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32 Schnierer az említetteken kívül más normákra is utal (Schnierer 

Aladár. 1878: i. m.. 131. p.). Schnierer egyébiránt más művében 
is megállapítja a külföldi jogszabályok tükröződését a javaslat
ban. amikor kijelenti, hogy az „az újabb európai törvények körül 
tett behatóbb tanulmány alapján” készült. Lásd: Schnierer

Aladár: A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntető
törvény (1878. V. t. ez.) magyarázata (Franklin-Társulat, 
Budapest.31893, 11. p.).

33 Erre vonatkozóan jegyzi meg Illés, hogy a csalás általános 
fogalmának elemei közül hiányzik e tényállásnál „valamely dolog 
tettleges valóságának tudatos és szándékos elferdítése." (Illés 
Károly, 1875: i. m.. 304. p.)

A  nők választójogának kérdése a polgári Magyar- 
országon már a 19. század második felében fel
merült. Néhány visszhang nélküli országgyűlési 

felszólaláson kívül elsősorban a szociáldemokrata párt 
és a feminista mozgalom tagjai emelték fel szavukat a 
voksolás jogáért. Törvénytervezetben csak 1917 
legvégén jelent meg a nők választójogának lehetősége. 
Az érdem a kidolgozót, Vázsonyi Vilmost illeti.

Vázsonyi Vilmos választójogi (tárca nélküli) minisz
terként 1917. december 21-én nyújtotta be törvényja
vaslatát a parlamentben. Javaslata választójogot adott 
volna minden 24. életévét betöltött. ími-olvasni tudó 
magyar férfinak, aki 4 
elemi osztályt végzett, 
vagy legalább 10 korona 
adót fizet, vagy legalább 
2 évig katonai szolgála
tot teljesített, továbbá 
katonai altiszti fokozatot 
ért el, vagy vitézségi ér
met vagy Károly-csapat- 
keresztet nyert el, önálló 
iparos, kereskedő vagy 
állandóan alkalmazott 
őstermelési, iparforgal
mi munkás vagy cseléd.
Tervezetében megadta 
volna a választójogot 
minden 24 éves, ími- 
olvasni tudó magyar állampolgár nőnek, aki elvégezte a 
polgári iskola négy osztályát, vagy gyermekkel bíró 
hadiözvegy, vagy legalább két év óta működő 
tudományos, művészeti egyesületnek tagja. Vázsonyi 
az első kormánytag, aki törvénytervezetében -  ha cen
zusok mellett is, de -  választójoggal kívánta ellátni a 
nőket.2

Vázsonyi Vilmos választójogi tervezetének szám
szerű hatását Kovács Alajos statisztikus elemezte. A ja
vaslat szerint a férfiválasztók száma 1 627000-ről 
3 595 000-re emelkedett volna. Vagyis I 968 000 vá
lasztót hozott volna, a 260 000 új nőválasztóval együtt 
az új választók száma 2 228 000-re emelkedett volna, a 
régi választók 1 627 000 főnyi számával szemben. A 
miniszter javaslatában nem számolt azzal a fontos kö
vetelménnyel, hogy az új választók száma nem halad
hatja meg a régi választókét. Az új választók számában 
a 443 000, huszonnégy éven aluli, Károly-kereszttel 
rendelkező szavazó hat év alatt elfogyott volna (meg
haltak), az új választók száma még akkor is 1785 000

Sim ándi Irén

Parlamenti vita a  női
választójogról
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maradt. Vagyis: még mindig meghaladta a régi válasz
tók számát.3

A kormány által 1917. 
december 21-én benyúj
tott választójogi törvény- 
javaslat tárgyalására a 
képviselőház 1918. janu
ár 17-én 48 tagból álló 
különbizottságot hozott 
létre. A bizottság a javas
latot 1918. február 8. és 
június 7. között tárgyalta. 
A testület a négy hónap 
alatt összesen 31 ülést 
tartón.4

A bizottságban éles 
vita alakult ki a nők vá
lasztójogának ellenzői és 
támogatói között. A fenn

maradt dokumentumokból azokat a hozzászólásokat 
választottuk ki, amelyek a legérdekesebb érveket, ma
gyaráratokat tartalmazzák a nők választójogának kiter
jesztéséről vagy elvetéséről. Vertán Endre előadó az 
írásbeli törvényjavaslat mellett szóban is főzött néhány 
megjegyzést az előterjesztéshez. Hangsúlyozta, hogy a 
nők választójoga a magyar jogrendben nem ismeretlen. 
A jelen törvényjavaslatról elmondta, hogy szűk körű 
választójogot adna a nőknek, mert a négy polgári osz
tály elég magas értelmi cenzusnak bizonyul, de 
demokratikus hatású, mert vannak minden társadalmi 
osztályban olyan nők, akik elvégezték a négy polgárit. 
A törvénytervezet hadiözvegyekre vonatkozó bekezdé
sét átmeneti intézkedésnek nevezte, de pozitívumként 
értékelte, hogy lehetőséget biztosít a választójog mega
dására. A külföldi példákat említve elmondta, hogy alig 
van olyan ország, ahol a nők választójogát nem kötöt
ték valamilyen cenzushoz.5

Varga Gyula, a Nemzeti Munkapárt országgyűlési 
képviselője kifejtette, hogy ő a jelenlegi forrongó időt



nem tartja alkalmasnak arra, hogy a nőket bevonják a 
képviselőválasztási küzdelembe, hogy „leszállítsuk 
őket arról a piedesztáról, amelyen állnak”. „Ez nagy 
hiba, sőt vétek volna a nők ellen.” Elismerte azonban, 
hogy a férfiak „nem hordják éppúgy szívükön a nők 
érdekeit, mint a férfiakét”.

Aggodalmát fejezte ki a képviselőválasztások alkal
mával szervezett korteshadjáratok 
erkölcsi tartalma miatt, ahol „szabad 
mindenkire sarat dobni, mindenkit 
kisebbíteni, a legaljasabb rágalmakat 
teijeszteni róla”. „Ennek következése 
részint az volt, hogy a magyar intelli
gencia elvesztette azt a vezető 
szerepet, amelyre hivatása volt” a 
közélet pedig nem tiltakozik az er
kölcstelenségek miatt. „Éppen ezért 
bármennyire tiszteli a nőket, nem tud
ná nekik most megadni a választójo
got.” (Hozzászólását helyeslés fogad
ta.) Megjegyezte még, hogy a nők vá
lasztójogot az északi államokban kap
tak először, de ő nem szeretné a ma
gyar nőket „olyan sivárlelkű Nóráknak 
látni.” (Ez derültséget váltott ki a 
képviselőtársakból.)

Návay Lajos független ország- 
gyűlési képviselő a négy osztályt 
végzett, a magasabb műveltséggel ren
delkező és a magukat fenntartó nők 
választójogától nem zárkózott el. A 
hadiözvegyek választójogával nem 
értett egyet, mert a „családfenntartás, a 
gyermekek nevelése, a jó példaadás 
tekintetében, annak bizony sokszor 
épp az ellentéte volt tapasztalható.”
Feltételezte, hogy ennek oka a háború 
lehet, a megszokott rend felbomlása.
Véleménye szerint elég volna a 
választójogot kiterjeszteni azokra a 
nőkre, akik a négy polgárit elvégezték 
és önálló keresetből tarják fenn 
magukat.

Iklódy-Szabó János, a Nemzeti Munkapárt képvise
lője annak a nőnek adott volna választójogot, aki mint 
családfő a gazdaságát személyesen vezeti, aki munká
jáért állami vagy magánalkalmazásban rendszeres 
jövedelemben részesül, és önállóan el tudja tartani 
magát, vagy irodalmi és művészeti téren olyan sza
badfoglalkozást folytat, amely rendes megélhetést biz
tosít.6

Schuller Rezső, az Alkotmánypárt képviselője kérte, 
hogy a bizottság fogadja el a négy polgári osztály 
elvégzésére vonatkozó jogcímet. Ha a vizsga bizonyos 
esetben nem sikerül, akkor adócenzussal megmaradhat
na a választói jogosultság.7

Rakovszky Iván független képviselő elvben nem 
ellenezte a nők választójogát, sőt helyeselte, hogy az

__alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőkre is vo-
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natkozzon a jogkiterjesztés. A magasabb műveltséggel 
rendelkező nőkben „egy ellensúlyt lát, mely éppen a 
konzerváló, a társadalmi és állami rendhez ragaszkodók 
számát szaporítja”. A hadiözvegyek választójogából 
kizárta volna azokat, akik segélyekből élnek. Magas 
ugyanis azoknak a száma, akik abból tarják le magukat. 
Szintén nem értett egyet az egyleti tagság után szerzett 

választójoggal. Ha ugyanis egy tót 
lánynak a műkedvelő egyletben min
den este kiosztanak egy „szobalány
szerepet”, az még nem jogosíthat fel a 
választójog megszerzésére. Ki bírál
hatja el az illető nő tudományos, 
művészeti, irodalmi tevékenységét? 
Az egyleti tagság -  véleménye szerint 
-  nem alkalmas arra, hogy mint 
műveltségi cenzus feltétele legyen a 
választójognak.

