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amely modernebb elveket fogalmazott meg a közveszélyes állapotú 
elkövetőkkel szembeni fellépéssel kapcsolatban, mint a később el
fogadott törvény. Gyógyító őrizet bevezetését tartotta indokoltnak 
ezen elkövetői csoporttal szemben, ahol a beszámíthatatlan bűn
tettesek mellett helyet kaplak volna a csökkent beszámítási képes
ségűek is. A tervezet rendelkezett a feltételes szabadon bocsátás 
lehetőségéről. A bűncselekményt még cl nem követett alkoholisták 
és kábítószer-élvezők esetén kötelező orvosi gyógykezelést vezetett 
volna be, amelynek nem teljesítése esetén megnyílt volna az út a 
gyógyító őrizet alkalmazása elölt. Lásd: Györgyi Kálmán: bünteté
sek és intézkedések (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 
1984, 27-28. p.). Véleményem szerint ez utóbbi rendelkezés a pozi
tivista elméletek hatását mutatja.
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című, 1937-ben írott munkájában már használta.
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A kommunista diktatúra idején teljes mértékben hi
ányzott a választás lehetősége. Nemcsak többpárt
rendszer nem létezett, de arra sem volt lehetősége 

a választópolgárnak, hogy az állampárt tagjaiból kikerülő 
kel jelölt közül válasszon magának, ezáltal kibuktathas
sa a parlamentből a helyi lakosságon basáskodó, gyűlölt 
megyei pártvezetöket. Sem az 1966-os, sem az 1970-cs 
választójogi törvény nem tiltotta formailag a kettős jelö
lést. a gyakorlatban azonban nagyon kevés helyen kerüli 
sor kettős jelölésre, tizek általában olyan körzetek voltak, 
ahol csak alacsonyabb rangú káderek indultak. Az ilyen 
körzetek száma 1970-ben 49, 1975-ben 34. 1980-ban már 
mindössze 15.' A párt vezetősége sem támogatta ezekben 
az időkben a kettős vagy többes jelöléseket, elég. ha Ká
dár János véleményét idézzük: „Végül is kit támogatnak 
a választópolgárok, ha több jelölt van? Mondjuk, ha négy 
jelöli van. akkor mi van? Ez a vizek sodrására van bízva? 
Ez a bizonyos egyenlő esély? Azt választanak, akit akar
nak? Ez valahogy nem volt egészen átgondolva’".2 1983-ra 
megváltozott a helyzet, a növekvő infláció miatt a lakos
ság egyre elégedetlenebb lett, több szabadságot követelt, 
s megjelentek a színen az illegális ellenzéki csoportok is.

Magyar Attila István

Kötelező kettős jelölés -  
A rendszerváltozás előtti 
utolsó parlamenti választás 
1985-ben

Ebben az időben már írott formában is megjelentek olyan 
vélemények, amelyek szerint „célszerű lenne, ha a párt 
vezető szervei politikájuk alkalmazásakor jobban támasz
kodnának az országgyűlésre",5 mivel nem lehet folytatni 
azt a gyakorlatot, amely szerint „a választott szervek által 
tárgyalt ügyek nem meghatározóak".4 Ezen úgy lehetne 
változtatni, írja Lakos Sándor, a tanulmány szerzője, hogy 
növelni kell a törvények számát, illetőleg a pártközpont
ban születő döntéseket a jövőben legalább formailag az _



úgyis párttagokból álló országgyűlés alkossa meg. Elő
ször a törvényhozás alkosson koncepciót, ennek alapján 
születne meg a párthatározat, s azután alkotnák meg a 
honatyák a törvénytervezetet.

Ebben a feszültséggel teljes időben, amikor a szavazók 
több beleszólást kívántak elérni, az ország külpolitikájá
ban pedig az újabb hitelek felvétele érdekében előtérbe 
került a nyugat felé nyitás, az MSZMP KB döntéskény
szerben volt. Hasonló véleményen volt Schmidt Péter 
alkotmányjogász, későbbi alkotmánybíró. Véleménye 
szerint a törvényhozás egyik szerepe az ekkor még nem 
politikai, hanem szakmai vagy helyi jellegű véleménykü
lönbségek kifejtése, megütközése.5 Ez az akkoriban eret
nek nézet már csak egy lépés a politikai pluralizmus felé. 
A két szakembert a megváltozott helyzetben az MSZMP 
KB Társadalomtudományi Intézetének koordinációs taná
csa vezetésével bízták meg, melynek feladata a parlament 
hatáskörének és a választások demokratizmusának növe
lése. A koordinációs tanács helyeselte a kettős jelölés in
tézményét, illetve javasolta a törvényerejű rendeletek ro
vására az országgyűlés által alkotott törvények számának 
növelését. Persze akadtak olyan ortodox pártkáderek, akik 
a kötelező kettős jelölési ellenezték, tartván attól, hogy 
így néhány népszerűtlen vezető, főként megyei párttitkár, 
ahogy 1985-ben meg is történt, megbukik a választáson. 
Indoklásuk az. volt. hogy ..ahol a választók ezt nem igény
lik. ne lehessen másik jelöltet rájuk kényszeríteni”.'*

