két nagy párt. a Deák-párt és a Balközép 
látványos közeledése megkönnyítette.

Az 1874:33. te. az 1848:5. te. és az erdélyi 2. te. mó
dosításáról és kiegészítéséről címet viseli. A dualizmus 
korában a továbbiakban ennek alapján zajlottak az or
szággyűlési választások, kezdetben három-, majd az 
1886:1. te. szerint ötévente. (Bár az utóbbi időhatárokat 
nem tartották be. közelebb hozták a választásokat.) Az 
ötéves választási ciklushatárok papíron a két világháború 
között is maradtak. Az új törvény azonban nem csupán 
kiegészíti, részletezi, pontosítja a választói és a választ
hatósági jogosultságot, valamint a választások lebonyo
lításának módját, hanem több vonatkozásban tartalmilag 
is megváltoztatja az 1848:5. tc.-et. Számos rendelkezését 
azonban megtartja. A választói jogosultságot a vagyon 
helyett az adóra helyezi. A választójogot azonban az 
értelmiség több rétegére is kiterjeszti, függetlenül az 
adótól. Követi ebben is az 1848:5 tc.-et.

A választói jogot -  hasonlóan az 1848. évi törvény
hez -  a 20.. a választhatóságot pedig a 24. életév 
betöltéséhez kötötte. Megszüntette azonban a régi. 
1848 előtti kiváltságokat, kivéve azokét, akik azóta is 
szerepelnek a választói névjegyzékekben. 3. §-a szerint 
a házak, földek tulajdonosai, ha 16 forint tiszta 
jövedelem után földadóval vannak „megróva", válasz
tójogot kapnak, továbbá akik úrbéri értelemben {A telek 
után fizetnek adót. Ez az irányadó ott is, ahol nem volt 
úrbériség. 4. >j-a kimondja: a polgárosított határőr- 
vidéken tíz, a Jászkun és a Hajdú kerületben nyolc 
magyar hold tekintendő !4 teleknek. Erdélyben a föld
adó-kataszter alapján azok, akik a földek és házak 84, 
79 és 72 forint jövedelem után fizetnek földadót. 6. §-a 
szerint azok a kereskedők, gyárosok, kézművesek, akik 
évi 105 forint tiszta jövedelem után fizetnek államadót. 
9. §-a értelmében jövedelemre való tekintet nélkül 
választójogot kapnak az akadémia tagjai, a tanárok, 
tudorok, művészek, ügyvédek, mérnökök, közjegyzők, 
sebészek, gyógyszerészek, okleveles gazdák, erdészek, 
lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők, tanítók. 
Szélesebb a választójogból kizártak köre. Ide tartoznak: 
a gyárni vagy gazdai hatalom alatt állók, a hadseregben 
szolgálók, a pénzügy, adó és vámőrség legénysége, a 
bűntett vagy vétség miatt elítéltek, az adóhátralékosok. 
(Az utóbbiak már sokan voltak, ami hatott a 
választójoggal bírók létszámára is.) A kiegyezés után 
bevezették a modern polgári adónemek számos ágát. 
Ezt pedig sokan nem tudták pontosan fizetni. A törvény 
14. §-a előírta az adók igazolásának formáit, dokumen
tumait is (adókönyv, telekkönyvi kivonat, adóhivatali 
bizonyítvány, tagosítási földkönyv stb.).

A törvény részletesen felsorolja a nagyhatalmú 
Központi Választmány létrehozásának módját, 
összetételét, jogkörét. Elnöke a törvényhatóság, illetve 
a város első tisztviselője. Tagjait a közgyűlés választja 
3 évre. Létszáma a vármegyékben a választókerületek 
számától függ. Egy kerület esetén 12, kettőnél 16, 
háromnál 24. ennél is több esetben kerületenként még 
kettővel növekszik a választmány tagjainak száma. 
Feladata többek között a választási névjegyzékek 
összeállítása, kiigazítása, a szavazatszedő küldöttségek 
kijelölése, a rend fenntartásának biztosítása, akár a 
fegyveres erő alkalmazása útján is.

A 70. § szerint minden szavazó ajánlhat képviselő- 
jelöltet. s tíz választó kérése esetén ehhez biztosítani 
kell a szavazást. Sorrendjét sorshúzás dönti el. A 
szavazás nyílt és élőszóval történik. A 71. § alapján, ha 
csak egy jelölt van, a választást befejezettnek nyil
vánítják, s az egyetlen jelöltet megválasztottnak tekin
tik. (Ezt a későbbiekben közfelkiáltással megválasztott
nak nevezték.) Az 1848. évi törvénynek a választókerü
leti beosztást tartalmazó határozatai, s ezáltal a mandá
tumok eloszlása, a dualizmus korában lényegileg fenn
maradtak.

Az 1874:33. te. hosszú ideig, csaknem négy 
évtizedig érvényben maradt.’ (Az 1913. évi újabb 
törvénynek ezért legfeljebb csak jogtörténeti jelen
tősége van, illetve több vonatkozásban mintául szolgált 
a későbbi, a két világháború közötti választási jogsza
bályok számára.)

Az 1874. évi törvény alapján 11 alkalommal került 
sor országos képviselőválasztásokra (1875. 1878. 1881. 
1884. 1887, 1892, 1896. 1901. 1905. 1906. 1910). A 
dualizmus korában az 1910. évi választások egyben az 
utolsók is voltak, mivel a háború alatt nem került sor 
országgyűlési választásokra.

A választókerületek a kiegyezést követően jószerivel 
csak a határőrvidék polgárosítása, a kiváltságos kerü
letek megszüntetése, továbbá a megyei közigazgatás 
átszervezése nyomán módosultak. Ennek eredménye
ként az 1870-es évek közepén 63 vármegye alakult.6 
így 413 választókerület jött létre, és ez a későbbiek 
során alig-alig változott.7 A választókerületek lényege
sebb átalakítására, a városok képviseletének parlamen
ti növelésére csak az 1913. évi választási törvény után, 
1914-ben, már Tisza István második kormánya és sógo
ra. Sándor János belügyminisztersége idején került 
sor.8

* * *

A választójog és a választási rendszer felfogása terén 
a 20. században az uralkodó elit körében jelentős vál
tozás következett be. Amikor Tisza István, a századfor
duló nagyformátumú egyénisége 1903-ban megkapta 
első miniszterelnöki megbízását, már mintegy másfél 
évtizedes tevékeny kereskedelmi, ipari tevékenységet 
tudhatott magáénak. Figyelemre méltó tudományos 
műveket is alkotott, főleg általános gazdasági, ipari és 
mezőgazdasági kérdéskörökben, de a törvényhozásban



napirendre kerülő más ügyekben. így a szociális 
reformokról is tudományos igényességgel fejtegette 
véleményét. 1891-ben a képviselőházban például a 
munkásbiztosítás és az ipari munkások vasárnapi 
munkaszünetének szükségességéről beszélt. A szo
ciálpolitikának ezt a szálát a későbbiekben is megtar
totta és fokozatosan bővítette. A választójog és az adott 
választási rendszer számottevő reformjának követelésé
hez azonban csak az 1910-es években jutott el. (El
méletileg a liberális politika részének tekintette a 
nemzet egészének felruházását a politikai jogokkal, s 
kilátásba helyezte a választói reform előkészítését. 
Ennek jegyében 1904-ben elrendelte a szükséges sta
tisztikai anyaggyűjtést.) Aligha kétséges, hogy ehhez a 
századfordulót követő, nagy horderejű választójogi 
mozgalmak hatására jutott el. Közülük kiemelhetjük a 
három évtizede hatalmon lévő Szabadelvű Párt bukását 
követő, 1905. évi, nagy tömegeket megmozgató, első
sorban a szociáldemokrata párt szervezésében zajló po
litikai gyűléseket, sztrájkokat. Kristóffy József belügy
miniszter választójogi tervét, majd az 1906-ban mega
lakuló koalíciós kormány belügyminiszterének. And- 
rássy Gyula grófnak 1908-ban. a képviselőház elé ter
jesztett. az általános választójog alapjára helyezett, de a 
demokráciát mellőző plurális javaslatát. Ellene már 
széles körű. a középrétegekre is kiterjeszkedő mozga
lom indult, az általános, egyenlő, titkos választójog 
programjával. Ez is hozzájárult a koalíciós kormány 
bukásához, hiszen kezdeti társadalmi bázisa alaposan 
megkopott.

A Szabadelvű Párt romjain 1910-ben újjáalakuló 
Nemzeti Munkapárt és kormánya Tisza István által 
fogalmazott programjában már olvashatjuk a válasz
tójog reformjának, demokratizálásának elvét. Némethy 
Károly belügyminisztériumi államtitkár vezetésével 
rövidesen megkezdődött a törvénytervezet kidolgozása, 
amely nemcsak a választójogra, hanem a választási 
rendszer egészére is kiterjedt. Tisza gazdag iratanyaga 
bizonyítja: mindvégig ő irányította a törvényelőkészítő 
bizottság munkáját.