Németh Károly, a Nemzeti Munka
párt képviselője hozzászólásában ki
fejtette: „meggyőződésem, hogy a nőt 
fiziológiai alkata, psychéje más helyre 
utalja, mint a férfit”. „A nőnek a ter
mészettől fogva más a rendeltetése”, a 
háború, a megváltozott társadalmi, 
gazdasági helyzet alakulása „kénysze
rítette a nőt arra, hogy részt kérjen a 
férfi munkájából”. A képviselő elis
merte, hogy a gazdasági élet, az ok
tatás, a szellemi élet számos területén 
dolgoznak olyan nők, akiket válasz
tójogban kell részesíteni. A jogcímek 
közül csak a négy elemi elvégzését 
tartja jogszerűnek, mert véleménye 
szerint csak az biztosítja a „helyes 
szelekciót”. Azoknak a nőknek is 
megadná a választójogot, akik „mint 
családfenntartók intenzív nem
zetfenntartó munkát fejtenek ki.” A 
magasabb adócenzus talán segíthetne 
ebben az esetben. Nem hiszi, hogy a 
törvénytervezettel szemben „bármi
lyen reakciós vádat lehetne emelni”, 

mert hiszen a férfiak választójoga is hasonló folyama
ton ment keresztül.8

Tisza István gróf felszólalásában hangsúlyozta: 
„attól fél, hogy a nők választójoga mellékvágányra te
reli nemcsak maguknak a nőknek sorsuk javítására irá
nyuló munkáját, hanem a férfiaknak ebben az irányban 
való munkáját is; attól fél, hogy olyan sallangokra kon
centrálódik az érdeklődés és a harc, amelyek a dolog 
lényegét nem érintik kellőleg, amelyek mindazokat a 
bajokat, amelyeken nálánál senki jobban nem óhajtana 
segíteni, oldalt hagyják, sőt talán sok tekintetben a 
helyzetet rontják, mert a figyelem ezekről a bajokról 
elterelődik”. Úgy hiszi, hogy a mai világban, a mai tár
sadalmi helyzetben „helyesebb volna a nők választójo
gával nem foglalkozni”. (Megállapítását élénk helyes
lés fogadta.)

Gróf Tisza István



A hadiözvegyek esetében inkább patronálni, „gondo
zás alá kellene venni, nemhogy szavazati jogot adjanak 
nekik”. (Élénk helyeslés fogadta ezt a gondolatot is.)

A műveltségi cenzus egyoldalú, hiszen nők tömegeit 
zárja ki a választójogból, kivéve azokat, aki magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkeznek. Tisza István úgy 
gondolta, hogy „azt elfogadhatja minden magyar asz- 
szony, hogy nem adnak a nőknek választójogot, nem 
vonják bele őket a politikai élet durva légkörébe, de 
egyoldalú korlátozásokkal eljárni itt semmiképp sem 
szabad”.

A négy polgári elvégzését falun lehetetlennek tartja, 
városokban pedig „szavazathoz jutnának tömegben a 
női társadalom oly tagjai, akiket nagyra becsül és tisz
tel, akikben azonban nem látja azt a tényezőt, amely a 
magyar asszony sorsát hivatva van képviselni, előbbre 
vinni”.

Polonyi Géza független képviselő elmondta, hogy „a 
nő rendeltetése egészen más, mint a férfié: legszentebb 
rendeltetése az anyaság. Minden teória és tapasztalat 
amellett bizonyít, hogy a nő kivételesen viselheti 
ugyan, de nagy általánosságban nem bírja el az élet ter
heivel való küzdelmet az anyaság terhe mellett. Ne 
rántsuk le a nőt a politikai küzdelem posványába! Az 
asszony, ha választójoga lesz vagy követi férjét a sza
vazásban, amely esetleg a férj számára pluralitás bizto- 
síttatik vagy szembehelyezkedik vele és áldozatul hoz
za családi boldogságát.”

A négy polgári iskola elvégzésénél azt kifogásolta, 
hogy az csak városokban szokás, falvakban a nők ki 
lesznek zárva a választójogból. Felhívta a figyelmet a 
felekezeti eltolódás lehetőségére is. „A polgári iskola 
negyedik osztályában hatszorta nagyobb arányban van
nak a zsidó növendékek képviselve, mint amennyi reá
juk 5%-os arányszámuk szerit juthatna.” [...] „a va
lóság az, hogy mentői magasabb iskolacenzust állapí
tunk meg, annál nagyobb a zsidóság javára az arányta
lanság”.

A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy 
Magyarországon a nők aránya 52%, a férfiaké 48%, így 
az a „veszély is fenyeget, hogy a többséget a nők szá
mára lehet biztosítani”.

A hadiözvegyek választójogának kérdésében nem 
foglalt állást, csak azt említette meg, hogy a hadiözve
gyeket egységesen erkölcstelen életmóddal vádolni és 
ezért mindannyiukat büntetni nem szabad. (Návay 
Lajos független képviselőnek címezte gondolatát.)

„Azért van ellene a nők választójogának, mert a 
magyar társadalom számára meg akarja menteni a ma
gyar anyát.” Azért sem járul hozzá a nők válasz
tójogához, mert a tervezetben „sehol sem olvasható pl. 
a bárcás nő nem lehet választó vagy képviselő." Azt 
helyesli, hogy a tervezet kizáija a választójogból a bor
délytulajdonosokat és hozzátartozóikat, de hiányolja, 
hogy a „bárcás nő" nincs kizárva a jogkiterjesztésből.

Elismeri, hogy vannak olyan nők, aki eleget tudnának 
tenni a tervezetben előírt cenzusoknak, de ő inkább a 
tradíciókhoz ragaszkodik, s ezt családjából hozott példá
val igazolta: az ő édesanyja „sohasem gondolt arra,

hogy versenytársa legyen akár férjének, akár gyer
mekeinek." Ezért csatlakozott Tisza István véleményé
hez. Még egyszer felhívta a figyelmet a nők arányára a 
társadalomban (52%), amely a „nőuralom lehetőségét 
tárja elénk, ami végveszéllyel fenyegetné nemzetünket”.

„Tudom, hogy nehéz megtagadni a szavazatjogot a 
kenyérkereső nőtől, a tudomány bajnokától vagy a 
gondnoki tisztet betöltő anyától, de az elvi tünet mellett 
nyugodtan szavazok ellen, -  ha tudom, hogy ezzel nem
zetem számára megmentem és piedesztálra állítom a 
magyar anyát.”9

Krolopp Hugónak, a Nemzeti Munkapárt képviselő
jének véleménye szerint a gazdatársadalom nem támo
gatja a nők választójogát, mert az egyes társadalmi ré
tegek nem követelik elég meggyőzően. „Minél inkább 
kell a férfinak a társadalmi életben küzdenie, annál 
inkább szükséges, hogy odahaza nyugodt otthont ta
láljon és annál inkább távol kell tartani a nőt a politikai 
küzdelemtől.” A politikus nem értett egyet a cenzusok
kal sem, mert a négy polgári és a hadiözvegyeknek 
meghatározott feltételek, „oly kellékek, amelyek állami 
és társadalmi fajsúly érvényesüléséhez vezetnek, csak 
az a nő nyerhet választójogot, aki a férfit minden tekin
tetben mint családfenntartót helyettesíti.”

Almásy László, a Nemzeti Munkapárt képviselője 
elmondta, hogy tapasztalatai szerint a nők választójo
gára nézve „az erre való törekvés a nők körében még 
korántsem mondható egyetemesnek, vagy csak oly je
lentékenynek is, amely elől a magyar parlament nem 
térhetne ki”. A nők választójogának megadása ellen fel
hozott másik érve a választások alkalmával tapasztalt 
szenvedélyek, indulatok, amelyek olyan fokra emel
kednek, hogy azoktól a nők „presztízsét is megkímélen- 
dőnek tartja”.

Nem fogadja el a kormány javaslatában a tudomá
nyos, művészeti és irodalmi egyesületekhez tartozás 
igazolását, mert véleménye szerint ez a „visszaélések 
melegágya”. Hiányolja ezzel szemben a gazdasági, 
kereskedelmi, ipari egyesületekhez tartozás mellőzését.

Nehrebeczky György, a Nemzeti Munkapárt képvi
selője, a nők aktív választójogának biztosítását, mint 
egy kísérletként elvileg elfogadja. Ezt a nőknek az 
utóbbi évtizedekben a közintézményekben és a háború 
alatt betöltött szerepével indokolta.

Székely Ferenc jogász, a nők választójogának 
feltétlen támogatója a tervezetben felsorolt cenzusokkal 
egyetértett. Védelmébe vette a hadiözvegyeket, vissza
utasította azokat a korábban elhangzott véleményeket, 
amelyek az említettek erkölcsi életére általánosságban 
született kifogások voltak. Példaként az Auguszta- 
alapot (családsegítő) említette, ahol mint kerületi köz- 
gyámi és népjóléti megbízott dolgozik, számtalan 
környezettanulmányt készített hadiözvegyeknél, de 
egyetlen egy alkalommal sem talált olyan körülményt, 
amely erkölcsileg kifogásolható lett volna. (Vélemé
nyét derültség és felkiáltások -  pl. Elhisszük! -  követ
ték.) A ritka kivételeket nem lehet általánosítani -  
mondta. (A padsorok között ez újabb mozgolódást és 
derültséget váltott ki.)10
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Mánday Samu, a Nemzeti Munkapárt képviselője, a 
nők választójogát ellenezte, mert „nem tarja helyesnek, 
hogy a politikai izgalmak hullámai a nőkre is átterjed
jenek”.

Antal Géza, a Nemzeti Munkapárt képviselője, 
mindazoknak a nőknek, akik önálló munkakörben dol
goznak, és akik a saját családjuknál családfenntartók (a 
férfi szerepét töltik be), képviselő
választási, törvényhatósági és községi 
választójogot kívánt adni.

Andrássy Gyula gróf, az Alkot
mánypárt képviselője véleményében 
kifejtette: „A nők szavazati jogának 
határozott barátja.” Ezt a véleményét a 
nőknek háborúban tapasztalt helytál
lására, hazafiságára alapozza. De azért 
nem tudja teljes mértékben támogatni 
a nők választójogát, mert a háború 
után sok olyan kérdést kell megoldani, 
amiben a nők „érdeke ellentétes” a 
férfiakéval. Példaként említette, hogy 
„azon foglalkozásoknál, amelyeket 
jelenleg a nők végeznek a férfiak 
helyett, a férfiak visszatérése után 
megmaradnak-e a nők" és a fizetésük 
hogyan alakul a férfiak fizetéséhez képest.

A különböző karitatív és kulturális tevékenységeknél 
nélkülözhetetlen a nők munkája, ezért a politikus úgy 
gondolta, hogy a nők a „megyei és városi törvény- 
hatóságokban" legyenek választók és választhatók.