Az MSZMP KB 1983. július 6-i határozata a „közéleti 
aktivitás serkentése" érdekében javasolta bevezetni a kö
telező kettős jelölést.7 Legalább látszatra olyan helyzetet 
kellett teremteni, hogy a szavazók ténylegesen választhas
sanak a jelöltek közül. Ugyanakkor eszük ágában sem volt 
az egypártrendszert feladni, és akár az illegális ellenzéki 
szervezeteket megtűrni, akár csak a párt különböző szár
nyai közötti tényleges választás lehetőségét megteremte
ni. Úgy gondolták, hogy a HNF arra vonatkozó útmutatá
sa, hogy a két jelölt közül melyikei támogatják, elegendő 
lesz arra. hogy csak a hivatalos jelöltek jussanak be a par
lamentbe. A kötelező kettős választás bevezetése nem volt 
más, mint demonstráció -  részben a nyugati demokráciák, 
részben az. infláció miatt elégedetlenkedő, s ezért egyre 
inkább ellenzéki érzelmű nép felé. Ezt mutatja a törvény 
indoklásának szövege is. amely szerint a változás célja 
a ..szocialista demokrácia továbbfejlesztése, a választási 
rendszer demokratizmusának kiszélesítése, a népképvi
seleti testületek tevékenységének hatékonyabbá tétele”. 
Mindez azért lehetséges, mert ,.az elmúlt évtizedekben 
megerősödött a nemzeti egység és a fejlett szocializmus 
építése egyre jobban igényli... a népképviseleti testüle
tek tevékenységének hatékonyabbá tételét”. Azt, hogy a 
jelölőgyülések többsége nem fedi a választók akaratát, 
s a hivatalos jelölteknek kedvez, az 1985. évi választás 
után végzett közvélemény-kutatás is bizonyítja. A meg
kérdezettek 38%-a szerint a jelölögyülés intézménye jó, 
de azok gyakorlata rossz, 37% szerint maga az intézmény 
is elvetendő.8

A kötelező kettős jelölés intézményét a törvény 8. §-a 
szabályozta, mely szerint minden választókerületben két 
vagy több személyt jelölnek. E fontos rendelkezés követ

kezményeit az. 1985. évi országgyűlési választások néhány 
eredményében láthatjuk. Az 1983-as választójogi (örvény 
rendelkezései között akad még néhány figyelemre méltó. 
Egyik az. hogy a pártállami rendszer története során im
már a harmadik választási szisztémát vezette be. Az 1966- 
ig létező tisztán listás, és az 1966. és 1985. közötti tisztán 
egyéni körzeti rendszer helyett, ezúttal kombinált válasz
tást vezetett be. A képviselők döntő többségét továbbra is 
egyéni körzetekben választják, de emellett bevezetik az 
országos választási listát, amelynek tényleges politikai 
célja az, hogy az egyéni körzetben vereséget szenvedő, 
illetve az egyéni megmérettetést presztízsokokból nem 
vállaló MSZMP KB tagok és megyei párttitkárok mégis 
bekerüljenek a törvényhozásba. Csökken a választásokból 
kizártak köre is, törlik a rendőrhatósági felügyelet alatt ál
lók kizárását a választójogból. Ez utóbbi jelzi, hogy a régi 
módon már nem lehetett a rendszerrel elégedetlenkedőket 
távol tartani a voksolástól. Új fogalom a pótválasztások és 
az időközi választások bevezetése is, ezen intézményeket 
a pártállami rendszer addig nem ismerte. A törvény ismét 
bevezette a pótképviselö intézményét, azonban, ha egyé
ni körzetből választott képviselőnek nincs pótképviselője, 
időközi választásokat kellett kiírni. A pótképviselői intéz
mény bevezetését gazdaságossági okokkal indokolták, 
valójában az időközi választások politikailag kellemetlen 
eredményét akarták ezzel kivédeni. Pólválasztást akkor 
kellett kiírni, ha az első fordulóban a szavazatok aránya 
nem érte volna el az abszolút többséget. Erre az 1985-ös 
választások esetében több példát ismerünk, különösen 
kettőnél több jelölt indulása esetén. A választások során 
esetlegesen felmerült kifogások az egyéni jelölt esetében 
a helyi ncpfrontsz.ervez.et által létrehozott helyi választási 
elnökségek, míg az országos lista elleni kifogások, illetve 
a helyi választási elnökségek döntése elleni fellebbezések 
az Országos Választási Elnökség hatáskörébe tartoztak. 
Az 1985-ös választásokat követően volt olyan tanulmány, 
amely a bíróságok hatáskörének kiterjesztését javasolta 
ami alapján a közigazgatási szervek határozatait sérelme
ző fél bírósághoz fordulhatott volna."

Van még egy olyan rendelkezése a törvénynek, amely 
az 1985. és 1989. közötti országgyűlés történetében nagy 
jelentőségre tett szert, ez. pedig a képviselők visszahívá
sáról szóló 74. és 75.§. A visszahívás nem volt ismeret
len fogalom a szocialista országgyűlés történetében, de 
mind nálunk, mind a mintaként szolgáló Szovjetunióban 
kizárólag a pártvezetés, illetve annak olyan fiókszervei 
kezdeményezhették, mint amilyen nálunk a Hazafias 
Népfront volt. Az 1983. évi III. törvény az egyes választó- 
polgároknak, illetve azok egyes csoportjainak is lehetővé 
tette, hogy kezdeményezzék képviselőjük visszahívását. 
Amennyiben a képviselőt jelölő választópolgárok leg
alább 10%-a támogatja a visszahívást, a Hazafias Nép
front Országos Tanácsa köteles javaslatot tenni az Elnöki 
Tanácsnak a képviselő visszahívásáról tartandó szavazás 
kiírásáról. Az országos választási listáról választott kép
viselők visszahívása csak elvben volt lehetséges, miért 
kezdeményezte volna a HNF valamely pártvezető man
dátumának megfosztását. Ebben az esetben az érintett 
honatyák tájékoztatását követő 30 napon belül szavazást



kellett kiírni ;i képviselő visszahívásáról. A visszahívás 
eredményesnek számított akkor, ha a választópolgárok 
több mint fele részt vett a szavazáson, és az érvényesen 
leadott szavazatok abszolút többsége „igen" volt. Ekkor 
még nem lehetett sejteni, de ez tette lehetővé az első tény
legesen ellenzéki jelöltként induló honatyák bekerülését a 
rendszerváltás előtti utolsó parlamentbe.