Együttműködésüket azonban palástolták, mert Tisza 
házelnökként gyűlölt embernek számított. Némethy 
azonban Lukács László miniszterelnök tudtával rend
szeresen levelezett, találkozott Tiszával. (Tisza ugyanis 
a haderőfejlesztés ellen tiltakozó ellenzéki képviselőket 
karhatalmi őrséggel vitette ki a parlament ülésterméből. 
Erre addig még nem volt példa. A szociáldemokrata 
párt és a polgári ellenzék nagy ribilliót csapott volna, ha 
tudomására jut, hogy a választási törvénytervezet Tisza 
elképzelései szerint készül.) Némethy 1912. július 12- 
én írta Tiszának: „A miniszterelnök úrnak természete
sen legkisebb kifogása sincs az ellen, sőt a maga 
részéről kiváló súlyt helyez arra. és óhaja is, hogy 
Excellenciád az előkészületek minden stádiumáról 
kimerítően tájékoztatva legyen s nagybecsű bírálatát, 
tanácsait, javaslatait állandóan érvényesítse”.9 Né
methy találkozási helyül a lakását vagy hivatalát ajánl
ja. mert geszti utazását az ügy érdekében kerülendőnek 
tekinti.

Tisza a választási reform megvalósítása érdekében 
tanulmányozta a magyarországi és a külföldi demográ
fiai, kulturális, szociális és nemzetiségi viszonyokat, s 
ezekről cikkeket is közölt. Fő elve a fokozatos jogkiter
jesztés volt.

A minisztertanács 1912. december 19-iki ülésén az 
államtitkár hivatalosan is bejelentette; elkészült a tör
vényjavaslat. Kiemelte: a javaslat széles demokratikus 
alapokra épül „addig a határig, ameddig sem a magyar 
állam nemzeti jellege nincs veszélyeztetve, sem a fenn
álló társadalmi rend erőszakos fel forgatásától nem kell 
tartani. Választójoghoz kell tehát juttatni mindazokat, 
akiknek műveltségük, érettségük és higgadtságuk, 
vagyoni helyzetük, élethivatásuk vagy rendes foglal
kozásuk révén megtaláljuk a feltételeket, amelyek ké
pessé teszik őket szavazati joguk önálló gyakorlására, s 
valamennyire mentesíti attól a fenyegető veszélytől, 
hogy a demagógia öntudatlan eszközei és játékszerei 
legyenek”.10

Ez a gondolat végigkíséri a törvénytervezet minisz
teri indoklását és magát a tervezetet is. A korabeli poli
tikai erőviszonyok ismeretében nem tűnik számunkra 
meglepetésnek, ha demokratikus elemeit sokan kevés
nek. mások soknak tartották. A Választójogi Blokkba 
tömörült erők -  Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Justh Gyula függetlenségi pártja, a polgári radikálisok 
és egyes nemzetiségi pártok -  az általános, egyenlő, 
titkos, községenkénti választójog elvetésének tekintet
ték. de csalódásukat hangoztatták egyes munkapárti 
politikusok is. Székely Ferenc igazságügy-miniszter 
ezért tárcájáról is lemondott. (A miniszteri székben 
Balogh Jenő követte.) A régihez ragaszkodó, több 
hagyományos ellenzéki pártban levő konzervatív poli
tikus pedig túlságosan is soknak, sötétbe ugrásnak 
minősítette a törvény demokratikus, előremutató ele
meit. S bár ennek alapján nem került sor országos 
képviselőválasztásra, több vonatkozásban mintául szol
gált a későbbi jogszabályok, főként Bethlen István 
számára.

A törvénytervezet indoklása meglepően terjedelmes 
és alapos. A belügyminisztérium vezetésével is megbí
zott miniszterelnök, Lukács László 1912. december 31- 
én terjesztette a parlament elé, s képviselőházi elfo
gadására viszonylag gyorsan. 1913. március 8-án került 
sor. Mindenekelőtt az 1874. évi törvény avíttságát, 
mélyreható reformjának szükségességét, kiszélesítését 
indokolta. Kiemelte az ipari munkásság teljes 
egészének korábbi kirekesztését a választójogból, 
továbbá a választókerületek aránytalan beosztását, 
amelyeken túlhaladt az idő. A kerületi központok 
helyett a községenkénti szavazást ígérte.

A munka elhúzódását az 1910. évi népszámlálási sta
tisztikai anyagok feldolgozásának hosszú munkála
taival magyarázta. A tervezet azonban -  miként erre 
már utaltunk -  Tisza koncepcióját tükrözte. Különösen 
szembetűnő ez a nemzetiségeknek adandó választójog 
esetében. Tisza ugyanis, Németországgal egyetértés
ben, az 1910-es évektől kezdve tárgyalásokat folytatott 
a magyarországi Román Nemzeti Párttal, s nemzeti
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követeléseik teljesítésére törekedett annak érdekében, 
hogy ne gravitáljanak kifele Brátianu Romániájához, 
hanem az Osztrák-Magyar Monarchiát fogadják el 
állami létük keretéül. Ezáltal ugyanis Romániát is meg
nyerhetik a Hármasszövetség számára.11 A magyar- 
országi román kérdés így külpolitikai jelentőséggel is 
bírt. Követeléseik között kezdetben nyelvi, vallási, is
kolai. továbbá közigazgatási és a sajtóra vonatkozó 
igényeik fogalmazódtak m eg.12

A magyar-román tárgyalások idejére esett az új vá
lasztási törvény parlamenti és parlamenten kívüli heves 
vitája, benne a magyar írás-olvasás megítélése is a 
választójogosultság feltételeként. Tisza világosan felis
merte. hogy a tárgyalások eleve nem vezethetnek siker
re. ha a választási törvény a nemzetiségek választó
jogának feltételéül a magyar írást és olvasást szabja. Az 
indoklásban ezért ennek mellőzése nagy teret kapott. 
Miután ugyanis a miniszteri indoklás elvi síkon is
merteti a választójog kritériumait. így folytatja: ..Né
melyek a további biztosítékot az írni-olvasni tudáson 
felül a magyar nyelv bírásában keresik, s a választói 
jogot a magyarul írni-olvasni tudáshoz szeretnék kötni 
[...]. ezt a követelményt sem elvi. sem gyakorlati szem
pontból nem tartom megvalósíthatónak. Az ezeréves 
magyar állam tradíciója egyáltalán nem ismeri az álla
mi nyelv tudásán alapuló előjogot. A magyar törvény- 
hozás soha senkit sem zárt ki a politikai nemzet köréből 
azért, mert magyarul nem tudott. A hagyományos sza
badelvűség elvével való szakítás veszélyes gyújtóanya
got dobna a nemzetiségek közé, és az elérni kívánt cél
tól inkább eltávolítana. mintsem valójában közelebb 
vinne ahhoz”.13

A magyar polgári kormányzat ilyen határozottsággal 
és félreérthetetlenül még soha nem karolta fel a 
nemzetiségek egyes nyelvi követeléseit és jogait, mint 
azt az 1913. évi választási törvény indoklásában tette. 
Ennek döntő oka -  miként erre utaltunk -  a már kiala
kult nagyhatalmi tömbök, az antant és a központi hatal
mak versengése a még kívülálló országok megnyeré
séért. Ebből a nagypolitikai megfontolásból erednek 
Tiszáék látványos engedményei, elsősorban a magyar- 
országi románok felé, bár ezek eleve nem is voltak tő
lük idegenek. Más szóval: Tisza István ragaszkodott 
ugyan az egységes magyar államhoz, de ebbe próbálta 
beépíteni, egyes jogaik biztosításával is, az ország 
lakosságának csaknem felét kitevő nemzetiségeket. 
Ráadásul a magyar állam is hibás azért -  fejtegette -, 
hogy a 24 éven felüli nem magyar ajkú férfiaknak 
mintegy 40%-a nem tud magyarul. A törvényjavaslat 
ezért mellőzi a magyar nyelvtudást, és máshol keresi a 
szükséges biztosítékokat a magyar állami lét fenntartá
sához (értelmi, adó, vagyoni cenzus).

A törvény a választójogon túl a választási rendszer 
egészét is reform alá vonta.

Az 1913:14. te. felemelte az aktív választójog 
korhatárát, és egyúttal bevezette az értelmi cenzust. A 
középiskolai végzettséggel rendelkező férfi állampol
gárok szavazati jogát a 24., a többiekét pedig a 30. élet-

__év betöltéséhez kötötte. Akik azonban csak a népiskola
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hatodik osztályát végezték el, adócenzus alá is estek. 
Az írni-olvasni tudó, de iskolai végzettségüket bizonyí
tani nem tudó magyar állampolgárok esetében az adó
cenzust magasabbra húzták. Ennek a dupláját, vagyis 
40 korona adófizetést vagy 16 kát. hold tulajdonjogát 
követelték meg az írni-olvasni nem tudóktól. A törvény 
Budapesten és a 25 törvényhatósági jogú városban 
titkossá tette volna a szavazást, és előírta a választóke
rületek korábbi beosztásának átalakítását. Ezt azonban 
egy újabb törvény részletezte, közben megszüntette 
számos város önálló képviselőküldetési jogát, és a kör
nyező falvakat is hozzájuk sorolta. Ezáltal egyfelől nö- 

'velte a választókerületek területét, másfelől a választó
joggal rendelkező városok ipar-forgalmi népességét és 
értelmiségi, tisztviselő rétegeit ellensúlyozhatta az 
általában konzervatívabb falusi lakossággal.14 Képvise
lőjelöltet 50 választó írásban ajánlhatott.