Hegedűs Loránd, a Nemzeti Munkapárt képviselője 
hozzászólásában támogatta a nők választójogának meg
adását. Nem támogatta viszont a hadiözvegyek és a kü
lönböző egyletekben tagsággal rendelkező nők jogki
terjesztését. Indítványt nyújt be. melyben javasolta, 
hogy az Akadémia, a Petőfi-társaság, a Kisfaludi-tár- 
saság nő tagjai kapják meg a választójogot.

Huszár Károly (sárvári), a Néppárt képviselője is 
feltétlen híve volt a nők választójogának. Igazságtalan
nak tartotta a nemi cenzust, hiszen a nők az élet minden 
területén együtt dolgoznak a férfiakkal, és egyenrangú 
munkát végeznek. A nők példásan megállták a helyüket 
a háborúban. A nők jó hatását a férfiaknak át kellene 
vinni a politikai életbe: „Ne csináljanak a férfiak pocso
lyát a politikából, ne legyen részeg az egész ország a 
választás napján: akkor majd minden tisztességes nő 
örömmel léphet be a politikai arénába.”

Javasolta, hogy inkább növelni kellene a választójog
gal felruházott nők arányát. A „városi hölgyek mellett a 
falusi keresztény női intelligenciát, a nép dolgos asszo
nyait, az ipari szakmunkásnőket nem szabad kihagyni a 
választójogból. (Javaslatát helyeslés fogadta.) Ő is 
védelmében vette a hadiözvegyeket, véleménye szerint 
nem szabad általánosítani, „legkevésbé a férfiaknak 
volna szabad a háború alatt az erkölcsbíró szerepét ját
szani”. „Ha ilyen kritériumokat állítanának fel, nagyon 
megcsappanna a férfiválasztók száma.”

Sándor János jogász nem támogatta a nők
__választójogát, habár elismerte a háború alatt nyújtott
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önfeláldozó munkájukat. Nem tartotta megfelelőnek az 
időt arra, hogy a nők választójogot kapjanak, különösen 
nem olyan nagy számban, ahogyan azt a javaslat tartal
mazta.12

Heller István, a Néppárt képviselője a nők vá
lasztójogát nem tartotta a tervezetben előterjesztett 
módon elfogadhatónak. Ha a kormány szándéka az, 

hogy nagy tömegeket lásson el 
választójoggal, akkor gondoskodni 
kell az iskoláztatásukról is. „Ezt a 
nagy feladatot nem szabad súlyosbí
tani azzal, hogy még egy egészen 
kiszámíthatatlan egészen új tömeget: a 
nőket is bevigyük.” Az elvet elfogad
ja, de csak a diplomával rendelkező 
nőknek adna szavazati jogot, vagy 
azoknak, akik gazdasági üzemet önál
lóan vezetnek.13

A váratlanul ügyesen elrendelt 
szavazásnál a bizottsági tagok több
sége a nők választójoggal történő fel
ruházását nem fogadta el. Ebben élen 
járt Tisza István és a Nemzeti 
Munkapárt képviselői. Az ekkor írt 
indoklásban hangsúlyozták, hogy 

azokban az országokban, ahol a nők választójogot kap
tak, a társadalom berendezkedése nem hasonlít a ma
gyarországi viszonyokhoz.

Véleményük szerint a nők választójogáért indított 
mozgalom még nem terjedt ki a társadalom egészére, 
vagyis a nők nagy része „még nem érzi a választójog 
elnyerésének szükségességét”. Az kétségtelen, hogy a 
társadalom, a gazdaság változásai következtében a nők 
a férfiakhoz hasonlóan kereső pályákra léptek, ez azt 
eredményezte, hogy a nők eltávolodtak valódi hivatá
suktól, s ez számos olyan problémát vet fel, amivel a 
magyar törvényhozásnak számolnia kell. „Nagyon két
séges azonban, hogy ezen problémák helyes kezelése 
szempontjából kívánatos-e a nőknek választójoggal 
való felruházása.” Azon aggodalmuknak is hangot ad- . 
tak, amely szerint a nők választójoggal történő felru
házása esetén politikai szereplésük a legfontosabb tár
sadalmi problémák megoldásáról vonja el a figyelmet. 
Megfogalmazták azt a fenntartásukat is, hogy a politi
kai jogok gyakorlása „a nőknek a családi élet körétől és 
az igazi női hivatástól való eltávolodást” eredményezi 
majd.

A bizottság a váratlan szavazásnál a „női választójog 
ez idő szerinti kikapcsolása mellett foglalt állást”, 
annak ellenére, hogy a kormány „a női választójog 
bizonyos mértékű megadását már most indokoltnak és 
szükségesnek jelezte”.14

A választójogi bizottságban történt eseményeket a 
feministák kiemelt figyelemmel kísérték és kommen
tálták. Lapjuk, A Nő 1918. június-júliusi számában 
adatokkal támasztották alá, hogyan született a testület 
elutasító határozata a nők választójogáról.

A választójogi bizottság tagjainak száma, mint már 
korábban is említettük, 48 fő volt. A feministák, figye-

Huszár Károly az 1910-es években



lemmel kísérve a bizottság tagjainak véleményét (ezek
ből korábban szintén bemutattunk néhányat), kigyűjtöt- 
ték a nők választójogát támogatók és az ellenzők szava
zatait. Az eredmény a következő lett: a 48 bizottsági tag 
közül 34-en támogatták, 14-en ellenezték a nők válasz
tójoggal történő felruházását.

„Ilyen túlnyomó kedvező többség mellett a szégyen
letes szavazás úgy jött létre, hogy 
általánosan csak a következő napra 
várták a nők választójogára vonatkozó 
paragrafusok tárgyalását és többen 
elfoglaltság miatt maradtak el.” A 
választójogi bizottságban tehát a nők 
választójogát ellenzők majdnem teljes 
létszámban jelen voltak, a 14-ből 11 
fő. Ezt a helyzetet felismerve a női vá
lasztójog „főellenzői”, Polonyi Géza 
és Tisza István „váratlanul minden 
jogszokás ellenére provokálták a 
szavazást, amelyről az ellene szavazók 
közül valaki megjegyezte, hogy 
tulajdonképpen tudatában sem volt 
annak, mit jelent a szavazás".

A cikk írója ezek után jogosan tette 
fel a kérdést -  mi lenne az emberek 
véleménye erről az eljárásról, ha min
dezt a nők tették volna így, az ország dolgait illető 
ügyekben. „A bizottság puccsa folytán a javaslat nem 
tartalmazta többé a nők választójogát."

„A puccs a maga hihetetlen vakmerőségének teljes 
súlyával visszafelé sült el. A nők választójogát tár
gyalásra sem érdemes anyagnak tekintő és azt oly durva 
gesztussal az útból félrelökő tizenegy képviselő 
eljárása ellenkezést váltott ki mindenkiből, aki a nő ér
tékének és érdemeinek méltatását a választójog meg
adásában elvárta.”15 Tisza István a váratlan szavazta- 
tással a saját akaratát és véleményét igyekezett ér
vényre juttatni a nem éppen tisztességes módszer alkal
mazásával. Ebben természetesen azok a bizottsági 
tagok is támogatták, akik szintén ellenezték, vagy nyíl
tan mégsem merték vállalni a nők választójogának tá
mogatását.

A Nő munkatársai oknyomozó riportra indultak, és 
felkerestek néhány befolyásos politikust, hogyan véle
kednek a bizottság döntéséről. Az elkészült riportot a 
lap 1918. június-júliusi számában olvashatjuk. Először 
gróf Tisza Istvánt keresték fel, de „a szép villa lakója" 
nem fogadta a lap munkatársát. „A kegyelmes úr éppen 
öltözködik, meg aztán az autója is vár már, -  mondta az 
inas -  miután azonban előbb elmondta urának, hogy A 
Nő számára" kellene néhány kérdésre válaszolnia.

Huszár Károly, a Néppárt vezetője volt a következő 
riportalany. A politikustól azt kérdezte a lap munkatár
sa, miért szavazták le a bizottságban a nők választójo
gát, és miért nem ment el a szavazásra ő, aki a feminista 
mozgalom lelkes támogatója.

„Oh kérem, én olyan egyszerűnek látom a dolgokat 
-  kezdte válaszát Huszár Károly. A választójogi 
bizottság tagja lévén, két hónapig minden ülésre rend

szeresen eljártam. Már most azonban magánember is 
lévén, véletlenül 2-3 órára távoznom kellett. Véletlenül 
ugyanakkor távol volt néhány elvtársam is. Mire visz- 
szajöttem, legnagyobb meglepetésemre a nők ügye el 
volt intézve. Elvégeztetett. Azonban nehogy a szegény 
véletlent okolja: Mert ha történetesen nem mentünk 
volna el az illetékes hatalmak vártak volna addig, míg 

bevonul az ellenpárt néhány tagja s 
így jön létre a leszavazás. Mert 
leszavazásnak muszáj volt létre jön
nie”.

„Ahá -  gondoltuk halkan. Ez az a 
terebélyes kedves örökzöld puccs-fa, 
melynek e méltó gyümölcsét köszön
hetjük" -jegyezte meg a cikk írója.

Gróf Andrássy Gyula válaszában 
biztosította a lap munkatársát, hogy ő 
továbbra is elkötelezett híve a nők 
választójogának. A választójogi bi
zottságban a szavazás „két-három órá
ba tellett volna”. Az események azon
ban jóval rövidebb idő alatt történtek; 
„legnagyobb meglepetésemre már 
megtörtént a leszavazás”. „A plénum 
előtt azonban, biztosítom önöket, 
minden erőmmel a nők számára való 

legteljesebb jogkiterjesztés mellett fogok síkra szállni” 
-  ígérte a politikus.