Az 1985. évi választás

Az 1983. évi 111. törvény alapján 1985-ben került sor a 
rendszerváltás előtti utolsó országgyűlési választások
ra. Ezt a voksolást tekinthetjük átmeneti szavazásnak a 
pártállami voksolások és a rendszerváltozás utáni szabad 
választás között. A választás ugyan még nem szabad, hi
szen nem volt politikai pluralizmus, de azáltal, hogy a tör
vényhozók akarata ellenére spontán jelöltek kerültek be a 
parlamentbe, sőt az egyelőre még illegális demokratikus 
ellenzék több vezetője megpróbálkozhatott a választáso
kon való indulással, jelzi, hogy a változás szele már meg
érintette a korábbi pártállami állapotokat.

Az 1985-ös választások képviselő-aspiránsai a jelölés 
módja szempontjából két csoportba tartoztak; nagyobb ré
szük a népfront hivatalos jelöltjei közé tartozott, de jelen
tős számban megjelentek az ún. lakossági vagy más né
ven spontán jelöltek is. E két kategórián belül is jelentős 
eltérések mutatkoztak, hiszen nem minden spontán jelöl
tet indítottak politikai okokból, ugyanakkor akadt olyan, 
eredetileg a népfront által indított jelölt is. aki a lakosság 
bizalmát élvezte, s a későbbi években a pártpolitikát bírá
ló. független képviselőként szerzett magának hírnevet. Ha 
a jelölteket politikai szempontból csoportosítjuk, kiderül, 
hogy a többség még mindig a hivatalos pártpolitika hü 
embere volt. Akadtak helyi érdekeket képviselő, az adott 
körzetben népszerű jelöltek (pl. körzeti orvos), határozott, 
saját programmal rendelkező függetlenek, végül néhány 
helyen, igaz eredménytelenül, megpróbált színre lépni a 
politikai ellenzék is.

A népfront jelöltjeinek kiválasztásánál minden esetben 
figyeltek nemcsak az egyes jelöltek személyére, hanem a 
jelöltpárok összeállítására is. A kiemelkedő pártvezetők 
esetében komolytalan ellenjelölteket állítottak, akiknek 
csak annyi volt a szerepük, hogy a formális pluralitást de
monstrálják. Az ilyen körzetekben vigyáztak arra is. hogy 
spontán ellenjelölés ne történjék. Az ilyen központi jelöl
tek esetében az MSZMP központi apparátusa tett ajánlást 
a helyi szervezetekben, míg a többi esetben a kiválasztás 
joga teljes egészében a megyei és fővárosi párt- és nép
frontapparátus kezében volt. A hivatalos népfrontjelöltek 
kiválasztásának fórumai az ún. operatív bizottságok vol
tak. amelyeket lengyel mintára hoztak létre, s benne a 
társadalmi szervezetek (KISZ, SZOT slb.) és a népfront 
helyi szintű képviselői mellett a megyei pártapparátus volt 
túlsúlyban, maga a névlegesen jelölő népfront nem szól
hatott ténylegesen bele „saját" jelöltjeinek állításába. He
lyi szinten is két csoportot lehet megkülönböztetni, hiszen 
a helyi pártkáderek esetében a hivatalos ellenjelöltnek jó- 
\al „kisebb fajsúlyúnak" kellett lennie.

A többi körzetben a tipikus eset az ún. ikerjelölés volt, 
ami azt jelentette, hogy a népfrontjelöltek paramétereinek 
azonosnak kellett lennie (pl. 2 nő, 2 orvos, 2 munkás, 2 
vállalati középvezető, párttagok egymás ellen, pártonkí- 
vüliek egymás ellen stb). Az ikerjelölések esetében a vá
lasztás eredménye is esetleges volt, gyakran a népfront 
sem határozta meg, hogy a kél jelöltje közül melyikei 
támogatja inkább. Az ellenzéki szamizdat sajtó bírálta a 
„két tojás” elvének nevezett jelenséget, ahol még olyan 
értelemben sem marad választás, hogy milyen foglalkozá
sú vagy életkorú személy bejutását óhajtják a választók.10 
Az azonos paraméterű jelöltek egymás ellen való indítá
sát bírálta több jogi cikk írója is, így Kukorelli István," 
aki szerint a jelölteket a pártközpontnak és a népfrontnak 
rátermettség, nem pedig statisztikai mutatók alapján kel
lene kiválasztania. Főként ilyen esetekben a lakosság a 
már említett választási közvélemény-kutatás szerint eset
legesen szavazott: kistelepülésen személyes ismeretség, 
máskor név, fénykép vagy más szempontok alapján. Ahol 
nem volt feltűnő az ikerjelölés, dönthetett nem, életkor, 
foglalkozás is.

A jelöltek másik csoportját adták a spontán jelöltek, 
akik között akadtak a hivatalos jelöltek közé be nem ke
rült helyi káderek, TSZ-vczetők, a helyi érdekeket kép
viselő, köztiszteletben álló személyek, baráti társaságok 
által jelöltek, önálló politikai állásponttal rendelkező 
függetlenek, sőt a fővárosban több helyen az illegális de
mokratikus ellenzék is megpróbált jelölteket állítani. Az 
MSZMP vezetősége ez utóbbiak, de néhány különösen re
nitens független jelölt indítását is meg akarta akadályozni, 
ezért csak olyanok indulását engedélyezték, akik előzőleg 
nyilatkoztak arról, hogy elfogadják a Hazafias Népfront 
programját. Ha kifejezetten ellenzéki jelölt mégis hajlan
dó volt erre, a pártközpont mindent megtett annak érde
kében, hogy ne kerülhessen a mandátum közelébe sem. 
Ennek ellenére tömegesen voltak spontán jelöltek, akiket 
nem a pártközpont, hanem a helyi lakosság jelölt véletlen
szerűen. Ezek ajelöltek nagyrészt párttagok voltak ugyan, 
de nem tagjai a nómenklatúrának, többségében megélhe
tési okokból léptek be az MSZMP-be, de volt közöttük 
néhány pártonkívüli is, aki az indulás érdekében fogadta 
el a népfront programját. Többen közülük óriási meglepe
tésre bekerültek a parlamentbe, kiütve a parlamentből iga
zi „nagyágyúkat". Ezekben az esetekben 1947 után elő
ször, a lakosság politikai okokból döntött valamely jelölt 
támogatása, illetve kibuktatása mellett.