Az 1914. évi törvény miniszteri indoklása részlete
sen fejtegeti a választókerületek módosításának szük
ségességét, de védi a szerzett jogokat is. Mindazonáltal 
figyelmet fordít a nagyarányú gazdasági, kulturális 
fejlődésre, s az 1913. évi választójogi törvényre, amely 
mindezt figyelembe véve jelentős mértékben, mintegy 
50%-kaI növelte a választójogosultak körét.1' Igaz. az 
ország lakossága a kiegyezéstől az 1910. évi népszám
lálásig -  kerekítve -  13-ról 18 millióra, a választójog
gal rendelkezők száma ugyanakkor a mintegy 900 ezer
ről I 838 378-ra növekedett. A választókerületek száma 
22-vel. 413-ról 435-re emelkedett. (Horvátország 
képviselőköre 40-ről 42-re növekedett. így a képviselő
ház teljes létszáma 477 lett.) Feltűnően megnőtt Buda
pest, Fiume és a 25 törvényhatósági jogú város képvise
lete az országgyűlésen, miközben a megyéké inkább 
csökkent. Budapest képviselőinek száma 10-ről 22-re, 
Pozsonyé és Szegedé 3-ra nőtt. Debrecené 3 maradt. 
Egyről kettőre növekedett Arad. Győr. Hódmezővá
sárhely, Kassa, Marosvásárhely. Nagyvárad. Pécs. Te
mesvár választókerülete, míg Kecskemété. Szabadkáé, 
Kolozsváré, Miskolcé keltő maradt. A korábbra is 
jellemző népességbeli aránytalanságok azonban a vá
lasztókerületek között fennmaradtak, s ezeket Budapest 
kivételével az új kerületi beosztás sem szüntette meg.

Néhány példa a legnagyobb és a legkisebb válasz
tókerületi névjegyzékekre 1913-ban: a gödöllői kerület
ben 11 925, a fülöpszál 1 ásiban: 7 161. míg a bereczki- 
ben 108. a székiben 110 választót írtak össze.16 A tör
vény lehetővé tette a városokban, illetve az 1000 vá
lasztónál nagyobb községekben is a szavazást. Kilá
tásba helyezte így több kisebb település számára is sza
vazókor alakítását. Idáig ugyanis erre csak a válasz
tókerületek székhelyén kerülhetett sor, ami sok tele
pülés számára sok, fárasztó utazást jelentett.17

A világháború utolsó, befejező szakaszában elfoga
dott, újabb választójogi törvény, az 1918:17. te. első
sorban a frontharcosokkal, a hadirokkantakkal, a 
háborús kitüntetésekkel rendelkezőkkel szélesítette a 
választásra jogosultak körét. Mindazonáltal az 1918 
júliusában elfogadott törvény tükrözte a korabeli sajá
tos hatalmi viszonyokat, hiszen a képviselőházban az
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1910. évi választásokon győztes Nemzeti Munkapárt 
maradt többségben, de a kormány a mérsékeltebb ellen
zék soraiból került ki. Wekerle Sándor vezetésével. A 
törvény csak néhány hétig volt érvényben. Növelte vol
na a szavazók létszámát, de több vonatkozásban fenn
tartotta a cenzust. Ennek alapján nem is került sor 
országos képviselőválasztásokra. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia összeomlott, megalakultak az utódállamok, 
a Magyarországon győztes őszirózsás forradalom pedig 
elsöpörte a régi parlamentet, mindkét kamarájával és 
választási jogszabályaival együtt. Ezt azután a Tanács- 
köztársaság váltotta fel.

A törvényekben rögzített cenzusok, a nyugat-európai 
országokban akkor érvényes választói jogosultsággal 
összevetve nem tekinthetők túlságosan szigorúnak. 
(Kivételt jelent a nyílt szavazás fennmaradása és a vá
lasztójog megvonása a nőktől.) Csakhogy a magyaror
szági társadalom szerkezete nem vethető össze a jóval 
fejlettebb nyugati társadalmakéval. Ebből eredt a hazai 
választójoggal rendelkezők alacsony szintje, hiszen 
arányuk mindvégig feltűnően alacsony maradt, a 
lakosság 7-10%-a körül mozgott. (A többségében 
nemzetiségek által lakott területeken ez az arány: 
3-4%.) Országosan ők jelentették a kivételes jogi elő
nyökkel bírók táborát, rájuk figyeltek leginkább a hatal
mi elit képviselői, kormánypártiak és ellenzékiek, az ő 
szavazataik megnyeréséért indultak harcba a képvi
selőválasztások idején. Számuk a választójogi kritéri
umok hosszú változatlansága ellenére is növekedett, 
mert az általános gazdasági fejlődés eredményeként -  
ha nem is gyorsan, de -  egyre többen elérték, illetve 
meghaladták a rögzített cenzushatárokat.

1848-ban. majd 1861-ben. 1865-ben és a dualizmus 
korában lefolytatott 13 országgyűlési képviselőválasz
tás mindegyike egyéni kerületekben és nyíltan zajlott. 
A kormány a választások differenciált területi irányí
tásával. a fokozott hatósági önkénnyel, a ..vidéki" man
dátumok megszerzésével próbálta a törvényhozó hata
lom síkján megszilárdítani hatalmát. Ezért különös 
gondot fordított a választások előkészítésére, lebonyo
lítására. A közigazgatási hatóságok feltűnő módon se
gítették a kormánypárt választási hadjáratát, ugyanak
kor minden eszközzel akadályozták az ellenzéki pártok 
választási sikerét, gyűléseik megtartását, agitációjuk ki- 
szélesítését, még a szavazást is.

A magyarországi egypárti uralom hosszú fennma
radásának fontos tényezője a választások lebonyolításá
nak sajátos, centralisztikus rendszerében rejlik. Alapját 
a közigazgatást szabályozó jogi rendben, illetve annak 
gyakorlati működésében lelhetjük fel. Az 1870:42 te. a 
törvényhatóságok -  vármegyék, törvényhatósági váro
sok -  státusát tartalmazta. Kiemelkedő jogkört biztosí
tott benne az uralkodó által kinevezett főispánoknak, 
amely kiterjedt az országos képviselőválasztások 
megyei irányítására is.18

A főispánok és tisztviselőik, továbbá a kormány
zópárt hívei a választások lezajlása után. különösen 
szoros végeredmény esetén, még összegyűjtötték az 
ellenzékiek „túlkapásait”, a választási törvénybe ütköző

vagy annak vélt cselekményeit, amiket az ellenzéki 
mandátumok megtámadására, megsemmisítésére hasz
nálták fel. végső soron a választási bíráskodás útján. 
Ugyanezt vereségük esetén gyakran megtették az ellen
zéki táborban is a kormánypárti képviselőkkel szemben 
-  kevesebb sikerrel. A hivatalból vagy a választópolgá
rok által megtámadott mandátumok sorsáról kezdetben 
a képviselőház plenáris ülése döntött az igazoló osz
tályok. bizottságok vizsgálatainak figyelembevétele 
alapján. Ezt a házszabályok mellett az 1848:5. te. 47. §-a 
is rögzítette. Vagyis a választási bíráskodást kezdetben 
a képviselőház magának tartotta fenn. Az 1868. decem
beri módosított házszabály azonban a Ház által 
kiküldött bíráló bizottságra ruházta a döntés jogát. A 
bíráló bizottságok összetétele ugyancsak a pártok 
erőviszonyait tükrözte, ezért a kormánypártok továbbra 
is jelentős előnyt élveztek az eljárás során. Az 1874. évi 
választójogi novella 89. §-a, majd az 1887. évi házsza
bályok 71. §-a tovább bővítette a választási eredmé
nyek megsemmisítésének lehetséges eseteit (a passzív 
választójog hiánya, a névjegyzékek meghamisítása, 
egyéb visszaélések, erőszak alkalmazása).

A kiterjedt államfői jogkör is befolyásolhatta, erősít
hette az udvarnak is kényelmes egypárti hatalom fenn
tartását a többpárti parlamentarizmus viszonyai között. 
Széles jogkörét a kiegyezés idején, majd a századvégen 
tovább növelte. Az 1867:8. te. például a miniszterek 
kinevezését az uralkodó hatáskörébe utalta, szemben az 
1848:3. te. i2. paragrafusával, amely szerint a minisz
terelnök által kiválasztott minisztereket az uralkodó 
csupán megerősíti tisztségükben. Az 1867:11. te. fel
függesztette a nemzetőrségről szóló 1848:22. tc.-et. Az 
1867:7. te. pedig elhalasztotta a nádorválasztást, holott 
a '48-as törvényhozás rendkívül nagy szerepet adott a 
nádornak az ország kormányzásában: az uralkodó 
távol létében elláthatta a végrehajtó hatalom irányító
jának tisztét. Ezzel párhuzamosan feltűnően megnőtt a 
királyi jogkör, amit a közös ügyekről szóló 1867:12. te., 
az ún. kiegyezési törvény is tükrözött. Ugyanakkor 
egyéb módon, például megegyezéssel, királyi leira
tokkal is bővítették azt.19 Az uralkodói felségjogok 
széles körű. kiterjedt rendszere szinte egyedülállónak 
tekinthető a korabeli európai polgári államok sorában. 
Korlátozta az osztrák és a magyar törvényhozó hatal
mat. hiszen az uralkodó elnapolhatta, feloszlathatta az 
országgyűlést, tetszése szerint nevezhette ki a minisz
terelnököket, minisztereket, megszerezte a törvények 
előszentesítésének jogát is. Legfőbb hadúrként pedig a 
hadsereg vezérlete, vezénylete, valamint a hadüzenet is 
kizárólagos jogkörébe tartozott. Ő gyakorolhatta a fő
kegyúri jogokat, s a nemességadományozással is élhe
tett. A közös ügyekben az uralkodó szinte kizárólagos 
hatalommal rendelkezett, de a ..közös érdekű" ügyek 
megfogalmazásából -  a vám- és kereskedelmi szövet
ség, a bankügy, a kvóta és a delegációk esetében -  
kitűnik: az államfő-uralkodó hatásköre közvetve vagy 
direkt módon ezekre is kiterjedt. A lég világosabban ez 
a kvóta esetében mutatkozik meg. Az ide vonatkozó 
törvényhely szerint ugyanis a két parlament kiküldi_



kvótabizottságait a közös kiadások megállapítására, 
amely azután a két ország parlamentje elé kerül, s ha 
köztük a megegyezés nem jön létre, az uralkodóé a 
döntés joga.20 Mindazonáltal a közös érdekű ügyek 
értelmezéséről különösen a századfordulón nagy viták 
csaptak fel a két birodalomfél között.