Gróf Károlyi Mihály válaszában kifejtette, hogy nem 
kell nagy jelentőséget tulajdonítani a választójogi 
bizottság döntésének. „Én nem voltam ott és nem is 
lehettem ott, mert az ügyet rövid távollétemben is 
elvtársaim távollétében oly kivételes és boszorkányos 
gyorsasággal intézték, hogy nagyon helyes az az 
impressziója, hogy ez nem lehet szerencsétlen véletlen 
műve. Egy ilyen apró és mulatságos machinációnak 
azonban nem lehet elvi jelentősége sem, ahogy a 
választójogi bizottság döntéseinek és eredményeinek 
egyáltalában nem tulajdonítok fontosságot. Most min
den a plénumtól függ. Ami az én meggyőződésemet 
illeti, kívánom és követelem a nők aktív és passzív 
választójogát...” -  mondta határozottan a politikus.

A lap újságírója összefoglalójában leszögezte: „a 
választójogi bizottság fájó és megdöbbentő döntése 
nem épült az igazság szilárd bázisára, egy megmoso
lyogtató kis trükk érvényesült itt.” Ez a milliók sor
sának játékos elintézése a mai nagy és komoly időkben, 
elgondolkoztat, fáj és bánt.” [...] „Érezzük, hogy 
igazunk van, s a hangunk túlharsog majd minden vissz
hangot”.16

Ezután a kedvezőtlen megítélés után következett a 
képviselőházi vita, amely három hétig, 1918. június 25- 
étől július 19-éig tartott. (A vitából csak néhány véle
mény, hozzászólás összefoglalóját mutatjuk be, ame
lyek a nők választójoga mellett és ellen hangzottak el.)

Wekerle Sándor miniszterelnök július 11-én elhang
zott beszédében a nők választójoga mellett foglalt ál
lást. Érvei között szerepelt az, hogy a társadalomban 
bekövetkezett átalakulás következtében a nők a házi.

Gróf Károlyi Mihály 1911-ben



foglalkozáson túl bekapcsolódtak a munkák számos 
válfajába, és a közhivatalokba is jelentős számban 
kerültek be. „A társadalomnak és a közéletnek számta
lan olyan kérdése van, melyeknél a nők közremű
ködésére szükség van.” A közéletnek a nők „nemcsak 
kiegészítői, hanem olyan döntő tényezői, hogy ha 
ennek a közérzületnek és közfelfogásnak a választá
soknál való megnyilvánulását igazá
ban akarjuk, akkor ott a nőknek is 
megfelelő teret kell biztosítani”. A nők 
választójoggal való felruházásában 
azonban -  „ne menjünk annyira, -  én 
sem mennék. -  mint igen sok nyugat
európai állam, mely általánosan 
ugyanazon jogokat biztosítja, vagy 
legalább kívánja biztosítani a nőknek, 
minta férfiaknak". „Eddig a határig 
nem mennék el azért, mert itt nemcsak 
jogoknak kiterjesztéséről, hanem 
azoknak a társadalomra való vissza
hatásáról is van szó és én itt gyors és 
rohamos újításoktól mindenkit óvok; 
de el kell mennünk addig a határig, 
amíg a nő döntő tényezője a közélet
nek és eddig a határig meg kell neki 
adni a szavazati jogot” -  tette hozzá 
támogató szavaihoz a miniszterel
nök.17

A miniszterelnök számára a válasz
tójogi bizottság kedvezőtlen vélemé
nye is egyértelművé tette, hogy a női 
választójog megmentése csak úgy le
hetséges, ha azt az általános válasz
tójogi törvényjavaslathoz kapcsolva 
önálló módosító javaslatként tárgyalja 
a Ház. Ezért 1918. július 12-én 
javaslatot teijesztett elő, amely a női 
választójog szabályozása esetén három 
lehetséges feltételt jelölt meg annak 
megvalósulása érdekében. Az első a 
Vázsonyi-féle javaslatból már ismert 
négy polgári iskola vagy azzal 
egyenértékű iskolai végzettség. A 
második pont szerint felesége vagy 
özvegye legyen olyan férfinak, aki a 
középiskolának vagy ezzel egyen
rangú tanértékű polgári vagy katonai 
tanintézetnek legmagasabb osztályát 
sikeresen elvégezte. A harmadik pedig, hogy válasz
tójogot kaphasson a hajadon vagy elvált nő, aki mező- 
gazdasági, ipari vagy kereskedelmi tevékenységet foly
tat, és akár egy vagy több adónemből együttesen, egy 
vagy több községben, legalább 100 korona egyenes 
állami adóval terhelt legyen.

Javaslata indoklásában kifejtette, hogy az eredeti ter
vezetben is szerepelt az, hogy a polgári iskola vagy a 
középiskola negyedik osztályát sikeresen elvégzett nők 
választójogot kapjanak. De ugyanakkor választójogot 

„kívánnak adni azoknak a nőknek is, akik a szabályozás

értelmében nem végeztek középiskolát, de műveltségük 
olyan szinten áll, hogy a jogkiterjesztés rájuk is 
vonatkozhat. A gyakorlat azt mutatja -  folytatta - ,  hogy 
„különösen a nőképzés terén a vidéken lakók nem 
voltak abban a helyzetben, hogy a középiskolának, 
vagy helyesebben szólva, a négy évi középiskolai tan
folyamnak megfelelő képzettséget szerezhettek volna.

Ennek ellenére azonban a művelt
ségnek olyan fokán állnak, mely ezen 
előképzettséggel egyértelműnek te
kinthető”. „Ilyen körülmények között, 
bármennyire kifogás alá essék is az, 
hogy azok nőit ruházzuk fel válasz
tójoggal, akik csak maguk bírnak ma
gasabb képzettséggel, mégis bátran 
merem ajánlani ezt, mert a gyakorlat
ban ezeknek hitvesei oly magasabb 
fokú képzettséggel bírnak, hogy az 
egyenértékűnek tekinthető a négy pol
gári osztállyal.”

A harmadik pont indoklásánál 
elmondta a miniszterelnök: „általános 
kívánság” az, hogy a gazdasági tevé
kenységgel foglalkozó özvegyek, 
törvényesen elvált nők és hajadonok, 
akik a gazdaságban, az iparban vagy a 
kereskedelemben vagy ezek ágazatai
ban folytatnak valamilyen tevékeny
séget, választójogot kapjanak. Ki
fejtette véleményében továbbá, hogy 
tartózkodik a választójog „rohamos 
kiterjesztésétől, de hogy addig a 
fokig, ameddig a nő társadalmunkban 
immár döntő szerepet játszik, ezen 
jogot megvonhatónak nem tartja”. A 
100 korona adócenzussal kapcsolat
ban elmondta, hogy azért javasol 
ilyen magas összeget, hogy módo
sítását elfogadják, de nem zárkózik el 
a kisebb adócenzustól sem.18

A vitában az egyik legjelentősebb 
hozzászólás nagyatádi Szabó Istváné 
volt. A felszólaló felháborodásának 
adott hangot, amely szerint az „urak 
egy olyan női választójoggal” akarják 
ellátni őket, amely a „nők egy teljes 
rétegét kizárja belőle”. „Én nem tu
dom megérteni, hogyan tudják össze

egyeztetni ezt a lelkiismeretükkel és azzal a jelszóval, 
hogy ez egy kiterjesztett választójog.”

Szabó István elmondta a jelenlévőknek, hogy ő a vá
lasztójogi bizottság ülésén Vázsonyi Vilmos előterjesz
tésének vitájában is megjegyezte, hogy úgy véli: „min
denki a saját környezetét nézi, mert a volt igen t. igaz
ságügy-miniszter úr is csak azoknak a nőknek akarta 
megadni a választójogot, akik az ő környezetében élnek 
és néhány bizottsági tagtársam is oly értelemben szólalt 
fel, hogy ők kívánják a nők választójogát, mert azok, 
akikkel érintkeznek, megérdemlik ezt a választójogot”.

Wekerle Sándor

Nagyatádi Szabó István. 1908 körül



Indulatos felszólalásában kifejtette azt is, hogy 
sohasem halott olyat az „alkotmányos időkből, hogy 
egész néprétegeket kizárjanak olyan jogokból, amelyet 
a másik néprétegnek megadnak”. „Hogy ez megtörtén
jék a XX. században, amikor egy új átalakulás előtt, 
amikor bolsevik irányzattal, népuralommal és minden
féle jelszavakkal találkozunk -  és kell 
is, hogy legyen ilyen átalakulás, kell 
hogy a nép jobban kezébe vegye 
sorsának intézését, akár tetszik 
valakinek, akár nem -  akkor ez az ide
jét múlt parlament ide áll ilyen 
javaslattal, amely a nőket teljesen 
kizárja a jogokból.” Úgy érzi -  folytat
ta - ,  hogy a politikai életben igazán 
senki sem karolja fel komolyan a nők 
választójogának kérdését, de mégis 
van egy társadalmi csoportosulás és 
azok támogatói, akik úgy vélik, hogy 
meg kell adni a nőknek a választójo
got, de az „úriasszonyoknak”, és nem 
kell megadni azoknak, akik „két kéz
zel dolgoznak és keresik a kenyerü
ket”. „Hát ez a demokratikus irány 
Magyarországon, ez a fejlődés, ez a haladás Magyar- 
országon?” Szabó István felszólalását tomboló éljenzés 
követte a szélsőbaloldalról. Az elnök csendre intette a 
képviselőket.

Felszólalását folytatva a képviselő kifejtette, hogy 
igazságtalannak tartja azt, hogy a választójogot aszerint 
terjesszék ki a nőkre, hogy a háborúban milyen terheket 
viseltek, milyen áldozatokat hoztak. „Ki érzi jobban a 
háború terhét? Azok a nők, akik jólétben élnek és 
akiknek nagy része -  szeretném hinni, hogy csak a ki
sebbik része -  hivalkodással, czifrálkodással, semmivel 
tölti el idejét, de megkapja a választójogát, az a másik 
része pedig a nőknek, akik a férje helyett fogja az eke 
szarvát és ebben a szörnyű melegségben a félje helyett, 
kivel az uradalom birtokán arattatnak, maga kaszálja a 
gabonát, a könnye összefolyik a vérével, ha megsebzi 
magát, sír kínjában, mert nem akarja otthagyni azt a 
kenyéradó földet, hogy családját eltarthassa, nem jut 
választójoghoz. Hát ezek nem inkább érdemlik meg a 
választójogot, mint azok akik a utczán korzóznak és 
sétálnak!”