A választásokon a régi jelöltek közül 213-an indultak, 
143-an be is kerültek a törvényhozásba. Általában kettős 
jelölés volt, 54 helyen három, 4 esetben négy képviselő- 
jelöltet állítottak. Az esetek döntő többségében vagy a fa
vorizált hivatalos jelölt győzött, vagy a „két tojás" egyike, 
de a meglepetésnek tekintett eredményeknek is csak egy 
része bírt politikai jelentőséggel. Az 1985-ös választáso
kon a spontán jelölések száma 78 volt, ebből 59 esetben a 
népfront jelöltje mellett, 19 esetben helyette történt a jelö
lés. 41 spontán jelöltet képviselővé. 17-et pótképviselövé 
választottak. Az 1985. évi választások elemzése szem
pontjából érdemes kiemelni néhány olyan esetet, ahol a 
választások eredményeinek politikai jelentősége is volt.
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akár azért, mert kibukott a parlamentből egy-egy jelentős 
személy, akár azért, mert bejutott egy. a hivatalos pártve
zetéssel szembeforduló független, akár azért, mert fondor
latos módon megakadályozták az ellenzéki jelöléseket.

Az egyik legismertebb spontán jelölésre Szegeden, a 
Csongrád megyei 5. választókörzetben került sor. Itt a hi
vatalosjelölt Komócsin Mihály megyei párttitkár volt, aki 
despotikus módszerei miatt népszerűtlennek számított, 
a másik népfrontjelölt pedig Árendás József TSZ-elnök 
volt. Május 6-án a Pick Szalámigyárban rendezett jelölő- 
gyűlésen megjelent a szegedi körzeti stúdió népszerű, szó
kimondó riportere. Király Zoltán, akit egy Hódos József 
nevű választópolgár kért fel, hogy induljon el a választá
son.12 Király már az első szavazógyülésen 199 szavaza
tot kapott. így felkerült a jelöltek listájára. A helyi párt
vezetés a jelölögyüléseken egyre agresszívebb hangnemet 
ütött meg, megpróbálták megakadályozni Királyt, hogy 
felolvassa választási programját, majd negatív kampány
ba kezdtek ellene. Az egyik választási gyűlésen a szegedi 
PB-titkár a következőket mondta: „Kiszámíthatatlan ez 
a Király, még ha párttag is. Meg a foglalkozása miatt is 
veszélyes ember"'.1'' A választások a pártvezetés nem kis 
meglepetésére Király fölényes győzelmével végződtek, 
a szavazatok 47,5%-át a független jelölt szerezte meg, 
szemben Komócsin 32,5%-os eredményével. A megszé
gyenült Komócsin a mai második fordulónak megfelelő 
pótválasztáson már nem is indult, s Király a második for
dulóban egy esélytelen vasúti vezetővel (Lovász Lázár) 
szemben könnyedén (81.3%) diadalmaskodott. Vidéken 
Csongrád megye amúgy is élen járt a független szellemi
ségű jelöltek kiválasztásában. Ilyen volt Rózsa Edit, aki 
ugyan a szegedi 2-cs körzetben a két azonos paraméterű 
(fiatal értelmiségi nő) népfrontjelölt egyikeként került be 
a parlamentbe, ott azonban a független képviselők egyik 
szószólójává vált. Ugyancsak ilyen volt a Csongrádon 
mandátumhoz jutó Eke Károly. Eke esete azért érdemel 
külön említést, mert jelölését a kommunisták botrányos 
módon próbálták megakadályozni.14 Eke a város szülöttje, 
jogi doktor, a Magyar Rádió tudományos fömunkatársa 
volt. Az MSZMP-KB, amint megtudta indulási szándékát, 
felszólította, hogy ne vállalja a jelölést. Amikor mégis el
indult, a csongrádi párttitkár letiltotta felszólalását az első 
választási gyűlésen, ami ellen Eke óvást emelt. Az említett 
inkorrekt el járás miatt Eke nem szerezte meg a jelöléshez 
szükséges szavazatot, de miután az. első fordulóban egyik 
jelölt sem szerezte meg az abszolút többségei, a pótválasz
táson ismét lehetőséget kapott az indulásra, s ezúttal meg 
is kapta a jelöléshez szükséges szavazatot, és a pártvezetés 
óriási megdöbbenésére meg is nyerte a választást. Miu
tán nem engedték, hogy választási gyűléseket tartson. Eke 
a vasárnapi TV-közvetítésbőI értesült győzelméről. Az 
MSZMP sikertelenül próbálta megakadályozni az 1956- 
os forradalomban is részt vett. a római katolikus egyház 
által támogatott jelölt győzelmét. így egy pártonkívüli, 
keresztény szellemiségű, a rendszerrel szemben álló jelölt 
került be a parlamentbe.