A kereskedelmi szerződések ugyanis elszakadtak a 
kiegyezésben rögzített 10 éves vámszövetségi időha
tártól. A külállamokkal kötött kereskedelmi szerző
dések ezért nem követhették ezeket a ciklushatárokat. 
Hiszen a két szerződéskötő fél -  jelen esetben a 
Monarchia, illetve más államok -  piaci érdekei ettől 
eltérő időtartamú szerződéseket igényeltek. Ezért 
hosszabb vagy éppen rövidebb idejű megállapodások 
születtek közöttük. Ez a körülmény pedig eleve 
gyengítette a 10 éves vámuniót, és az osztrák, illetve a 
közös bank ilyen értelmű szabadalmát is. Mindez a 
századfordulón vált nyilvánvalóvá, amikor a kereske
delmi szerződések zömmel 1903-ban vagy később jár
tak le. Egyoldalú felmondásuk a gazdaságra beláthatat
lan következményekkel járt volna. Nem véletlen, hogy 
-  különösképpen Ausztriában -  ekkor került sor a 
legtöbb kormányváltásra. Mindezen túlmenően a ma
gyar minisztertanács is több alkalommal -  nyíltan vagy 
titkosan -  jelentősen bővítette az uralkodó hatalmát. 
Már az 1867. március 17-i. Ferenc József elnökletével 
ülésező minisztertanács felsorolta a 24 pontból álló. az 
uralkodó elhatározásába kerülő ügyeket (az érsekek, 
püspökök, prépostok, apátok, az ország zászlósainak 
kinevezési joga. a kegyelmezés. a nemesi és egyéb 
címek, rangok adományozása az illető felelős magyar 
miniszter ellenjegyzése mellett): a magasabb rangú 
tisztviselők kinevezése -  a VI. díjosztálytól felfelé -  s 
ezek nyugdíjazása, áthelyezése, nyugdíjuk felemelése, 
a magasabb jutalmazások, továbbá a nagyobb összegű, 
20-50 ezer forint feletti adásvételi, bérleti szerződések, 
az út, vasút és a vízi utak jóváhagyása: törvényjavasla
tok. országgyűlési előterjesztések előzetes bemutatása, 
új hivatalok szervezésének fejlesztése, „nemes egyé
nek" névváltoztatása, hitbizományok alakítása vagy 
megerősítése. Ebbe a körbe sorolta a szabályzat a kö
zép- és főtanácsadók kinevezését, s azon egyletek, ipar
vagy hitelintézetek engedélyezését, amelyek működése 
eddig is Őfelségétől függött. Utolsó. 24. pontja szerint: 
„Különös fontosságú eseményekről Ő felségének jelen
tés teendő.” Ezt a szabályzatot az 1897. március 10-i 
minisztertanácson elfogadott új. részletesebb, már 28 
pontból álló szabályzat tovább bővítette.

Amíg tehát 1848-ban a királyi jogkör szűk maradt, és 
úgy látszott, jó esély kínálkozik a polgári jogállam tel
jesebb kiépítéséhez, addig a kiegyezés rendszerében az 
uralkodó felségjogai olyannyira kiszélesedtek, hogy az 
alkotmányos monarchia léte is megkérdőjelezhető. 
Nemcsak a közös ügyek kerültek ugyanis kizárólagos 
döntési jogkörébe, hanem végső soron a szövevényesen 
fogalmazott „közös érdekű" ügyek is. Sőt a viszonylag 
legnagyobb önállósággal rendelkező magyarországi 
belpolitika kulcskérdéseiben is határozhatott. Ilyen

__módon illúziónak bizonyultak a kiegyezési törvények
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szövegezőinek reményei, amelyek a magyar nemzeti 
igények későbbi kibővítésére, az uralkodó abszolút 
jogainak enyhítésére irányultak.21

Széli Kálmán nevéhez fűződik a második, szigorúbb 
képviselői összeférhetetlenségi törvény megalkotása, 
hiszen a választhatóságot korlátozta. Az 1875:1. te. 
döntően a hivatali, míg az 1901:24. te. a gazdasági 
összeférhetetlenségi eseteket részletezte. Céljaik mind
két esetben a képviselők függetlenségének biztosítása a 
kormánytól és távoltartásuk az üzleti élettől. Az 1875. 
évi törvény tételesen is megemlíti a törvényhatósági és 
községi tisztviselők, hivatalnokok széles körét. E 
kirekesztő törvényhely sok hivatali helyet érintett, igaz, 
a továbbiakban ezt a kivételek egész sorával oldotta. A 
törvény az összeférhetetlenséget jóval enyhébb for
mában ugyan, de kiterjesztette a gazdasági szférára is. 
Kimondta, hogy a kormánnyal szerződési viszonyban 
álló vállalkozók, pénzintézeti igazgatók és hivatal
nokaik nem lehetnek egyben országgyűlési képviselők 
is. Kivételek itt is voltak, például a vasutak és a 
csatornák vezetői, hivatalnokai esetében. Sőt. a törvény 
lehetővé tette, hogy a képviselőház egy új. választott 
bizottsága döntse el az állammal kapcsolatos üzleti vi
szony jellegét. Ez az a pont. amely tág teret nyitott a 
mentesítésekre.

Az 1910:24. te., az új összeférhetetlenségi törvény 
főleg a gazdasági élet terén részletesebb és szigorúbb. 
Mindenekelőtt bezárta a korábbi törvény mérlegelésre 
lehetőséget adó kapuját a gazdasági összeférhetetlenség 
megállapításánál. Országgyűlési képviselő „nem lehet 
az -  olvashatjuk - , aki a kormánynak vállalkozója, 
vagy szállítója, aki a kormány és mások közötti 
ügyletek közvetítője vagy bizományosa, aki az állam 
vagy a kormány kezelése alatt álló alapítványi javak, 
javadalmak, jövedékek és haszonhajtó jogok bérlője 
vagy haszonélvezője". Az 1875:1. tc.-kel szemben 
kiterjesztette az összeférhetetlenséget a kormány által 
engedélyezett közhasználatú vasútra, folyamútra vagy 
más közlekedési vállalatra is.

A választási bíráskodás terén, hosszú előkészítés 
után. ugyancsak Széli Kálmán miniszterelnöksége ide
jén, az 1899:15. te. a tételesen felsorolt érvénytelenségi 
esetekben nyolc évre részben a Kúriára bízta a dön
tést.22 (Bár ezt már az 1874. évi törvény is kilátásba 
helyezte.) A nem említett egyéb ügyekben a választá
sok eredményének elbírálása továbbra is a képviselő
háznál maradt. A kúriai bíráskodás keretei közé kerül
tek az alábbi esetek: a képviselő választhatóságának 
hiánya, a vesztegetés, az erőszak, a fenyegetés, az 
etetés-itatás, az igazgatás, a közhivatalnokok vagy a 
karhatalom befolyása, a választási és a szavazatszedő 
bizottságok visszaélései stb. A törvény ugyanakkor 
lehetőséget adott a választóknak a szavazókörzetekbe 
való szállítására, és a szokásos „vendéglátásra" is.

A 20. század kezdetétől hosszú vita folyt arról, hogy 
a választási bíráskodás a nyolc év eltelte után is marad
jon-e a kúria hatáskörében, vagy esetleg vegye át az 
1896-ban életre hívott Közigazgatási Bíróság, netán a 
kettőből delegáltak végezzék a képviselői mandátumok
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felülvizsgálatát. Ám maradtak olyanok is, akik a koráb
bi gyakorlat visszaállítását követelték, vagyis a 
képviselőház kizárólagos illetékességét vallották. Az 
elhatározás ezért hosszú ideig késett. Megegyezés 
hiányában az 1908:37. te. tizenkét évre. 1921. szeptem
ber 10-éig meghosszabbította a kúria elsődleges 
illetékességét, holott igyekezett megszabadulni e hálát
lan. s politikai indulatokkal kísért hatáskörtől. Az újra 
és újra fellángoló viták közepette az ellenforradalom 
két választási rendelete (1919 és 1922) a nemzetgyűlés 
hatáskörébe utalta a választások érvénytelenítési 
okainak vizsgálatát és elbírálását.23

Az 1925:27. te. azután újra a Közigazgatási Bíró
ságra ruházta a szóban lévő feladatot és hatáskört. 
Meghatározta az abszolút és relatív érvénytelenítési 
okokat is. Az elsőbe a passzív választójog hiányát, 
továbbá a képviselő vagy mások által a választást 
befolyásoló cselekményeket sorolta. Közéjük tartozott 
az etetés-itatás, de változatlanul nem tiltotta a 
vendéglátást. A relatív érvénytelenségi okok közé a 
képviselőjelölt tudta nélkül elkövetett olyan vissza
élések kerültek, amelyek azonban döntően befolyá
solták a választás végső eredményét.