Felszólalásának végén még egyszer hangsúlyozta, 
hogy nem ért egyet a választójogi tervezettel, arra biz
tatta a politikusokat, hogy menjenek el falura és mond
ják meg az igazat, hogy „mi adunk az úrinőknek szava
zati jogot, de a falusi asszonyoknak nem”.

„Én Magyarország falusi népessége nevében tiltako
zom ezen törvényjavaslat ellen, azon égbekiáltó, minő
síthetetlen, durva igazságtalanság ellen, amelyet itt a 
falu népével szemben elkövetnek és majd annak idején 
hivatkozni fogok azokra, akik ilyen női szavazati jogot 
megszavaznak.”19

Gróf Károlyi Mihály elfogadta a választójogi 
törvényjavaslatban a nők választójogára vonatkozó 
szabályozást, még akkor is, ha ez a választójog „cson

ka”. Meggyőződésének adott hangot, hogy ez a nők 
választójogának kiteijesztésében az „első lépés, amelyet 
nagyon rövid idő múlva a többi is követni fog”. Tény az 
is -  folytatta - ,  hogy az a „rés, amelyet most meg
nyitunk, és amelyen most beszivárognak, csak nagyon 
kevés asszony jut be, egy gáttörést jelent, amelynek 

révén rövid időn belül ki fog egyen
lítődni az asszonyok és férfiak közti 
egyenlőtlenség és igazságtalanság”.

A nők választójogát azért is támo
gatja, mert a kialakult társadalmi 
egyenlőtlenséget igazságtalanságnak 
tartja, különösen a háború után, 
amikorra egyértelművé vált, hogy a 
nők „gazdaságilag tényleg tért hódí
tottak, hogy a politikába nem érvé
nyesülhetnek”. A nők szavazati jogát 
a férfiak szempontjából is fontosnak 
tartja, hiszen ha az ő „gyöngéd, altru- 
isztikus” érzésüket „bekapcsoljuk a 
férfiakéba, akik, az önzés, a sacro 
egoizmus elvének” alapján állnak, 
ezen a nők nagy száma enyhíthet.20 

A politikus további érve a nők 
választójogának megadása mellett, a gazdaságban 
betöltött szerepük, amely „természetszerűleg szük
ségessé teszi” a jogkiterjesztést. A nők választójogának 
társadalomra gyakorolt hatását továbbgondolva olyan 
okfejtést hozott fel, amelyet még egyetlen képviselő 
sem fejtegetett. Ez pedig a népszaporodás és a nép 
erkölcsi emelkedésének szempontja. Véleménye szerint 
ahogyan „növekszik az asszonyok térhódítása a gaz
dasági életben, ép oly mértékben csökken a prostitúció, 
azaz anomália, hogy az asszonyt kereset hiányában 
úgyszólván belekergetik a prostitúcióba”.

A jövő generációinak szempontjából fontos, hogy a 
„házasságok lehetőleg korán köttessenek”. Jelen hely
zetben azért is kevés a házasságkötések száma, mert 
nem tudják eltartani a születendő gyerekeket. Ha a 
családban mindkét szülő keresettel rendelkezik, akkor 
könnyebb a gyermekek nevelése és a család fenntartása 
-  ezekkel összefüggésben is fontosnak tartja a politikus 
a nők választójogának megadását.21

Teleszky János közgazdász elvben nem ellenezte a 
nők választójogát, s azzal az óvatos kitétellel adott 
volna jogkiterjesztést, hogy a családi életben ne okoz
zon kárt a politika. Aggodalmának adott hangot, hogy 
egy olyan országban, ahol a lakosság „temperamentu
ma sokkal élénkebb, mint azon országok lakóinak tem
peramentuma, amelyekben a női választójog keresztül 
van víve; ilyen országban, ahol a politika megmételyez 
mindent, én nagyon nagy súlyt helyezek arra, hogy a 
politika ne mételyezze meg a családi szentélyt”.

Véleményében hangsúlyozta, hogy a család az alapja 
a társadalomnak, ezért a családot egységként kell tekin
teni. A család „feje a férj s ennél fogva a legfontosabb 
állampolgári jogok gyakorlásában a férjnek kell képvi
selnie az egész családot”. Vagyis abban a családban,
amelyben a „van férj és ahol a férj képviseli annak a csa-__
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Iádnak politikai álláspontját, [a] feleségnek és [is] szük
ségtelen, sőt károsnak is tartom, hogy a másik házasfél is 
kapjon választójogot, mert vagy egyformán szavaz a fér
jével és akkor ez tulajdonképpen a házas emberek 
plurális választójogát jelenti a nőtlenekkel szemben, 
vagy pedig ellen szavaz, tehát a férj választójogát anni- 
hilálja és a család nincs képviselve a parlamentben, nincs 
módjában gyakorolni legfontosabb jogát”.22

Albrich Hermann politikus támogatta a nők válasz
tójogát, s ezt a következő érvekkel támasztotta alá. Az 
országban történő társadalmi, gazdasági viszonyok 
teszik indokolttá a nők választójoggal történő felruhá
zását. A régi társadalomban a nők csak a család tagja
ként töltöttek be szerepet, az utóbbi időkben pedig nagy 
számban léptek ki ebből a körből. A foglakozások 
egész sorát töltik be a nők. A statisztikákban egyre na
gyobb számokat találunk a kereső nők alatt. A család
tól, a hagyományos szereptől éppen a munka szük
ségessége, a gyerekek nevelése szólította el e nőket, és 
ez a folyamat már nem fog visszafordulni, sőt mind
inkább nagyobb méreteket ölt majd -  hangsúlyozta a 
politikus. Az 1910. évi statisztika szerint a „magyar 
birodalomban” 2242000 kereső nő volt 8298000 eltar
tottal szemben. A képviselő úgy véli, hogy a kereső nők 
száma -  az eltelt nyolc és ebből négy háborús év alatt -  
még 2 millióval emelkedett. Vagyis a női lakosság fele 
a kereső nők osztályába lépett. Arra a hiányosságra is 
figyelmezteti a törvényhozást a képviselő, hogy ezek
nek az új társadalmi rétegeknek rendezetlen a jogviszo
nyuk. Ha a jogrendezést a parlament nem teszi meg, és 
ezt a hatalmas dolgozó tömeget elzárja a jogok gyakor
lásától, akkor félő, hogy ez „egészségtelen és szen
vedélyes szervezkedésre fog vezetni, mert ezeket a 
különböző osztályokat egy közös érvényesülési vágy 
fogja összekovácsolni, ami aztán tényleg alkalmas lesz 
arra, hogy a női kérdéseket veszedelmes mellékvágá
nyokra terelje”. A képviselőnek ez a véleménye a kü
lönböző politikai pártok képviselőinek egyöntetű he
lyeslését váltotta ki.23

Gróf Tisza István, korábbi véleményét hangsúlyoz
va, elmondta, hogy a nők nagy tömegekben való beju
tását a politikai életbe „minden tekintetben nagyon ká
ros és veszélyes dolognak” tartja. „Ki nem lehet számí
tani annak romboló hatását a népre. Mert engedelmet 
kérek, én károsnak és helytelennek tartanék pártpoli
tikai ellentéteket művelt családokban is; de az mind 
semmi ahhoz képest, mintha bevisszük a pártpolitikai 
ellentétet, a pártpolitikai agitácziót a nép szélesebb ré
tegeibe." A politikus annak az aggodalmának is hangot 
adott, hogy a politikai „agitácziónak a szenvedélyekre 
appelláló” összes eszköze és fegyverei bekerülnek a 
családi életbe, ha szembekerülnek a „politikai agitá
torok egymással, akik igyekezni fognak férfit és nőt 
egymásra hajszolni, hogy ennek azután milyen hatása 
lesz a magyar társadalmi életben gazdaságilag, kul
turálisan és erkölcsileg, azt mindenki könnyen elkép
zelheti magának”.

A törvényjavaslat -  folytatta a képviselő -  kevés 
.nőnek adja meg a választójogot, olyanoknak, akik poli

tikailag nem felkészültek, „nem a kellő higgadt 
judiczummal bíró” szavazók, az ő számuk a politikai 
erőviszonyokat „megzavarni nem fogja”. Hangsúlyoz
ta, hogy „ez csak nagyon rövid átmeneti idő lehetne, 
hogy nagyon rövid idő alatt követni fogná ezt a nők 
tömeges felruházása a szavazati joggal”. Ez oda vezet
ne, hogy lennének olyan politikai erők, amelyek a vá
lasztójoggal felruházott tömeget saját érdekeik érvé
nyesítése céljából lelkiismeretlenül használnák fel.

Ezért meggyőződése, hogy „mindez nagy közérdekű 
szempontokat helyesebben szolgáljuk akkor, ha a nőket 
nem vonjuk bele a pártpolitikai élet, a választási küz
delmek szennyes hullámaiba”...24

Vázsonyi Vilmos a képviselőházban a nők választó
joga védelmében a részletes vita során 13 beszédet 
mondott. A legjelentősebb 1918. július 17-én hangzott 
el. Hozzászólásának első részében azokra az ellenveté
sekre válaszolt, amelyek a már sokszor hallott indokok 
alapján ellenezték a nők választójogát.

Vázsonyi szerint a női választójog kérdésében sokan 
ragaszkodtak az előítéletekhez és nem indokolták meg 
kellőképpen, milyen alapon kívánják kizárni a nőket a 
választójogból, mert „azok a kis elkopott érvek a csalá
di élet zavartalanságáról, amelyből a nők a szennyes 
politikai szférákba belevonni nem szabad, régi kis ér
vek, nem indokok”.