Nagy sajtónyilvánosságot kapott a Zala megyei 3. vá
lasztókerület esete.1' A Baíaton-parti város lakossága a hi- 
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népszerű igazgatóját, Dr. Czoma Lászlót jelölte. A helyi 
pártvezetés erőszakos úton akadályozta Czoma választá
si gyűléseit, az indulatok annyira felpaprikázódtak. hogy 
fizikai inzultusokra is sor került. Emiatt Czoma az Orszá
gos Választási Bizottsághoz fordult, amely a törvényes 
választási feltételek hiánya miatt nem engedélyezte a pót
választás kiírását (az első fordulóban a három jelölt mind
egyike 50% alatt maradt). A rövid időn belül kiírt időközi 
választást nagy csatában, a szavazatok 43%-át megszerez
ve (a második fordulóban ekkor is elég volt a relatív több
ség elérése) nyerte meg a népszerű múzeumigazgató. Az 
eset akkora visszhangot kapott, hogy film is készült róla 
Két választás Magyarországon címen. Vidéken más ese
tekben is győztek olyan, részben spontán, részben a nép
frontvezetés által nem kellőképpen megvizsgált hivatalos 
jelöltként bekerült honatyák, akik független képviselőként 
váltak ismertté az 1985-1990-es ciklusban. Ilyen volt Pál- 
fi Dénes (Zalaszentgrót), aki később kereszténydemokrata 
képviselő lett, a kecskeméti Kőrös Gáspár, aki a vízlép- 
csöellenes harc egyik vezérszónokaként vált ismertté, va
lamint a Vas megyei Mayer Bertalan. A neves győztesek 
mellett meg kell említeni néhány kibukott vezető kádert 
is. A legismertebb a rettegett, zsarnok veszprémi kiski
rály, Pap János esete, aki Ajkán megszégyenítő vereséget 
szenvedett (csak a szavazatok 16%-át szerezte meg) Varga 
Miklós középiskolai tanártól. Pap nemcsak népszerűtlen
ségével nem volt tisztában, de nem vette figyelembe azt 
sem, hogy a környezetvédelem egyre nagyobb szerepet 
tölt be a lakosság gondolkodásában, amikor a követke
zőket mondta egy választási gyűlésen: „Ajkának a bánya 
adja a kenyeret, ennek hátrányai jelentéktelenek, el tudjuk 
viselni”.16 Ugyancsak vereséget szenvedett Biszku Béla 
a Szabolcs-Szatmár megyei 16. számú, illetve Fock Jenő 
volt miniszterelnök a Györ-Sopron megyei 5. számú kör
zetben.

A fővárosban bejutott lakossági jelöltek közül a legis
mertebb Zsigmond Attila, aki a 11. kerületi 5. számú körzet 
jelöltjeként került be a parlamentbe, s egészen 1998-ig ö 
volt a kerület országgyűlési képviselője. Pesthidegkúton 
mint lelkes lokálpatriótát kérték fel először a helyi lako
sok, hogy tanácstag legyen, s 1973-tól a II. Kerületi és a 
Fővárosi Tanács tagjaként sokat ténykedett a helyiek ér
dekében, ráadásul a Budapest Galéria vezetőjeként is is
mertté vált következetes, kritikus magatartásával. Ezért 
1985-ben a lakosság felkérte őt az indulásra, de miután a 
kerület addigi országgyűlési képviselője, Pesta László az 
országos listára került, a népfront olyan jelölteket keresett, 
akik bírják a lakosság bizalmát, amit megkönnyített. hogy 
a budai kerületekben lehetőleg értelmiségieket kerestek. 
Idézzük magát Zsigmond Attilát arról, hogyan lett spon
tán jelöltből népfrontjelöltté 1985-ben, s hogyan nyerte 
meg a választásokat: „Az történL hogy elhívtak az 1985- 
ös választást megelőzően a Hazafias Népfront budapesti 
bizottságába, amely akkor az Andrássy úton volt, és meg
kérdezték, hogy mi lenne, hogy ha elindulnék a képviselő- 
választáson. Gondolkodási időt kértem, aztán elvállaltam. 
Túri Mária festőművész volt az ellenfelem. Sikerült man
dátumot szereznem, s ezt követően kihasználtam minden 
jogi lehetőséget, amely megvolt, de senki nem akart, vagy
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nőm mert élni velük".17 Zsigmondon kívül, gyakran ha
sonló szellemű jelöltek ellenében indulva, más budai 
körzetekben is konzervatív gondolkozása független nép- 
frontjelöltek kerültek be a parlamentbe. Ilyen volt Bánffy 
György, a később az MDF-be belépő neves színművész 
(11. kerület. 4. választókörzet) és Dr. Szabó Kálmán köz
gazdász. akadémikus (XII. kerület, 36. választókörzet); 
mindketten szintén a független képviselők frakciójában 
tevékenykedtek a ciklus második felében.