A törvény tehát -  amely Bethlen István nevéhez 
köthető -  nem adta vissza a Kúriának a választási 
bíráskodás jogát, de kizárólagosan az országgyűlésnél 
sem hagyta. Indoklásában ezt írja: A Kúria a polgári és 
büntető jogok legmagasabb fóruma, s az ezektől tar
talmilag eltérő választási bíráskodás ide nem illeszt
hető. De a nemzetgyűlés hatáskörében sem maradhat, a 
hatalmi ágak szétválasztásának elve szerint sem. a 
képviselőkre pedig súlyos terheket ró és elmérgesíti a 
pártok közötti viszonyt. Ezért az 1896:60. te.-kel meg
alkotott Közigazgatási Bíróság a legcélszerűbb helye, 
hiszen a közigazgatási választások feletti bíráskodás is 
a hatáskörében van, s független bíróság nem sérti a 
képviselőház autonómiáját. A már megválasztott és 
igazolt képviselők ügyei -  mentelmi jog stb. -  pedig 
olyan belügyei a Háznak, amelyekről továbbra is 
határoz.24 A titkos választást általánosan bevezető 
1938. évi törvény is a Közigazgatási Bíróságnál hagyta 
a választási bíráskodást, de főleg politikai síkon bő
vítette az érvénytelenségi okokat.

Választójog és választási rendszerek 
1 9 1 9 -1 9 3 8  között

A  Tanácsköztársaság bukása után a régi parlament 
nem állhatott vissza. A Friedrich-kormány 1919. 

november 17-iki rendelete az általános, egyenlő, 
titkos, a nőkre is kiterjedő választójog és a ..közsé- 
genkénti" szavazás bevezetését tartalmazta.25 Mindez 
tükrözte a győztes nagyhatalmak óhaját, amely egy 
demokratikus berendezkedésű Magyarország létre
hozására irányult.

A Friedrich-féle választójogi rendelet alapján -  
1920. január végén, illetve a Tiszántúlon június

ban—júliusban -  megtartott nemzetgyűlési választá
sokon a középrétegeket tömörítő Kisgazdapárt és a 
Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja győzött ugyan, 
de gyorsan kitűnt vezetőinek politikai tájékozatlansága, 
szakmai-gazdasági, politikai, közigazgatási felkészület
lensége, és csak idő kérdése maradt a régi hatalmi elit 
visszakerülése a végrehajtó, majd a törvényhozó hata
lomba is. Amikor Bethlen István 1921 áprilisában vál
lalta a miniszterelnökséget, különös, hosszú távon nem 
is tartható hatalmi viszonyok közé került. Hiszen 1920- 
ban a nemzetgyűlés győztes pártjai a középrétegekre tá
maszkodtak. Az új kormány azonban már a régi hatal
mi elit képviselői közül került ki. Ilyen körülmények 
között Bethlen hiába igyekezett az ellenforradalom ál
tala elképzelt konszolidációjának megvalósítására. A 
nemzetgyűléssel nem sikerült elfogadtatnia a közigaz
gatás centralizációját, a főrendiház visszaállítását és az 
új választási rendszert.

A nemzetgyűlés feloszlatása után -  1922 február
jában -  azonban kézenfekvőnek tűnt a törvényhozó ha
talom összetételének átalakítása, a középrétegek hát
térbe szorítása érdekében a választási rendszer, minde
nekelőtt a választójog át- vagy visszaalakítása az előző 
jogszabályokhoz. Törvényhozás híján azonban erre 
csak rendeleti úton nyílt lehetőség. A kormány ezért 
különösebb előkészítés nélkül, sebtében összeállított, 
de a Friedrich-féle választási rendelet lényeges elemeit 
félresöprő rendeletet fogadott el. amely fő fejezeteiben 
és részleteiben is magán viseli a sietség nyomait. 
Célkitűzését azonban elérte, hiszen a régi hatalmi elit 
visszakerült a második nemzetgyűlésbe, s ezáltal meg
szűnt a kormány és a törvényhozó hatalom közötti kirí
vó ellentmondás. Az új választási jogszabály igényes 
törvényi kidolgozása és elfogadtatása azonban már az 
új nemzetgyűlésre várt.

A szóban forgó rendelet Budapesten és a környékén 
lévő településeken -  Újpest. Rákospalota, Cinkota. 
Kispest, Csepel, Albertfalva, Budafok, Soroksár. 
Pestszentlőrinc -  bevezette a lajstromos, listás vagy 
arányos választást és a titkos szavazást. A titkosságot a 
törvényhatósági városokra is kiterjesztette. A megyé
ken belül azonban visszaállította a nyílt választást. Az 
1922. március 2-án kiadott 2200/1922 ME számú, „Az 
1922. évben összeülő nemzetgyűlés tagjainak 
választásáról" című. 177 §-t tartalmazó, terjedelmes 
rendelet azonban elsősorban a választói jogosultságot 
tartalmazta. Kimondta: „Nemzetgyűlési képviselő
választójoga van minden férfinak, aki életének 24. évét 
betöltötte, 10 év óta magyar állampolgár, két év óta 
ugyanabban a községben lakik, vagy van lakása, és az 
elemi népiskola negyedik osztályát sikeresen elvégezte. 
Nemzetgyűlési képviselőválasztó joga van minden 
nőnek, aki életének 30. évét betöltötte, 10 év óta ma
gyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben 
lakik, vagy van lakása és az elemi népiskola hatodik 
osztályát vagy más tanintézetnek ezzel tanértékre nézve 
egyenrangú osztályát (évfolyamát) sikeresen elvé
gezte." Visszaállította tehát az értelmi cenzust, beve
zette a hosszú magyar állampolgárságot, az egyhelyben.
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lakást. (A nők választójogát a Friedrich-féle rendelettel 
szemben 24 évről 30 évre emelte fel.) A rendelet rész
letesen felsorolta a választói jogból kizártak széles 
körét, a képviselőjelölést pedig szigorú feltételekhez 
kötötte. Az arányos választókerületekben egy-egy 
lajstrom ajánlásához 5000 választó aláírását is megkö
vetelte. Az egyéni kerületekben a választók 10%-ának. 
illetve 1000 választónak az előzetes aláírását írta elő. 
Megszigorította a választási gyűlések tartását is, mert 
nemcsak bejelentési, hanem engedélyezési kötelezett
séget is előírt számukra.

A rendelet 11. §-a azonban megtartotta az 1919. évi 
rendeletnek a községenkénti szavazásra vonatkozó 
tételét.

Az 1922-ben megtartott választásokon Bethlen 
egységes pártja győzött. Ezáltal több párt létezett ugyan 
a törvényhozó hatalomban, de ismét csak egy párt kor
mányzott.

Az országgyűlési képviselők választása címet viselő 
1925:26. te. előkészületei évekig folytak, parlamenti 
vitája pedig négy hónapig, 1925. március 6-ától július 
7-éig tartott. Általános indoklása is rendkívül részletes, 
alapos volt. Visszanyúlt a korábbi törvényekre és kiter
jedt a nemzetközi összehasonlításokra is. A törvény 
már befejezett ténynek tekinti a második kamara, s ez
által a hagyományos, kétkamarás országgyűlés vissza
állítását. ezért a nemzetgyűlés helyett már az ország- 
gyűlés megnevezést használja.

Az 1925. évi választási törvényt és hosszú indoklását 
a miniszterelnök Bethlen István és belügyminisztere, 
Rakovszky Iván terjesztette a nemzetgyűlés elé. 
Ismerve a miniszterelnök tevékenységét és kormányza
ti elveit, a kulcsszerep az ő nevéhez fűződik. Ezért élet
művének szerves részét alkotja. Kitűnik belőle, hogy 
tudatosan vállalta Tisza István szellemi és politikai 
örökségét, hiszen mindvégig hivatkozik az elődje által 
sugallt és elkészített 1913. évi választási törvényre. 
Ugyanakkor a háború, a forradalmak és a Trianon után 
következő új, történeti léptékű események fényében a 
változtatás szándéka is tükröződik benne.