Nem tudtak megdönthetetlen bizonyítékot adni a vá
lasztójog megadását ellenzők arra sem, hogy a nők vá
lasztáshoz szükséges értelmi, erkölcsi színvonala nem 
éri el a férfiakat. Vázsonyi választási tapasztalatai nem 
mutattak pozitív képet. „Én városban és vidéken egya
ránt láttam választást -  mondta -, amely nem érzéki 
észlényekhez méltó szállításokkal (sic!) számításokkal 
ment végbe, láttam az alkoholnak ragyogó működését a 
választásoknál és láttam azt a rendkívüli erkölcsi ma
gasságot és komolyságot, mely eddig ötévenként a vá
lasztásoknál megnyilvánult; nem találtam azt a bizo
nyítékot, hogy a nő fiziológiailag képtelen arra alka
tánál, szervezeténél fogva, hogy azt a magasztos érett
séget, amelyet eddig tanúsítottak a választásoknál, ő is 
tanúsítsa, és nem képes ezt a nagyszerű jogot komolyan 
gyakorolni.”

A törvényjavaslatról vitázó képviselők az alapvető 
logikai ellentéteket nem ismerték fel, a nők magánjogi 
cselekvőképessége és a közjogi cselekvőképesség kö
zött. A magánjog terén érvényesülhettek a gazdasági 
életben, vagyonuk felett rendelkezhettek, szerződéseket 
köthettek, magánjogaikat a férfiakkal egyformán 
gyakorolhatták, a közjogok gyakorlására pedig nem 
tartják alkalmasnak őket. [...] „a közjog terén továbbra 
is fenntartjuk a közjogi hárem rácsait és a nőket nem 
akaijuk a közjogok gyakorlásába beereszteni”.25

Vázsonyi Vilmos beszédében ismételten felhívta a 
figyelmet a társadalomban végbement változásokra, a 
nők új szerepére, feladatára, amikor a választójog meg
adása mellett érvelt. „Vájjon az-e a nő helyzete ma a 
társadalomban, ami volt csak húsz év előtt? Felnyit
hatjuk szemüket. Vájjon nemcsak a Wlassics-féle ren
delet hatása alatt, amely beeresztette őket az egyetem



történeti siemle

re, hanem a kenyérgond nehézségei következtében is 
nem látjuk-e évről-évre a nők előnyomulását a kenyér
kereső pályákon? Vájjon lehet-e a nőről úgy beszélni 
ma, mint a régi lovagkorban, amikor a lovagnő várta 
várában mélyen tisztelt férje visszaérkezését és ezalatt 
gondját viselte a háznak? A nő szerepe a társadalomban 
ugyanaz-e, ami volt néhány évtized előtt és a nő ma is 
csak madrigálok, szonettek és regények tárgya-e, nem 
pedig komoly társadalmi munkás, aki a társadalom 
fenntartásában, az ország ügyeinek előbbre vitelében a 
férfiakkal együtt komolyan közreműködik? És a hábo
rúban nem alakult-e át ez az egész kérdés? Ami a 
háború előtt egyeseknél ambíció kérdése volt, hogy 
tudniillik tanuljanak, diplomát szerezzenek, ami a há
ború előtt csak a gondokkal, az élet nehézségeivel küz
dő család nőtagjának az életbe való kivonulása volt, 
hogy ő is segítsen a kenyérkeresésben, az a háború alatt 
közszükségletté vált, mert a nők munkája nélkül a há
borút nem tudtuk volna folytatni.”

„A magyar nemesi jognak volt egy intézménye, a 
fiúsítás. Nos hát, ez a fiúsítás most az élet zordon- 
ságában és komolyságában a dogozó nők széles réte
génél megtörtént. Ez a fiúsítás nem címek adományo
zásával ment végbe, hanem hogy a férfiak munkáját 
végzik el a nők és ha ezt el nem végeznék, akkor mi 
itt a front mögött nem tudtunk volna az országot rend
ben tartani, nem tudtunk volna azokkal a nagy felada
tokkal megbirkózni, amelyekkel meg kellett birkóz
nunk.”26

A konzervatív pártok politikusainak meggyőzése 
érdekében Vázsonyi hangsúlyozta, hogy éppen a tradí
ciók őrzőit, a nőket ne látná szívesen a párt a politikai 
jogok gyakorlásában, holott a konzervatív érték meg
őrzése éppen a párt alaptevékenysége. A tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy a közjogok gyakorlásánál a nők sze
rencsésen kiegészítik a férfiakat. A nőknek több türel
mük van, és vannak olyan területei az életnek, amelyek
ben csak a nők szakszerűségére lehet számítani. Pél
daként sorolta, a kisdedóvást, az ápolást, a közegész
ségügyet, a szegényügy kérdéseit, a szociális ügyeket, 
ezekben a kérdésekben a nők messze fölötte állnak a 
férfiaknak, és sokkal empatikusabbak is ezek iránt. 
„Nem is juthat soha egy férfi ezekben a kérdésekben a 
közelébe a nők érettségének és helyes felfogásának, a 
nők türelmének és szívós munkájának."

Beszédében Vázsonyi mindenki számára egyértel
műen és világosan megfogalmazta, mit vár el a nőktől 
a politikai életbe történt bevonásuk után. Ismételten 
ellentmondott azoknak a politikusoknak, akik a nőket 
nem akaiják belevonni a politika „fertőjébe”. „Én pe
dig, igenis azt várom a női választójogtól, hogy a közjo
gok gyakorlásába és a politikába több erkölcsi érzéket 
és több tisztességet fog belevinni. Várom a nők válasz
tójogától a közélet megtisztulását, mert sokkal több 
ellentállást tapasztaltam a nők részéről a politikai vesz
tegetések iránt. A nők választójogától bátorítást várok 
arra, hogy a férfi ne legyen aljas és hitvány a poli
tikában, a tisztesség és a becsület erősítését várom 
szemben a becstelenséggel.”27

Felszólalásának második részében a miniszterel
nöknek és néhány képviselőnek a választójogi törvény- 
javaslat módosítására benyújtott tervezetére reagált, 
azok életképtelenségét számadatokkal támasztotta alá.

Landauer Béla képviselő javaslatában a hat elemivel, 
a 40 hold földtulajdonnal valamint az iparban és 
kereskedelemben egy év óta iparengedéllyel, ipariga
zolvánnyal, gyakorlattal rendelkező és 100 korona adó
cenzussal bíró nőknek adott volna választójogot.

Vázsonyi Vilmos számadatokkal támasztotta alá, 
hogy a benyújtott javaslat alapján hány nő részesült 
volna választójogban. A statisztikai adatok alapján 24 
éven felüli nagybirtokos nő -  az ími-olvasni tudók 
számára nincs adat -  210 van. Az ezer holddal ren
delkezők száma 851; a 100-200 holddal bírók száma 
1034; 50-100 holdas tulajdonos nő 2156. A 40 holda
sokról nincs statisztika, mert a felsorolt adatok az 
összhold-területekre vonatkoznak. Az előterjesztésben 
pedig Landauer képviselő úr csak a szántóföldet, kertet 
és szőlőt vette figyelembe, a meglévő statisztika így 
nem fog egyezni -  mondta válaszában Vázsonyi. A 
különböző földtulajdonnal rendelkező nők száma 4151 
fő [sic] 4251 fő. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
nők 66%-a tud ími-olvasni, és az összlakosság egyhar- 
mada végezte el a hat elemit. Ha ezt a számot elosztjuk 
hárommal, akkor marad 1483 fő [sic] 1417 fő, a kor
mány számítása szerint, 1500 nő kapna választójogot 
vidéken ezen javaslat alapján. Ha a földterület mennyi
ségét tovább vizsgáljuk, akkor a 20-50 holddal ren
delkező birtokosok száma 12.934 fő, ezek egyharmada 
végzett hat elemit. A családfenntartókat nem említette.
A 20 holddal és hat elemivel rendelkező nők száma 
4311, ők kapnának választójogot, 20-50 hold között és 
50 holdtól kezdve pedig 1483 nő jogosult választójogra 
az előterjesztés alapján. Vázsonyi Vilmos ezt követően 
feltette a kérdést képviselőtársának: kívánja-e, hogy 
ilyen nagyszámú nő kapjon választójogot?

Vázsonyi tovább folytatta Landauer javaslatának 
boncolgatását, és az adatok segítségével azt mutatta be, 
hogyan alakulna azoknak a nőknek a választójoga, akik 
ipari tevékenységet folytatnak. 24 éven felüli, ími-ol- 
vasni tudó nő, akinek iparigazolványa van, akár önálló, 
akár nem, az egész országban 17 000 fő. Ha tőlük hat 
elemit követelünk meg, akkor az ími-olvasni tudók 
47%-a végzett hat elemit, Vázsonyi számításai szerint 
ez 50% és van még 7500 fő, akiknél a cenzust még nem 
vizsgálta. A tervezetben szerepel-még 100 korona cen
zus is. 100 koronás cenzussal az adózók egynegyede 
vagy egyharmada rendelkezik, a legjobb esetben ez 
1875 nő, akik az ipari és kereskedelemi tevékenység 
körében választójogot kapnának. Az ipari tevékeny
séget folytató nők száma összesen 1875 fő, a mezőgaz
daságban tevékenykedő nőké 1490 fő, vagyis 3365 
azoknak a nőknek a száma, akik választójogot kapná
nak az előterjesztés szerint. Vázsonyi számításai 
alapján, a számokat kerekítve, a legoptimálisabb eset
ben 2000-2500, vagyis 4500 nő kaphatna választójo
got. Véleménye szerint így választójogot „csinálni talán 
még sem érdemes, ha nem az a cél, hogy kuriózumként__



hozzuk be a női választójogot, hogy van ám női 
választójogunk, hanem az, hogy a női választójog, mint 
a reform szerves része illesztessék be a javaslatba".

Teleszky János közgazdász előteijesztésében csakis 
a családon kívül álló nőknek, akiknek azonban család- 
fenntartóknak is kell lenniük, kívánt választójogot adni. 
Feltételként szabta még a négy polgárit 20 korona adó
cenzussal, vagy a négy elemit 100 korona vagyoni cen
zussal.