Az eddig említett esetek független képviselők nem várt 
sikeréről, illetve néhány országosan ismert pártvezető vá
lasztási vereségéről szóltak. Ezek az apró, de mégis szim
bolikus jelentőséggel bíró esetek bizonyítják az 1985-ös 
választások átmeneti jelle
get, azt. hogy olykor már 
sikeresen kinyilváníthatták 
akaratukat a választópolgá
rok. Ugyanakkor a vesztes 
káderek vagy megyei párt- 
vezetők vagy a párt első 
vonalából kiszorult veterán 
elvtársak voltak, az állam
part élgárdája érintetlenül 
maradt. A parlamentbe be
jutott másképp gondolko
dok pedig nagyobbrészt 
népfrontjelölt pártonkívü- 
liek vagy spontán induló 
párttagok voltak, akik a 
későbbiekben bátran szem
beszálltak az MSZMP-vel. 
de többségükben függetle
nek maradtak, vagy később 
alakuló ellenzéki erőkhöz 
csatlakoztak. Indullak azonban az 1985-ös választásokon 
nyíltan ellenzéki jelöltek is, akik az ekkor még csak „de
mokratikus ellenzék" néven emlegetett fővárosi csoport 
tagjaiként kezdetektől fogva önálló programmal léptek 
fel. Ezek a jelöltek egyetlen csoportosuláshoz tartoztak, 
ahhoz, amely később Szabad Kezdeményezések Hálózata 
néven vált ismertté, majd 1988-ben megalapította a Sza
bad Demokraták Szövetségét. A pártállam nem engedhet
te meg nyíltan ellenzéki programmal fellépő személyek 
képviselőjelöltté válását, mert akkor könnyen megtörtén
hetett volna, hogy az ellenzéki jelölt parlamentbe jutását 
már nem tudják megakadályozni. Ezért minden eszközt 
megragadtak annak érdekében, hogy az ellenzéki indulók 
ne kapják meg a jelöléshez elegendő számú támogatást. 
A legismertebb ellenzéki jelöltek az V. kerületben indul
tak. ifjabb Rajk László, illetve Tamás Gáspár Miklós, de 
ebbe a csoportba sorolható a XI. kerületben próbálkozó 
Bauer Tamás és Langmár Ferenc, sőt a később szintén az. 
SZDSZ-hez csatlakozó városvédő TV-riporter, a XII. ke
rület 35. számú körzetében induló Ráday Mihály is, bár ez 
utóbbi jelöltségének megakadályozása kevésbé látványo
san történt. Az ellenzéki indulók jelölése megakadályozá
sának legláthatóbb példája az V. kerületi 13. számú körzet
ben történt, ahol Rajk László volt az ellenzék jelöltje; az ö 
indulására Kőszeg Ferenc, a nemrég indult szamizdatlap.

a Beszélő főszerkesztője tett javaslatot. Már az április 18-i 
első gyűlésen sem voltak azonos feltételek a jelöltek kö
zött, a hivatalos jelöltek az elnöki asztalnál foglaltak he
lyet, a kerületi párttitkár utolsóként kapta meg a szót, aki 
rögtön éles szavakkal bírálta Rajk személyét. Klaniczay 
Gábor, az. ELTE adjunktusa a jelölögyülés végén kifo
gást emelt az esélyegyenlőség megsértése miatt: „hogy az 
egyik, közönség soraiból emelt jelöli, Rajk László szemé
lye ellen olyan kifogásokat hozzon fel, amelyekre a sza
vazás előtt már nem válaszolhatott”.'* A két jelölögyülés 
között az ellenzék fő bázisán, az egyetemeken, főleg az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán egyetemi szemináriu
mokon, diákgyűléseken készült a jeiölőgyülésre, sőt pla

kátokat is akasztottak 
ki, amelyek Rajk támo
gatására szólították fel 
a hallgatókat. A plaká
tokat a négy nap alatt 
a rendőrök többször is 
eltávolították a hirde
tőtábláról. Az április 
22-i, második jelölő
gyűlésre a kommunis
ta apparátus alaposan 
felkészült. Először is 
nemcsak azonos nap
ra, hanem órára pon
tosan azonos időpontra 
hirdették meg a kél V. 
kerületi választókörzet 
jciölőgyülését, ennek 
célja az ellenzéki sza
vazók megosztása volt.
Az egy időben meg

tartott gyűlések miatt sem Rajknak, sem a másik körzet
ben induló Tamás Gáspár Miklósnak nem maradt esélye, 
hogy elegendő szavazatot kapjon. A gyűlés napjára a helyi 
pártbizottság szervei utasítást adtak minden hű elvtársnak, 
hogy az összes törvényes eszközt ragadják meg. Ponto
san meghatározták, hogy hány főt kell a jelölőgyűlésekre 
küldeni. A jelölögyülés megkezdése előtt több mint egy 
órával minden ülőhely foglalt volt, háromnegyed hatkor 
az előtérbe már nem lehetett bejutni. A pontosan érkezők 
állni kényszerültek, a későket nem engedték be. Az épü
let körül civil ruhás rendőrök álltak, a teremben a „ma
gyar body-building mozgalom legbuzgóbb sörfogyasztói" 
ügyellek a rendre.1'' Ezek után nem csoda, ha kevés el
lenzéki támogató jutott be, s törvénytelen úton megakadá
lyozták Rajk jelölését. A Beszélő cikkében ezt írja: „Hur
rá, már csalnak is". 1947 óta nem volt arra példa, hogy 
csalásra kényszerül az állampárt. a demokratizmus szem
pontjából előrelépés a 90% feletti cgypárti választásokhoz 
képest, de mégsem lehet vele megelégedni. Hasonlóan 
nem tudta megszerezni a jelöléshez szükséges szavazat- 
számot a XI. kerületben Bauer Tamás és Langmár Ferenc, 
illetve a XII. kerületben Ráday Mihály. Bauer esetében a 
pártaktivisták a következő módon indokolták, miért kell 
megakadályozni indulását: „Nem hozzánk tartozik, kri
tizálja a pártot, kritizálja az. államvezelést, ami helytelen__
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Budape.il V. kerületi országgyűlési képviselő-választási 
jelölőgyűlés az Iparterv székházában.

A képen Rajk László. Kőszeg Femic, Szabó Miklós és Krasznai /.oltón 
(a kép forrása: http://rajk.info/hu/demokratikiis-ellenzek- 
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volt".3' Nem kifejezetten volt ellenzéki jelölt, de szintén 
megakadályozták a kritikus szellemű újságíró. Forró Ta
más indulását a Szolnok megyei 3. választókörzetben.
Az egyik szandaszőlösi gyűlésen nem engedték be a te
rembe az állampolgári jelölt szavazóit, majd a szavazat- 
számlálók olyan módon manipuláltak a számokkal, hogy 
Forró ne kapja meg a jelöléshez szükséges 1/3-os arányt 
sem.21 Összességében elmondható, hogy bár az 1985-ös 
választások több esetben lehetőséget nyújtottak az állam
polgároknak. hogy kinyilvánítsák politikai véleményüket, 
de tényleges pluralizmusról az egypártrendszer fennállása 
miatt nem lehetett szó, s a pártállam gondosan figyelt arra, 
hogy ne történhessen ellenzéki jelölés, a rendszer ellen
felei ne kerülhessenek a törvényhozásba.