Az 1925. évi 26. te., az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló törvény általános indoklásának 
bevezető sorai jól jellemzik a törvény tartalmát és 
lényegét. „A törvényjavaslat a fokozatos jogfejlesztés 
elvén nyugszik. Nem követ kétes értékű külföldi 
példákat, csillogó elméleteket, tetszetős jelszavakat. 
Sajátos hazai viszonyaink gondos mérlegelésével 
készült, s a választójogot megadja mindazoknak, akik
ről az annak gyakorlásához szükséges ítélőképesség 
feltételezhető, és akiket tartós érzelmi és érdekkapcso
latok fűznek az államhoz és lakóhelyükhöz.” Az új 
törvénynek a lehetséges két szélső határ között kell 
elhelyezkednie. Nem lehet sem túlságosan szűk körű, 
de széles körű sem. hanem a történeti fejlődés és a gaz
daság. a kultúra adott állapota alapján kell elhelyezked
nie. Ki kell belőle rekeszteni a túlzásra hajlókat és a 
könnyen megtéveszthetőket. A polgári társadalom vé
delmét kell szolgálnia az egyoldalú osztályuralommal

__szemben. A törvény a 2200/1922. M.E. kormányren-
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delet csapásán halad, s így az 1874. évi választási 
törvényhez képest jelentős jogkiterjesztést jelent. 
Átveszi az 1913. és az 1918. évi választási törvények 
több. lényeges elemét, főleg a választójog kibővítését, a 
titkos szavazás részleges bevezetése terén. Bethlen is 
hangsúlyozta a fokozatos haladás szükségességét, a 
jogkiterjesztés síkján több esetben tovább is megy 
Tisza terveinél, ugyanakkor a megváltozott viszonyok
hoz igazodva határozottabban követeli a politikai, nem
zeti szempontok figyelembe vételét.

A miniszterelnöki, miniszteri indoklás ebben a relá
cióban mindenekelőtt a választójogra vonatkozó koráb
bi törvényeket tekinti át. Eszerint amíg az 1874. évi 
törvény, a trianoni országterületet véve alapul, a 24 
éven felüli férfi lakosság csak 31,6%-ának, az 1913. évi 
törvény pedig 41,1 %-ának adott választójogot, addig az 
1925:26. te. 77,3%-át juttatta választójoghoz.

A nők számára is biztosított választójogot, hiszen 
ettől a korábbi törvények elzárkóztak. (Az 1919. és az 
1922. évi rendeletek azonban már más-más arányban 
ugyan, de tartalmazták.) Ezúttal felsorolták az ellene és 
mellette szóló érveket. Az ellene kardoskodók főleg azt 
hangoztatták, hogy élethivatásuk a feleség- és anyasze
rep, a politikai pártküzdelmek pedig éppen ettől vonják 
el őket. Fokozatosan erősödött azonban az a felfogás, 
amely szerint a háború súlyos terheit viselték, s közben 
visszavonhatatlanul a közélet felé fordultak, ezért on
nan csak adminisztratív eszközökkel vonhatók vissza. 
Ám rájuk szigorúbb feltételeket kell szabnia a törvény- 
hozásnak, döntően amiatt, mert számuk meghaladja a 
férfiakét, s ez azzal a veszéllyel fenyegetne, hogy át
vennék a politika irányítását. Ezért számukra nem a 
négy, hanem a hat elemi iskola elvégzése, továbbá a 24. 
helyett a 30. életév betöltése a választójog megszerzé
sének feltétele.

Az indoklás szerzői szerint az írás-olvasás megálla
pítása rendkívül nehéz, míg a négy vagy a hat elemi el
végzése könnyűszerrel megállapítható.

A törvény nem térhetett ki a titkos és a nyílt szavazás 
elől sem. Hiszen már az 1913. évi törvény is bevezette 
a kettő sajátos kombinációját. Az 1919. évi rendelet pe
dig az általános, egyenlő, közvetlen, községenkénti és 
titkos választójog demokratikus elvére épült. Ezt azon
ban már nem követte az 1922. évi kormányrendelet. 
Bethlen ebben a vitában is jobbára a Tisza István 
nevéhez kötődő 1913-as törvényhez nyúlt vissza. 
Mérlegre tette a titkos és nyílt szavazás lehetőségeit, s 
a róla zajló vitákat. A titkos szavazás híveinek érvei: a 
szavazók csak így gyakorolhatják szabadon, minden
féle befolyástól mentesen akaratukat. Az európai 
demokratikus országokban a titkos szavazás érvénye
sül, s ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell; 
ezt 1920-ban már meg is tette, s 1922-ben sem vonta 
teljesen vissza. A nyílt szavazás mellett érvelők 
ugyanakkor jobbára a már jól ismert érveiket hangoz
tatták. Eszerint a szavazóknak erkölcsi felelősséget kell 
vállalniuk állásfoglalásaikért, mert fontos a közjognak 
a nemzet érdekében végzett gyakorlása a tét. Ráadásul 
itt lehetőség nyílik a csalásra, főként a szavazólapok és
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borítékaik hamisítása útján. A kisebb településeken 
különben is mindenkiről köztudott, kire szavaz, ezért 
értelmetlen a titkos szavazás. Mindent összevetve 
legfeljebb Budapesten és a nagyobb városokban lehet
séges és indokolt a titkos szavazás érvényesítése.

Már a 20. század elejétől kezdve, különösen az 1910- 
es években nagy vitákat váltottak ki a többségi, egyéni, 
illetve az arányos, listás választás körül kavargó érvek. 
A tudományos körök és gyakorló politikusok hevesen 
bírálták a Magyarországon korábban kizárólagos 
egyéni választási rendszert, főként a kisebbségek ki
zárása. s a többpárti viszonyok között a töredékszava
zatok megsemmisülése miatt. Hivatkoztak a külföldi 
példákra, ahol főként a 20. század elején már az ará
nyos. listás rendszer vált meghatározóvá (Belgium, 
Svédország, Finnország, majd a világháború után 
Németország, Svájc, Ausztria, Csehszlovákia, Francia- 
ország. Olaszország). Több országban pedig a két rend
szert vezették be. Bethlen 1925-ben Budapesten, 
Budapest környékén és a több képviselő választására 
jogosult törvényhatósági városokban vezette be az 
arányos választást, itt egyúttal a titkos szavazás érvé
nyesült. (A szavazás kötelező volt.) A többi választóke
rületben azonban a többségi, egyéni rendszer, s a nyílt 
szavazás maradt érvényben. Nemcsak a megyékben, 
hanem abban a három törvényhatósági városban is, 
ahol csak egy képviselőt választottak (Székesfehérvár. 
Baja. Sopron: 12-13. §).

Az 1925:26. te. első fejezete a választójogosultság 
kritériumaival kezdődik: „1. §. Országgyűlési kép
viselő-választójoga van minden férfinak, aki életének 
24. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár, két 
év óta ugyanabban a községben lakik vagy van lakása 
és az elemi népiskola negyedik osztályát sikeresen 
elvégezte, vagy ezzel egyenlő értékű műveltség meg
szerzését igazolta.

A 24. életév betöltése nem kívántatik meg attól, aki 
igazolja, hogy egyetemet vagy főiskolát végzett. ><Régi 
jogon« országgyűlési képviselőválasztó mindenki, aki 
az 1918. évre érvényes országgyűlési képviselővá
lasztói névjegyzékbe fel van véve. még ha az előző 
bekezdésben megszabott kellékeknek nem felel is meg, 
ha ugyanabban a községben lakik, amelynek névjegy
zékébe az 1918. évre felvették.

2. §. Országgyűlési képviselő-választójoga van min
den nőnek, aki életének 30. évét betöltötte, tíz év óta 
magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a község
ben lakik vagy van lakása és az elemi népiskola hatodik 
osztályát vagy más tanintézetnek ezzel tanértékre nézve 
egyenrangú osztályát (évfolyamát) sikeresen elvégezte, 
vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését iga
zolta.”

Egyes esetekben a nők négy elemi elvégzésénél is 
választójogot kapnának (akinek három vagy több gyer
meke van, saját vagyonából vagy keresetéből él). Az 
egyetemet vagy főiskolát végzett férfiak és nők életko
rukra való tekintet nélkül is kapnak választójogot.

A 4. §. szerint a hosszabb helyben lakás figyelmen 
kívül hagyható az állami, alapítványi, községi, közin

tézeti alkalmazottak, tanárok, lelkészek esetében. Itt 
nyilvánvalóan az elszakított területekről ide költözői
tekről van szó. A törvény részletezi a választójogból 
kizártak körét is. A választhatóság feltétele a választói 
jogosultság és a 30. életév betöltése, de részletesen fel
sorolja a nem választhatókat. Ebben zömmel a korábbi 
választási törvények, rendeletek szabályait követi. 
Minden esetben részletezte azonban a kivételek körét. 
Ide sorolta az országgyűlési képviselőket, a települési 
alkalmazottakat, a bevett vagy törvényesen elismert 
vallásfelekezetek lelkészeit, a nyilvános jellegű tanin
tézetek tanárait. (Az országtól elszakított területekről 
vagy a hadifogságból hazaérkezettek tartoztak ide, de 
ottani magatartásukat igazolniuk kellett.)

A választókerületeket és székhelyeiket külön tör
vény hatáskörébe utalta, de a 3100/1922 M.E. rendele
tet tekinti irányadónak.

A választási törvény 62. §-a a képviselőjelölés 
feltételeit és eljárási szabályait részletezi. Közülük 
szembeötlő az ajánlás szigorúsága, hiszen az 1922. évi 
rendelet előírásait követi. Ennek jegyében írja: ..Jelöltet 
tízezer vagy kevesebb választót számláló választókerü
letekben a választóknak legalább 10%-a. nagyobb kerü
letekben pedig legalább 1000 választó írásban ajánl
hat.” Ez a feltétel tág lehetőséget adott a Választási 
Bizottságok számára az ajánlási ívek megsemmisíté
sére is. ha az ajánlók között választójoggal nem rendel
kezőt is találtak. Erre pedig bőven nyílt lehetőségük. 
Jogorvoslatot ezen a téren a törvény nem ismert.