Vázsonyi első megállapításában közölte, hogy a 
négy polgárit végzett nőknek legkevesebb 50%-a a 
családban marad, ez azt jelenti, hogy nem mennek el 
kereső pályákra. Tehát a 160 000 nőből marad 80 000. 
Ebből a családfenntartás százalékát levonva, amely a 
hadiözvegyeknél kb. 10%, legfeljebb 72 000 nő jutna 
választójoghoz. A 20 korona adót megvizsgálva, az 
adózók 27%-a fizet 20 koronát. Vázsonyi 50%-nak 
számította azoknak a számát, akik az adócenzusnak is 
eleget tudnak tenni, így 36000 nő kapott volna válasz
tójogot, ami mindenképpen több, mint amennyi 
Landauer Béla képviselő előterjesztésében szerepelt.

A másik jogcímet, a négy elemit és a 100 korona 
vagyoni cenzus vizsgálatát tekintve újra vesszük a 
17 000 iparigazolvánnyal vagy engedéllyel ipari vagy 
kereskedelmi tevékenységet folytató nők számát, ebből 
le kell számítani először 13%-ot a négy elemi különb
ségére, azután még lejön belőle az egyharmad vagy 
egynegyed -  mert csak ennyien fizetnek 100 koronát - , 
akkor megkapjuk, hogy a képviselői indítvány szerint a 
mezőgazdaságban a jogcímnek megfelelően 10 000 nő 
kapna választójogot. Összességében az előző 36 000 + 
10 000 vagyis 46 000, maximálisan 50 000 nő kaphat
na választójogot, ami ismételten jóval több, mint ameny- 
nyi az előző javaslatban szerepelt.

Vázsonyi elemző felszólalásához még hozzátette: 
„Azért kellett számbelileg ezen indítványoknak értékét 
kiszámítanom, hogy indokolhassam, hogy nekem ezek 
a női választójogi javaslatok nem kellenek, mert én 
nem játszom azon szóval, hogy női választójog. Ezt 
megteheti egy olyan feminista, akinek a lényeg az, 
hogy megjelenjék egy női ruhába öltözött választó az 
urnánál; aki azonban komoly reformot akar csinálni és 
a női választójogot szerves alkotórészként akarja 
beilleszteni a választójogba, az azt mondja, hogy 
inkább ne legyen választójog, semhogy ilyen kifigurá
zása legyen a női választójognak”.

„Inkább ne legyen női választójog, ha csak ilyen 
csenevész javaslatok volnának, azok, amelyeket a ház 
elfogad, mert az meg fog érni és ennek megérése is 
drágább lesz éppúgy, mint a férfiválasztójognak.”28

Vázsonyi Vilmos ezt követően a miniszterelnök 
Wekerle Sándor előterjesztésének több pontjára reagált 
és több módosítást is indítványozott. Egyetértett a mi
niszterelnöki javaslatban szereplő négy polgárival, hi
szen ez az eredeti tervezetben is szerepelt. Kiegészí
tésképpen kérte még odaírni, szintén az eredeti megfo
galmazás szerint, a következőket: „A választójog szem
pontjából a polgári iskola negyedik osztályának sikeres

__elvégzésével egyenlő értékű a felső népiskola harmadik
28

osztályának, valamint jelen törvény kihirdetése napján 
fennálló nyolcz osztályú elemi iskola nyolczadik osztá
lyának, a felsőleányiskolák negyedik osztályának, vagy 
a középiskola negyedik osztályának elvégzése”.

„Ha azt mondom, hogy ezt elfogadom, ép annyira a 
legridegebben szembe kell helyezkednem azzal a 
kibővítéssel, amelyet a miniszterelnök úr további 
javaslata magába foglal. A miniszterelnök úr javaslata 
t.i. amely semmiféle olyan jogczimet a nőkre nézve 
nem állapít meg, amelyről azt mondhatnám, hogy nem
csak egy osztály választójoga, amely nem ismer egy 
olyan jogczimet, mint a hadiözvegyek választójoga, 
sem nem ismeri a kereső, a családfenntartó özvegy 
választójogát, a négy polgári mellé hozzáteszi 100 
koronás vagyoni czenzust és hozzáteszi a nyolcz osz
tályt végzettek feleségeinek választójogát.”

A statisztikai adatokat figyelembe véve a javaslat 
számbeli eredménye a következő lesz -  folytatta Vá
zsonyi. A négy polgárit végzettek száma 160 000, a 
nyolc középiskolát végzett választók feleségének száma 
43 000, ugyanazok özvegyének száma 10 000, ez 
összesen 53 000. A 100 koronás adócenzust fizetők szá
ma -  a korábban elmondottak alapján -  5000 körül van.

Wekerle azon indítványa ellen, amely szerint 
választójogot kívánt adni annak a nőnek, aki nyolc 
középiskolát végzett férfinak a felesége, így érvelt: „Én 
elismerem azt az értelmi czenzust, amelyet valaki a 
maga értelmisége alapján szerez, de azt az értelmiségi 
czenzust, amelyet az ember az anyakönyvvezető előtt 
szerez meg, nem fogadom el. Mert ha a t. miniszterel
nök úr töröltette a javaslatból a felnőttek oktatására 
vonatkozó részleteket, töröltette a tanfolyam vizsgáló- 
bizottságát, amely előtt le lehetett volna tenni a vizsgát 
arról, hogy az illető elvégezte a polgárit vagy a négy 
elemit, illetőleg az új javaslat szerint a hat elemit s a 
bizottság ezt igen szellemesen úgy indokolta, hogy nem 
lehet felruházni az állami bizottságot azzal, hogy az 
adjon választójogot -  hogy akkor az anyakönyvvezetőt 
fel lehessen ruházni azzal, hogy ő adjon választójogot, 
ez szerintem nem lehetséges. Bocsánatot kérek, az 
anyakönyvvezető elé való járulás szerint választójogot 
adhat, ha az azt egy nyolcz osztályt végzett férfiú kar
ján teszi meg a mélyen t. leendő választói jogosultság
gal bíró nő.”

Vázsonyi úgy vélte, hogy a „nyolcz osztályos felesé
gi választójog” bizonyos társadalmi rétegeknek plurális 
választójogot ad, a női választójog pedig „nem arra 
való. hogy kikorrigáljuk a férfiválasztójogot; hogy ha a 
négy polgárihoz hozzáfűzzük a nyolcz osztályt végzett 
férfiak feleségeinek választójogát, akkor a törvényható
sági városokra és a városokra nézve egészen komolyan 
és számszerűen megrontották a társadalmi egyensúlyt, 
amelyet a férfiak választójoga statuált”.29

A miniszterelnök javaslatában a hadiözvegyek 
választójoga általános jogcímeket tartalmaz, tervezete 
így az osztályválasztójogot erősítette.

Vázsonyi azt kérte a miniszterelnöktől, hogy a 
hadiözvegyek választójoga helyébe a családfenntartó 
özvegyek választójogát léptesse. A családfenntartó



özvegyek száma a statisztikák szerint a következő. Az 
1910. évi adatok alapján 832 230 a kereső nők, 
466 000 a 24 éven felüliek száma. Az ími-olvasni tu
dók aránya 66%, ami 214 000 nőt jelent. Ezeknek 
75%-a négy elemit végzett, vagyis számuk 160 500 
volt. Ebből gyermekkel nem rendelkezett 14%, így ma
radt 133 000 nő. A hat elemi feltételét teljesítők száma 
úgy alakult, hogy a 214 000 ími-olvasni tudó kereső 
özvegy nő közül kb. 40% végezte el a hat elemit, ezzel 
maradt 85 600, majd ebből levonva a gyermekkel nem 
rendelkező 14%-ot, maradt 71.048 nő, aki választójog
hoz juthat. Vázsonyi véleményében határozottan kije
lentette: nem fogad el olyan női választójogot, amely a 
„népből származó nőket teljesen kizárja, amely annak a 
lehetőségét sem adja meg számukra; mert a négy pol
gárival nem adja meg teljesen a lehetőséget, minthogy 
munkásnő nincs, aki négy polgárit végzett, mert az el
megy máshová és nem munkásnőnek; aki pedig nyolcz 
középiskolát végzett férfiúnak a hitvese lesz, az sem 
munkásnő többé s az a népből való nő a 100 koronás 
czenzust sem üti meg”. Ha azonban van olyan jogcím -  
folytatta - ,  amely megadja a választójogot az özvegy 
nőnek, aki gyermekét neveli, aki megfelel egy maga
sabb műveltségi cenzusnak, a hat elemit elvégezte, ez a 
jogcím biztosítja a választójogot a munkásnőnek is, a 
választójogi javaslat pedig megszabadul az osztály
választójog stigmájától.

A miniszterelnököt Vázsonyi arra kérte, hogy indít
ványa a következőképpen kerüljön be a törvényjavas
latba: „Választójoga van az özvegy nőnek, aki az elemi 
iskola hatodik osztályát sikeresen elvégezte, és aki tör
vényes (törvényesített) gyermekeinek tartásáról a maga 
keresményéből, vagy jövedelméből gondoskodik 
(családfenntartó özvegy)”. Vázsonyi ezt a javaslatát -  
mint mondta -  ellenindítványnak szánta arra az esetre, 
ha a javaslatban bennmarad a „nyolcz középiskolát 
végzettek hitvesének” választójoga.

Felszólalása végén annak a reményének adott han
got, amely szerint a képviselők között egyetértés lesz a 
nők választójoga tekintetében, hiszen ebben a kérdés
ben nagyon fontos, hogy előrelépés törtéjen, mert 
később „sokkal kellemetlenebb formában és sokkal 
kellemetlenebb hatással foglalkoztassa az országot és a 
képviselőházat”.30

Lakatos Gyula, a 48-as alkotmánypárt képviselője 
hozzászólásában egyebek mellett kifejtette véleményét 
a nők választójogi korhatárának kérdésében. A korha
tárt ő 24 év helyett 30-ban határozná meg. Indoklá
sában kifejtette: ettől a korhatártól várja az „asszonyi 
lélek emóczionális elemeinek bizonyos lehiggadását, 
amelynek túlsúlyától” a képviselő úr félti a politikát. 
„Különösen áll ez a 30 éves korukig férjhez nem ment 
nőkre nézve.” A feleségeknek is az ideális a 30 éves 
korhatár, mert addigra már elsajátítják a „hitvesi fela
dattal járó új működési kört és az azzal járó lelki áta
lakulást”.