Ellenzéki honatyák az utolsó pártállami 
parlamentben

1985-ben jelentős nemzetközi változás következett be, 
Mihail Gorbacsovot választották az SZKP főtitkárává, 
aki hamarosan megkezdte peresztrojka és glasznoszty né
ven ismertté vált nyitási politikáját. Ennek hátterében az is 
állt. hogy az Amerikai Egyesült 
Államok a fegyverkezési ver
seny gyorsításával (Reagan elnök 
..csillagháborús" terve) gazda
sági csődbe juttatta az amúgy is 
működésképtelen szovjet gazda
sági szisztémát. A szovjet poli
tika ezután kevésbé szólt bele a 
kommunista blokkhoz tartozó or
szágok belpolitikájába. 1987-től 
kezdődött a politikai viták idő
szaka az országgyűlésben, illetve 
a pártvezetésben, amelynek né
hány kulcsproblémája az 1956-os 
forradalom értékelése, a határon 
túli. lóként az erdélyi magyar
ság helyzete, történelmünk újra
értékelése, s talán a leghevesebb 
összeütközéseket indikáló Bős- 
Nagymarosi Vízlépcsőrendszer 
volt. Szimbolikus személlyé vált 
a megváltozott körülményekhez 
alkalmazkodni képtelen Stadin- 
ger István házelnök, aki a házsza
bály sorozatos megsértése miatt 
1989 márciusában lemondani 
kényszerült hivataláról. 1989 a
visszahívások éve is: a megerősödött politikai ellenzék, 
amely immár pártokat, illetve később párttá alakuló ellen
zéki alternatív szervezeteket hozott létre, elérkezettnek lát
ta az időt arra. hogy' időközi választásokon is megméresse 
magát. Ezért kezdeményezték néhány, a kommunista dik
tatúrában különösen kompromittálódott személy vissza
hívását. A visszahívások többsége sikerrel járt. dicstelenül 
vett búcsút mandátumától a kommunizmus legsötétebb 

_  korszakának több személyisége, így Cservenkáné, Korom 
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Mihály. Vida Miklós. Várkonyi Péter, Apró Antal, továbbá 
Varga Gyula zalai párttitkár, aki a Bős-Nagymarosi Vízlép
csőrendszer heves védelmezőjeként kompromittálta magát. 
Jellemző, hogy az egyetlen sikertelen visszahívási kísér
let alanya a politikailag jelentéktelen Dauda Sándor moz
donyvezető, aki szélsőbaloldali hozzászólásai miatt került 
néhány szavazat híján a politikai bukás sorsára. A vissza
hívott honatyák megüresedett mandátumát a megváltozott 
politikai helyzetben már nem lehetett pótképviselökkel be
tölteni, ezért valamennyi helyen időközi választásokat ír
tak ki, a jelölteknek ekkor már nem kellett semmiféle nép
frontprogramnak alávetni magukat. Az időközi választások 
az ellenzék diadalmenetét hozták. 1947 óta ekkor kerültek 
először ellenzéki jelöltek a parlamentbe: az MDF-es Dcb- 
reczeni József, Roszik Gábor, Raffay Ernő, Marx Gyula és 
az SZDSZ-es Tamás Gáspár Miklós.22 Hamarosan a négy 
újonnan választott képviselő, kiegészülve a már korábban 
parlamentbe jutott Zsigmond Attilával, megalapította az 
első ellenzéki frakciót, az MDF-ét: „A visszahívások jelen
tősége abban állt, hogy elkezdtek a választókörzetek sza
vazói élni jogaikkal és merni. Ennek a következménye volt 
az a néhány MDF-es politikus, aki ekkor bekerült, Marx 
Gyula. Debreczeni Jóska, Roszik Gábor. Én voltam az első 

MDF-es képviselő a parlament
ben. majdnem egy éven keresz
tül az egyetlen, mivel én a 11. 
kerületi MDF-szervezet alapítója 
vagyok. Mivei a visszahívások 
majdnem egy évvel később tör
téntek. így büszke vagyok arra. 
hogy mire ők bekerültek, én már 
mint MDF-es ültem ott... Amint 
néhány olyan képviselővel gaz
dagodtunk, akik erre hajlandóak 
voltak, megalapítottuk először az 
ellenzéki demokraták parlamenti 
csoportját, majd a visszahívások 
után az időközi választásokon 
bekerült MDF-es képviselőkkel 
együtt megalapítottuk a Magyar 
Demokrata Fórum, azt hiszem 6 
tagú. parlamenti csoportját. Azt 
is sikerült kiharcolni, hogy egy 
helyen üljünk, egy sorban, de
monstrálva azt, hogy már nem
csak MSZMP-sek vannak a 
parlamentben, nemcsak ún. füg
getlen képviselők, hanem egy 
újonnan alakult ellenzéki pártnak 
is van frakciója, bánnilyen kicsi 

is. Ekkor úgy éreztük, hogy ennek jelentősége van".2'  Emel
lett létezett független frakció is (Király. Eke, C'zoma. Körös 
stb.). Tamás Gáspár és egy társa az SZDSZ-t képviselte. így 
1988-tól 1990-ig már valódi politikai viták helyszíne volt a 
Tisztelt Ház. Az MSZMP-ellenzék frontvonal mellett meg
jelent a párton belüli frontvonal az ortodox és a reformer 
erők között, elindítva a rendszerváltozás folyamatát, amely 
az 1989. évi XXXIV. törvény megalkotásához, azaz a de
mokratikus választójog 1945. utáni visszatéréséhez vezetett.