A 15-16. §. értelmében a megyékben és az önálló 
mandátummal rendelkező városokban a választás 
előkészítése és lebonyolítása érdekében központi vá
lasztmányt kell alakítani, amely elnökből és választott 
tagokból áll. Az elnök a törvényhatóság első tiszt
viselője. illetve a polgármester. A törvény rendelkezik 
az összeíró küldöttségek megalakításáról, a választási 
névjegyzékek összeállításáról, a választásról, a képvi
selőjelölésről, a választási bíráskodásról.

A törvény alapján három ízben, 1926-ban, 1931-ben 
és 1935-ben tartottak országgyűlési képviselőválasztá
sokat. Az ötéves ciklust azonban csak egyetlen alka
lommal. 1926 és 1931 között töltötték ki. 1926-ban 
Bethlen Egységes Pártja ismét megszerezte a mandá
tumok abszolút többségét, s ezáltal a pártstruktúrában 
megszilárdult a régi rend. vagyis a többpárti parlamen
tarizmus keretei között a kormánypárt többséggel ren
delkezett a képviselőházban, miként a két világháború 
közötti, még hátralévő, 1935. és 1939. évi választáson 
is. (1935-ben Gömbös Gyula Nemzeti Egység Pártja a 
245 képviselői helyből 170-et szerzett meg. Az új, 
1938. évi választási törvény szerint lefolytatott kép
viselőválasztásokon a már 260-ra növelt házban pedig 
az új kormánypárt, a Magyar Elet Pártja 183 mandátu
mot nyert. így abszolút többséget kapott.)

Az 1938:19. te. az országgyűlési képviselők válasz
tásáról az eddigieknél jóval bonyolultabbnak, nehezen 
áttekinthetőnek bizonyult. Olyan módon demokrati
zálta, tette titkossá a választójogot, hogy közben biz
tosította a hagyományos egy párti kormányzás fenntna-



radását. Ennek jegyében a képviselők számát 245-ről 
260-ra emelte. Országosan is kombinálta az egyéni -  
többségi és a listás -  vagy arányos választókerületeket. 
135 egyéni választókerülethez 125 listás képviselői 
hely járult. A törvénytervezetet még Darányi Kálmán 
miniszterelnök és Kozma Mihály belügyminiszter dol
gozta ki, de az Imrédy-kormány idején fogadták el.

Az 1938. évi törvény megtartotta a lajstromos- 
arányos kerületeket Budapesten. Budapest környékén, 
továbbá ide vonta az egynél több képviselőt választó 7 
törvényhatósági jogú várost is (Debrecen, Győr, Pécs. 
Hódmezővásárhely, Szeged, Miskolc, Kecskemét). 
Ezekben csak listás kerületek maradtak. Az új törvény 
azonban a megyékben is bevezette a iistás szavazást is, 
ide sorolta Baját, Sopront és Székesfehérvárt, miköz
ben itt az egyéni kerületeket is megtartotta. Budapesten 
három, a hét törvényhatósági városban, a Budapest 
környéki kerületben és a megyékben egy-egy lajstrom 
megalakítását írta elő. Kivételt tett azonban a nagy 
területű és sok választót magába záró Pest—Pilis— 
Solt-Kiskun vármegye esetében, itt három lajstromos 
kerületet hívott életre -  bár az indoklás csak kettőről írt, 
északi és déli lajstromos kerületről. Itt is léteztek azon
ban az egyéni-többségi kerületek is. A képviselőhelyek 
elosztását, továbbá az egyéni kerületek létszámát és 
központját azonban a belügyminiszterre bízta. (Az 
Imrédy-kormányban ezt a tárcát Keresztes-Fischer 
Ferenc töltötte be.) A belügyminiszter hatáskörébe utal
ta a szavazókörök beosztását és székhelyeik megne
vezését is. A törvény 6. §-a -  miként már az előző 
törvény is -  tartalmazta a községenként szavazás elvét. 
A pusztán listás kerületekben ezer választó alkothatott 
egy szavazókört. a többi városban és községben azon
ban a törvény fogalmazása szerint „hatszáznál több 
választó lehetőleg ne legyen egy-egy szavazókörben. 
Rendszerint minden község egy szavazókört alkot.”

A törvény 9. §-a szerint a szavazás „minden 
választásnál titkos és kötelező". A törvény érvényben 
tartotta az ötéves választási ciklusokat. Az eljárás lebo
nyolításáról szólva pedig előírta, hogy a törvényhatósá
gokban Központi Választmányt kell alakítani. (Válasz
tásánál, jogkörénél, összetételénél érvényben hagyta az 
1925:26. tc.-et.)

A törvény átalakította a korábbi jogszabályok 
képviselőjelölésre vonatkozó rendelkezéseit. 75. §-a 
szerint eleve nem ajánlható országgyűlési képviselő
nek, aki a nemzeti állam és a társadalom törvényes 
rendjének felforgatására irányuló programot hirdet.

A lajstromos választókerületben kétszer annyi jelöl
tet kell állítani, mint a képviselőhelyek száma. Üre
sedés idején így az újabb választás mellőzésével a 
pótképviselő lép a távozó képviselő helyébe.

Az ajánlási ívek hitelesítéséhez pénzbeli biztosítékot 
kell elhelyezni. (Ez új követelménye volt a törvény
nek.) Egyéni választókerületben kétezer pengőt, lajstro
mos kerületben pedig a képviselők számától függően 
három-ötezer pengőt (78. §). Mindezen túlmenően 
azonban az érvényes ajánláshoz egyéni kerületben 
legalább 500, lajstromos kerületben pedig 1500 válasz

tó sajátkezű aláírása is szükséges. (Ez viszont keve
sebb. mint amit az 1925. évi törvény megkövetelt.)

A választójogosultság alapjait a törvény III. fejezete 
határozta meg. Más feltételeket szabott a listás és az egyé
ni választókerületekben. A 19. § értelmében a lajstromos 
kerületekben ugyanis az a férfi kapott választójogot, aki 
10 év óta magyar állampolgár. 6 éve ugyanabban a 
községben lakik vagy van lakása, a 26. életévét betöltötte, 
s az elemi iskola hat osztályát elvégezte. Az iskolai vég
zettség alól felmentést kaptak, akik a világháborúban 
vitézségi érmet vagy altiszti fokozatot szereztek. A 
továbbiakban újabb eseteket sorol fel. ami az iskolai 
végzettség alól felmentést ad. Választójogban részesítette 
a hadirokkantakat, továbbá az önálló iparosokat és keres
kedőket. A szegényebb sorsú földművesek is választójog
hoz juthattak, ha legalább két kataszteri hold földjük és 
házuk volt. vagy földbirtokuk kataszteri tiszta jövedelme 
elérte a 40 aranykoronát, kivételes esetekben még a gaz
dasági cselédek és a „mezőgazdasági munkavállalók” is 
szavazati joghoz juthattak.

A 20. § a lajstromos kerületekben a nők választójogát 
sorolta fel. Eszerint annak a nőnek van választójoga, aki 
a 30. életévét betöltötte. 10 év óta magyar állampolgár. 
6 év óta ugyanabban a községben lakik vagy ott van 
lakása, az elemi iskola hat osztályát elvégezte, és saját 
keresetéből tartja el magát. (Egyes kivételeket részlete
sen felsorol; például három vagy több gyermeke van. 
írni-olvasni tud. és férje a szükséges és előírt 
követelményeknek megfelel.) Az egyetemet végzett fér
fiaknak és nőknek életkorukra való tekintet nélkül ad 
választójogot, amennyiben tíz év óta magyar állampol
gárok. és hat év óta ugyanabban a községben laknak.

Szigorúbb feltételek alá estek az egyéni kerületekben 
választók. Itt a férfiaknál a 30. év betöltése a választói 
jogosultság egyik feltétele. De a törvény előírta szá
mukra is a tízévi állampolgárságot, a hatévi egy hely
ben lakást, továbbá az állandó foglalkozást, s ha család- 
fenntartó. az elemi iskola hat osztályának elvégezését. 
Az elemi iskola négy osztályának elvégzése is elegendő 
annak, aki 1912 előtt Magyarországon született. Az 
állandó foglalkozás kellékének megfelel az. aki nyugdí
jat vagy öregségi járadékot kap vagy vagyonából tartja 
el magát. A lajstromos választójognál felsorolt kivé
telek rájuk is kiterjedtek (háborús, vitézségi kitün
tetések stb., továbbá, ha iparosok, kereskedők). A föld
művesek esetében azonban szigorúbbak a feltételek; 
így nem 2. hanem 5 kataszteri hold föld és ház meg
létéhez. nem 40. hanem 60 aranykorona tiszta jöve
delemhez kötötte az egyéni választójogot. Ennek 
alapján sok férfit kizártak a választás lehetőségéből.

Az egyéni választókerületekben a nők választójoga 
megegyezik a lajstromos kerületek női választói jogo
sultságának feltételeivel. Azok viszont kedvezménye
ket élveztek, akik az 1912 előtti Magyarországon 
születtek.

A törvény további fejezetei a szokványos eljárás 
szerint sorolják fel és részletezik a képviselőválasztá
sok során követendő tennivalókat. 55. §-a szerint vá
lasztható, akinek választójoga van és a 30. életévét be-



Jog
töltötte. Továbbá az országgyűlésnek vagy bármely 
törvényhatósági bizottságnak vagy községi képviselő- 
testületnek tagja vagy korábban 10 évig tagja volt, il
letve élethivatásszerű állandó foglalkozása van.