A műveltségi cenzus kapcsán kifejtette, hogy a férfi
akénál magasabb iskolai végzettséghez, a hat elemi 
elvégzéséhez kötné a választójogot. Az adócenzussal

kapcsolatban elmondta, hogy a nőknél a puszta adócen
zust nem fogadja el, mert az a nőknél a „foglalkozás 
nélküli vagyonállapotot” inkább jelzi, mint a férfiaknál, 
így az önmagában nem elég a választójog megszerzé
séhez.

Nem tartja a képviselő elégséges cenzusnak az értel
mi cenzust sem önmagában, mert azzal a „veszéllyel is” 
számolni kell, hogy „a női proletariátus nagy része is 
bejön a választójogba; már pedig, amint köztudomású, 
a női proletariátus a radikalizmussal szemben valószí
nűleg labilis egyensúllyal fog bírni, és ha egyszer áldo
zatul esett valamely szélsőséges eszmének, akkor többé 
önkontrolja nincs”.

Ennek kivédésére javasolta a képviselő az értelmi 
cenzus vagyoni cenzussal való kombinációját. Az önál
ló keresettel bíró nők társadalmi állásának honorálását 
abban látná, hogy kisebb adócenzust kellene teljesíte
niük. Az adócenzus az egyedülálló nőt könnyebben jut
tatná választójoghoz, mint a férjezett nőt, mert ebben az 
esetben a nő jövedelme és vagyonadója nem az ő sze
mélyének, hanem a férjének adómértékében mutatko
zik meg. Megfontolás tárgyává tenné, hogy azoknak a 
nőknek adna választójogot, akik bizonyos adócenzussal 
ők maguk vagy férjük vagy gyermekeikkel együtt ren
delkeznek.31

Hegedűs Kálmán, a Munkapárt képviselője felszóla
lásában nem titkolta, hogy nem támogatja a nők válasz
tójogát. „A nők választójoga abból a téves eszméből 
indult ki, hogy a nő és a férfi egyenlő egymással. Hát t. 
képviselőház, a nő és a férfi nem egyenlő egymással. A 
nő épen olyan kiváló azon a téren, amelyre a sors állítot
ta, mint a férfi a maga birodalmában. A politika nem való 
a nőnek. A nő politikai problémák eldöntésére nem alka
lmas. A nő a közelfekvő kisszerű jelenségeket pompásan 
tudja analizálni, fantáziájával szemkápráztató produk
ciókra képes -  de csak a dolgok felszínén. Ha a lényeget 
kell meglátni, és ha messze perspektívákat kell betekin
teni, akkor a férfinak biztos tekintetére van szükség.”32

Hozzászólásának végén közölte: „én nem habozom 
kijelenteni, hogy igenis róluk, nélkülük döntsünk, 
mert annyira elfogultak, annyira szubjektivek és 
annyira önzetlenek, hogy nem is tudnának ebben a 
döntésben résztvenni, -  hogy a maguk kárára dön
tenének, amikor velük együtt az ő jogukról, jövőjükről 
határoznánk”.33

A női választójog tárgyában a szavazásra 1918. jú
lius 17-én került sor. Összesen 11 javaslatról kellett 
határozatot hozni. Érdemes megemlíteni, hogy András- 
sy Gyula még a szavazás megkezdése előtt indítvá
nyozta, hogy a női választójogot a törvényjavaslatból 
kivéve, külön törvényben szabályozza a képviselőház. 
Javaslatát azonban elutasították. A miniszterelnök elő
terjesztésében szereplő három jogcímről külön-külön 
szavazott a ház. A négy polgári jogcímét 161:96 arány
ban vetették el. A férj jogán történő választójog meg
szerzése olyan kevés szavazatot kapott, hogy azokat 
össze sem számolták. A női választójog sorsa a képvi
selőházban ezzel megpecsételődött, a főrendiházban 
pedig a támogatottsága elenyésző volt.34
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Végül a Wekerle-kormány által készített tervezetből 
született meg -  kevés változtatással -  az 1918:17. 
törvénycikk, amelyet a képviselőház 1918. július 19-én 
fogadott el. (A törvény tehát nem a Vázsonyi-féle 
választójogi törvény, mint -  ma is -  sokan nevezik, s 
ami ellen maga Vázsonyi is jogosan tiltakozott, hiszen 
más alapokra épült.)

Az 1918:17. törvénycikk általános és különös 
jogcímekhez kötötte a választójogot. A férfiak 
esetében: általános jogcímek: 24 év életkor, állampol
gárság, ími-olvasni tudás, egy évi domicílium (helyben 
lakás); különös jogcímek: 6 elemi elvégzése vagy 10

Jegyzetek____________________________________

1 A tanulmány a Küzdelem a nők parlamenti választójogáért 
Magyarországon 1848-1938 című kötetből való, amely a 
Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg 2009-ben.

2 Kovács Alajos: A magyar választójogi reformok számszerű 
hatása (Budapest, 1925, 11. p.)

3 Uo., 12. p. (Kovács Alajos elemzésében olvashatjuk, hogy a 
benyújtott törvényjavaslatban az új választók száma nem ha
ladhatja meg a régi választókét. Ez természetesen a kormány 
érdeke, amelyet a politikai hatalmának megtartása és a hatal
mon lévő társadalmi rend megőrzése érdekében fogalmazott 
meg.)

4 Országgyűlés Nyomtatványai, LXI1. k. 1450. szám (Budapest, 
1918, l.p.)

5 Jakabffy Elemér: A választójogi bizottság tagjai a nők 
választójogáról (Budapest, 1918. 7. p.)

6 Uo., 8-9. p.
7 Uo., 10. p.
8 Uo., 12-13. p.
9 Uo.. 15-20. p.

10 Uo., 20-22. p.
12 Uo., 24-26. p.
13 Uo., 29. p. (A választójogi bizottság munkájában részt vett 

Bethlen István, aki külön javaslatot nyújtott be a bizottságnak, de 
abban a nők választójogára nem tért ki. Uo. 24. p.; Klebelsberg 
Kunó felszólalásában a nők választójogáról nem nyilatkozott. Uo. 
29. p.; Károlyi Mihály szintén nem tett említést a nők 
választójogáról hozzászólásában. Uo. 30. p.)

14 Országgyűlés Nyomtatványai, LXÜ. k. 1450. szám. Bp., 1918. 6. p.

korona adó vagy 8 hold szántó tulajdona vagy önálló 
iparos és kereskedő, állandó alkalmazás, altiszti rang, 
arany vagy ezüst vitézségi érem, választó segítő család
tagja, ha Károly-keresztje van. Vitézségi érmesek és 
Károly-keresztesek, ha a különös kellékek valame
lyikének megfelelnének, 24 éven alul is választók. A 
nők választójoga azonban a törvényből teljesen 
kimaradt.35 Az is igaz, hogy e törvény alapján soha nem 
volt választás; az események köztudottan másképpen 
alakultak.

A küzdelem pedig tovább folytatódott a női joge
gyenlőség kiterjesztésért.

15 A választójogi puccs története. (A Nő, 1918. június-július. 89-90. p.)
16 Miért szavazták le a nők választójogát a bizottságban? (A Nő, 

június-július. 91. p.)
17 Képviselőházi Napló. XL. kötet. (798-812. ülés). Bp., 1918. 

447-448. p.
18 Képviselőházi Napló, uo., 490-491. p. Lásd erről még: Nagyné 

Szegvári Katalin: A női választójog külföldön és hazánkban 
(Budapest, 2001, 121-122, p.), i. m.. 121-122. p.

19 Uo., 496-498. p.
20 Uo., 498. p
21 Uo., 499. p.
22 Uo., 499. p.
23 Uo., 503. p.
24 Uo., 508-509. p.
25 Vázsonyi Vilmos beszédei és írásai. Második kötet (Budapest, az 

Országos Vázsonyi-Emlékbizottság kiadása, 1927. 228-229. p.)
26 Uo., 232. p.
27 Uo., 233-234. p.
28 Képviselőházi Napló. XL. kötet (798-812. ülés). Budapest, 1918. 

524-525. p.
29 Uo., 526.p.
30 Uo., 527-528. p.
31 Uo., 531. p.
32 Uo.. 533. p.
33 Uo„ 534. p.
34 Nagyné Szegvári Katalin: A női választójog..., 122. p.
35 Kovács Alajos: A magyar választójogi.... 12. p. Lásd még: Magyar 

Törvénytár. Budapest, 1919. Franklin-Társulat, 24-131. p.

Szalm a József;

A  montenegrói 
Á ltalános V agyonjogi 

Törvénykönyvről
( 1888)

i .

A montenegrói Általános Vagyonjogi Törvénykönyv 
(OpSti imovinski zakonik za knja evinu Cmu Goru -  A 
Montenegrói Kenézség [Hercegség] Általános 
Vagyonjogi Törvénykönyve, 1888) röviddel az ország

önállóságának nemzetközi elismerését követően1 lépett 
hatályba, köszönhetően Valtazar Bogisic (Bogisity, 
Baltazar BogiSic) kodifikátori tevékenységének.2

Annak idején a kódex nagy figyelmet keltett 
Európában, hamarosan számottevő' külföldi irodalma 
alakult ki, amit a kortárs és későbbi irodalom azzal 
magyaráz, hogy a kódex mind tartalmában, mind rend
szerében, mind szabályozási módszerében számos ere
deti vonást tartalmaz.

Valtazar Bogisic képzett jogász volt, ismerte korá
nak kódexeit, a francia Code civilt (1804) és az osztrák 
Általános Polgári Törvénykönyvet (OÁPtk, 1811). Az 
oroszországi Novoroszijszki Universitet (Újorosz 
Egyetem) professzora volt, ahol a szláv nemzetek és 
népek jog-összehasonlító történetéről tartott előadá
sokat.