Törtecwim parlament -  parlamenti tart énetek
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die letzten Parlamentswahlen vor dem Svstemwechsel im Jahre 1985
Magvar, A ri 11.a István 
Die obligatorisehe Doppelkandidatur-
(Zusammenfassung)

In dér Zeit dér kommunistischen Diktatur dér Staatspar- 
tei gab es keine tatsáchliche Wahlmöglichkeit. im 1966 
eingefűhrten Wahlsystem mit Einzelwahlkreisen wurden 
in den Wahlkreisen, wo Mitgliedcr des Landes- oder Ko- 
mitatsvorstands dér Partéi kandidierten, keine weitere 
Kandidaten gestellt, in anderen Fallen fanden so genann- 
te Zwillingswahlen stalt, wo zwei politisch zuverlássigen 
Kandidaten mit gleichem Altér, Geschlecht und Beruf zűr 
Walil standén. Die Wirtschaftskrise dér 1980-er Jahre und 
die politischc Unzufricdenhcit mit dem System ricfcn das 
Gesetz Nr. Ili von 1983 ins Lében, das in allén Einzelwal- 
kreisen die Aufstellung von mindestens zwei Kandidaten 
obligatorisch gcmacht hat. die Kandidaten mussten jedoch 
dem Programm der Deckungsorganisation dér Partéi, dér 
Vaterlándischen Volksfont zustimmen. Die anhand dieses 
Gesetzes durchgefűhrte Parlamentswahl im Jahre 1985 
endete mehrheitlich mit dem Sieg von zuverlássigen, par- 
teitreuen Volksfrontkandidaten. Unerwartete Niederlagen

erlitten jedoch einige unpopuláre lokálé Parteiluhrer, und 
in einigen Falién siegten Kandidaten die das Programm 
der Volksfront zwar anerkannten, aber cinen unabhángi- 
gen Ansatz folgten dérén Erfolg die Parteizentrale mit 
allén Mitteln zu verhindem versuchte. Erstmals bei den 
Wahlen des Staatspartcisystems versuchte die demokra- 
tische Opposition -  die Gruppé, aus der spáter das Bund 
Freier Demokraten entstand -  Kandidaten zu stellen. Die 
Nominierung von Oppositionskandidaten wurde an den 
Wahlvorschlagsversammlungen, die laut der damaligen 
Rcchtsvorschriftcn zűr Aufstellung der Kandidaten erfor- 
derlich war, unterbunden. In der Zweiten Hálfte der Lc- 
gislaturperiode 1985-1990 fanden nach Rückruf einiger 
staatsparteitreuen, unpopuláren Abgeordneten in einigen 
Wahlkreisen tatsachlich demokratische Wahlen statt, wo 
die Kandidaten der politischen Opposition (Ungarisches 
Dcmokratisches Fórum. Bund F'reier Demokraten) den 
Sieg erringen konnten.

Kovács András I áiahol Magyarországon (munkacímén: Kél választás Magyarországon) című 
l9K7-es filmjének /tlakállerve és slábfotója
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A jogászképzés, s ezen helül a jogtörténet tantárgy 
természetes elvárása, hogy a képzésekhez igazod
va. tudományosan igazolt, korszerű tartalommal, 
igényes megformálással, a hallgatók állal befogadhatóan 

készüljenek tananyagok. Az ennek a kívánalomnak való 
megfelelés két könyvsorozatot eredményezett: az ELTE 

_  Jogi Kari Jegyzetekéi, és az ELTE Jogi Kari Tankönyve
se

kei. A tankönyveknél 2008-tól nyolc munka látott napvi
lágot. a jegyzetsorozatban az itt ismertetett kötet a kilen
cedik.

Az igazságügyi igazgatás szak igényeire is tekintet
tel készült jegyzetet Képes György szerkesztette, ugyanő 
négy fejezetet szerzőként jegyez, és ö írta a jegyzet tíz fe
jezetéhez az összefoglalásokat, amelyek közelítően l/6-át 
adják az opusnak. A recenzens úgy véli, Képes kolléga 
valóságosan a „hátán hordozta" a tananyag kimunkálását 
cs kiadását, így az elismerés, mint „primus inter parest” 
joggal megilleti.

A választott időszak (1848-1949) joghistóriai kifejtése 
igényli a visszatekintést a magyar történeti alkotmányra; 
ennek Mezey Barna terjedelmes 1. fejezete maximálisan 
eleget tesz. Ez a rész és a továbbiak is (2-10) egységes 
felépítésűek (strukturált anyagközlés, összefoglaló értéke
lés, a felhasznált és ajánlott irodalom megadása). Nagyon 
fontos, hogy a kötet elkerüli a többszerzős kiadványok ki- 
sebb-nagyobb töredezettségét.

A jegyzet a hatalommegosztás százéves hazai korsza
kának közjoghistóriáját tárgyalja, és releváns matériát 
közöl, harmonikus és kicsiszolt módon. A tananyag pre
zentálása kifejezetten hallgatóbarát, mert a felkészülés 
folyamatára alternatív megoldásokat kínál. Választható 
a szegélyjegyzékek által preparált változat alapján való 
felkészülés, illetve az összefoglalások tipográfiai kivite
le ízlés szerinti egyéni kiemelésekre ad lehetőséget. E 
módszer példaértékű lehel. A jegyzet érdemi bemutatása 
során a fejezetek tartalmát tükröző peremjegyzeteket kö
vetjük.