A törvény részletezte a választhatóságból kizártak 
körét. Ide sorolták az adóhátralékosokat, az állampol
gárságukat elvesztetteket, a bűntett miatt elítélteket, 
akiknél az 1901:24. te. szerint az összeférhetetlenség 
valamely esete áll fenn. Továbbá nem választhatók 
képviselővé a főispánok, kormánybiztosok, alispánok, 
főszolgabírók, a kir. pénzügyigazgatók. A választások 
lebonyolításának rendelkezései lényegében az 1925. 
évi választási törvény előírásait követik.

A választás titkossága, valamint a lajstromos és az 
egyéni választókerületek kombinálása szükségessé tette 
a választás módjának általános rendezését. Ha egyéni 
választókerületben végül csak egy jelölt indul, azt a 
választási bizottság elnöke megválasztott képviselőnek 
tekinti. Ha pedig a lajstromos kerületben egy lajstrom 
marad, az abban feltüntetett sorrend lesz a mérvadó. 
Több ajánlás esetében azonban elrendelik a titkos sza
vazást borítékba zárt hivatalos szavazólapok útján. A 
szavazólapok, borítékok és az urnák elkészítéséről a 
belügyminiszter gondoskodik.

A szavazást a szavazatszedő küldöttség készíti elő, 
és gondoskodik a rend fenntartásáról. Akik az egyéni és 
a lajstromos szavazásra is jogosultak, mindkét szava
zólapot átveszik és mindegyikre titkosan szavaznak. A 
borítékokat a szavazatszedő küldöttség bontja fel és 
számolja össze a szavazatokat, s erről jegyzőkönyvet 
készít. A választás eredményét a Választási Bizottság 
állapítja meg.

A 239. § szerint ,,a tíz éves magyar állampolgárság 
kellékét védelmezni kell annál, aki Magyarországnak a 
trianoni szerződéssel megállapított területén szüle
tett...” A továbbiakban a törvény a választói névjegy
zékek összeállításáról, a képviselőjelölés módjáról, a 
választások kitűzéséről és előkészítéséről, lebonyolítá
sáról rendelkezett. Végül részletesen sorba vette a vá
lasztási bíráskodás lehetőségeit és tennivalóit, s a kép
viselők igazolásának módjait.

A 126. § értelmében a választás érvénytelen, ha a 
képviselő és a pótképviselő nem volt megválasztható, 
aki a választás előtt nyilvánosan szóval vagy írásban a
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„magán- vagy közvagyonnak ingyenes felosztásával 
ámított". Aki a bizalmi egyének működését akadályoz
ta, vagy megsértette a titkosságot, illetőleg valamely 
más súlyos szabálytalanságot követett el. A panaszok 
elbírálására a Közigazgatási Bíróság jogosult.

A két világháború között tehát lényegesen emel
kedett a választói jogosultság. Az előírt iskolai 
végzettséget ugyanis egyre többen megszerezték, rész
ben a klebelsbergi kultúrpolitika eredményeként, ráadá
sul a kisebb országterület gazdaságilag és a műveltség 
szintjét tekintve is fejlettebb volt a réginél. Az elszakí
tott országterületről ide menekültek pedig zömükben 
rendelkeztek az értelmi cenzus kritériumaival. A tör
vény egyes paragrafusai pedig -  így az egyhelyben 
lakást tekintve -  mentesítést adtak számukra. Különö
sen megemelte a választók számát a nők egyes réte
geinek adott választójog. A titkosság fokozatos kiter
jesztése előremutató lépés volt, s közelítette a hazai 
választójogot az európaihoz.

A súlyosabb problémák inkább a választások lebo
nyolításánál jelentkeztek, amelyek jórészt a Választási 
Bizottságok túlontúl nagy hatalmából és gyakori önké
nyéből adódtak.

Az új törvény alapján csak egyszer, 1939. május 
28-29-én tartottak országgyűlési képviselőválasztá
sokat. Előzőleg azonban május 5-én kihirdették ..a zsi
dók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlá
tozásáról" szóló 1939:4. tc.-et, az ún. második zsidó
törvényt. Eszerint a zsidónak minősítettek a Felsőház 
tagjai nem lehetnek, legfeljebb lelkészi minőségükben, 
a képviselőházba pedig nem választhatók. Országgyű
lési. törvényhatósági és községi választójoguk csak 
akkor lehet, ha szülei és „felmenői" 1867. december 
31. után már Magyarországon születtek. A választási 
névjegyzékbe felvettek pedig zsidó mivoltukról beje
lentési kötelezettséggel tartoztak. Ezt részletezte a 
4.800/ME sz„ ugyancsak 1939. május 5-én kiadott ren
delet. A központi választási bizottság számukra 
tanúsítványt állíthatott ki szavazási jogosítványuk elis
merésére.

A területvisszacsatolások után, a választások mel
lőzésével a Felvidékről 26. Kárpátaljáról 10, Erdélyből 
63. a Délvidékről 26 képviselőt hívtak be a magyar 
képviselőházba.26
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Karéi Schelle

K árpáta lja , 
mint Csehország része 

a két v ilágháború között

Kárpátalja Csehországhoz csatolása

A Saint-Germain-en-Laye-ben 1919. szeptember 10- 
én kötött ún. kis egyezmény szerint Csehország 

legkeletibb része Kárpátalja lett. Csehországhoz való 
csatolásával már 1918-ban 
elkezdtek foglalkozni, amikor 
az amerikai emigrációban élő 
ruszinok homesteadi kong
resszusán egy részük ezt a 
megoldást az egyetlen lehet
séges alternatívaként vetette 
fel. További eseményeknek 
köszönhetően és az aláíró 
nagyhatalmak beleegyezésé
vel. továbbá egyes kárpátaljai 
politikai körök aktív hoz
zájárulásával Kárpátalja ügye 
a párizsi békekonferencia asz
talára került, amely egyértel
mű határozatot hozott a terület 
Csehországhoz csatolásáról.1 
Már a párizsi tárgyalások alatt 
a csehszlovák kormány hatá
rozott lépéseket tett a kárpátal
jai területen. 1919. július 29- 
én. állami határozat alapján a 
belügyminiszter felhatalma
zást kapott arra. hogy egy hi
vatalnokokból álló csoporttal 
együtt vezető tisztviselőt küldjön ki a polgári köz- 
igazgatás megszervezésére.2 Ennek alapján a belügy
miniszter 9789-es számú. 1919-ben kiadott határozatá
val megbízta Ján [Iván] Brejchát a polgári közigazgatás 
vezetésével azokon a területeken, amelyek abban az 
időben Edmond Hennocque francia tábornok katonai 
vezetése alá tartoztak. Ennek a belügyminisztérium

__közvetlen vezetése alatt álló polsári közigazgatási hi-
28

vatalnak az volt célja, hogy biztosítsa a terület politikai, 
gazdasági és kulturális konszolidációját.

A minisztériumi megbízott 1919. szeptember 7-i ha
tározata alapján Hennocque tábornok kihirdette Kár
pátalján az ún. Általános Szabályzatot (Generálny 
Statútum) Podkarpatszka Rusz megszervezéséről és 
közigazgatásáról.2 Ezt eleinte csak szóban és plakáto
kon terjesztették, de autentikusnak a Kárpátalja Pol
gári Közigazgatásának Központi Lapjában 1920. feb
ruár 18-án megjelent szöveget tartjuk. Egy jogi normá
ról (sut generis) volt szó, amely a Saint-Germain-en- 
Laye-i Szerződés pontos fordítását tartalmazta, továbbá 
a határvonalak elhelyezkedésével, a nyelvhasználat 
kérdésével és Kárpátalja igazgatásának alapjaival fog
lalkozott. Ennek a nagyon jelentős dokumentumnak az 
eszmei szerzője maga Tomás Garrigue Masaryk állam

elnök volt.4
Bár Kárpátalja élén katonai 

parancsnok állt. akit a Sza
bályzat ugyan szószeri nt nem 
említ, de akinek jelentőségét 
az is bizonyítja, hogy a Sza
bályzatot ő jelentette meg. 
Nem csak katonai vezető volt. 
de polgári ügyekben is az ő 
szava döntött.3 Mellette ki
alakították az adminisztrátor, 
hivatalosan ,.a politikai igaz
gatás vezetőjének" hivatalát, 
aki a ruszin területek polgári 
közigazgatásának élén állt. A 
tábornok és az adminisztrátor 
közötti viszonyt nem szabá
lyozták. Az utóbbi ideiglenes 
feladata volt, hogy előkészítse 
az önkormányzat bevezetését 
a Saint-Germain-en-Laye-i 
Szerződés alapján. A katonai 
parancsnok hatáskörét a mi
niszter 1919. augusztus 1-jei, 
9789-es számú határozatában 

fektették le; ebben J. Brejchát adminisztrátorként tün
tették fel, aki szolgálatilag közvetlenül a belügyminisz
ternek felelős, emellett a hatalomban levő katonai 
parancsnok polgári attaséja. Ezzel összhangban volt 
ugyanezen miniszter 1919. október 8-ai, 48452-es 
számú határozata, amely szerint az adminisztrátor köte
les volt a polgári közigazgatást úgy megszervezni, hogy 
az azonnal működőképes legyen. Kiemelt hangsúlyt

Cregorv Zhatkovych. 
Podkarpat szka Rusz kormányzója


