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HoLLósi gábor

Az 1920-As éVEk csEHszloVák VálAsztóJogA  
Az Egykorú MAgyAr szAkiroDAloM és 
VálAsztóJog tükréBEn

„csehszlovákia az arányos választás matematikailag leg-
pontosabb formáját vezette be.” (Berecz sándor, 1932)1

BEVEzEtés

Az 1918. évben az osztrák–Magyar Monarchia romjain új államok jöttek létre. A cseh-
 szlovák köztársaságot november 14-én proklamálta a prágai nemzetgyűlés, és a győz-
 tes hatalmak az új államot rövidesen sorban elismerték.2 Magyarországon a háború 
után két forradalom zajlott le – egy „polgári” 1918-ban és egy „kommunista” 1919-
ben –, majd 1920. június 4-én sor került a trianoni békeszerződés aláírására, mellyel 
Magyarország a területeinek a kétharmadát elvesztette. A csehszlovák köztársaság 
és a Magyar királyság is az önálló állami lét megszervezésének a feladataival nézett 
szembe, a választási rendszer megteremtése e feladatnak volt a része.

A csehszlovák választójogra való szakirodalmi hivatkozások azonban csak ké -
sőbb, a konszolidációt követően keletkeztek, amikor már a korszak magyar választó-
jogát meghatározó 1925. évi törvény3 kritikája került előtérbe. Berecz sándor könyve 
1932-ben jelent meg, mely egyedülálló abban, hogy elsősorban külföldi – közöttük 
csehszlovák – választójogi rendszereket mutat be, hogy a magyar választójogi refor-
mot sürgesse. kisebb volumenben ugyan, de külföldi utalásokat Acsay tihamér 
1934-ben kiadott könyve is tartalmazott. úgy mutatjuk be tehát a korabeli csehszlo-
vák választójogot, ahogy azt az egykorú magyar források tették.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az említett művek nem tekinthetők modern 
értelemben vett komparatisztikai munkáknak, mivel csak leírják a külföldi példákat 
(Berecz), vagy egyszerűen csak utalnak azokra (Acsay). A szerzőknek nem is volt 

1 berecz sándor: A tökéletes választójog. Budapest, Egyetemi ny., 1932. 239. (a továbbiakban: 
berecz).

2 Bővebben ld. rotHscHiLd, Joseph: Csehszlovákia története a két világháború között. szeged, József 
Attila tudományegyetem, 1995.

3 1925. évi XXVi. törvénycikk az országgyűlési képviselők választásáról. http://www.1000ev.hu/
index.php?a=3&param=7637
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szükségük erre a szemléletre, hiszen a szakemberek és politikusok közül – akiknek 
e könyvek készültek – az akkor hatályos magyar választójogot és fonákságait min-
denki jól ismerte. 90 év távlatában azonban már az 1920-as évek magyar választó-
jogát is a feledés homálya borítja, ezért a történész rálátásával mi készítettük el  
az összehasonlítást utólag – a jelen tanulmányban a csehszlovák viszonyokkal. Az 
összehasonlítás alapját magyar részről elsősorban az 1925. évi választójogi törvény 
képezi, amely – miután 1922-ben már rendeleti úton4 hatályba léptek a legfontosabb 
szabályai – egészen 1938-ig meghatározta a magyar választójogi rendszert.

A törVényHozás szErVEzEtE

csehszlovákiában a nemzeti tanácsból alakult forradalmi nemzetgyűlés 1920. feb-
ruár 29-én kétkamarás törvényhozó szervet állított fel az 1875. évi francia alkotmány 
mintájára. Az új nemzetgyűlés (národní shromáždění) két háza egymástól alig kü -
lönbözött, a szenátus (senát) voltaképpen a képviselőház (Poslanecká sněmovna) 
második kiadásaként működött. Így a parlament mindkét háza pártpolitikai szem-
pontból is csaknem teljesen azonos képet mutatott, mivel mindkettő ugyanannak  
a választójognak a szülötte volt. A képviselőház háromszáz tagját hat évre választot-
ták meg, egyedülállóan hosszú időtartamra a korabeli Európa más államainak ország-
gyűlési ciklusaihoz képest.5

Magyarországon az 1918–1919-es forradalmakat követően ideiglenes törvényhozó 
szerv, egykamarás „nemzetgyűlés” működött, egészen 1926-ig. Ekkortól ismét „or -
szággyűlés”-t választottak, és újjászervezték annak a felsőházát is.6 A képviselőházi 
helyek számát a választókerületi reform elhúzódása miatt csak 1938-ban szabályoz-
ták törvényi szinten,7 ekkortól 260 képviselőt választhatott a nép a magyar ország-
gyűlésbe. A felsőház tagjait nem általános választójog alapján választották meg, 
annak tagsága méltóság vagy hivatal, vármegyei és városi közgyűlési, illetve gazda-
sági és művelődési intézmények általi választás, továbbá kinevezés alapján állt össze. 

4 A m. kir. minisztérium 1922. évi 2.200. M. E. számú rendelete, az 1922. évben összeülő nemzet-
gyűlés tagjainak választásáról. in: Magyarországi Rendeletek Tára LVI. 1922. Budapest, Magyar 
kir. Belügyminisztérium, 1923. 14–70.

5 berecz, 91., 239., 321. nem említi Berecz sem, hogy a csehszlovák szenátus 150 tagját kilenc évre 
választották meg.

6 1926. évi XXii. törvénycikk az országgyűlés felsőházáról. http://www.1000ev.hu/index.php?a= 
3&param=7682

7 1938. évi XiX. törvénycikk az országgyűlési képviselők választásáról. http://www.1000ev.hu/
index.php?a=3&param=8074
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A képviselői megbízatás Magyarországon csak öt évre szólt,8 ám a korszak Euró -
pájának rövidebb, négy-, sőt hároméves ciklusaihoz képest még ez is hosszú volt.

A VálAsztási rEnDszEr

1920-ban csehszlovákiában arányos (lajstromos) rendszert vezettek be a nemzet-
gyűlés mindkét házának megválasztására.9 Az 1925. évi magyar választójogi tör-
vény viszont a lajstromos rendszert csak Budapesten és környékén, illetve az egynél 
több képviselőt választó városokban (összesen hét nagyvárosban) alkalmazta, másutt 
mindenütt – ahol csak egy képviselőt választottak – egyéni jelöltek indultak.10

csehszlovákiában a választás 22 választókerületben történt (gyakorlatilag 23-ban, 
mivel a prágait „A” és „B” részre osztották ketté), 6–48 képviselőt választottak kerü-
letenként.11 Magyarországon 199 választókerületben egy-egy képviselőt választottak 
az általános többségi rendszer szerint. Arányos képviseleti rendszer alapján, lajst-
romos szavazással pedig 11 lajstromos választókerületben összesen 46 képviselőt 
lehetett megválasztani.12 Az országos listát az 1925. évi választójogi törvény csak 
átmeneti jelleggel vezette be, így az nem volt a magyar rendszer integráns része.  
A törvény ugyanis a választókerületek számának 10%-os apasztására hatalmazta fel 
a Belügyminisztériumot a választókerületeket megállapító külön törvény megalkotá-
sáig, addig azonban nem kívánt az országgyűlési képviselők létszámán változtatni. 
Az így fennmaradó „többlet” képviselői helyek betöltésére szolgáltak a pártok orszá-
gos listái.13

csehszlovákiában a szavazás titkos és kötelező volt, a szavazás elmulasztását 
azonban megengedték akkor, ha valaki 70 évesnél idősebb volt, illetve betegség vagy 
rokkantság miatt nem jelenhetett meg a szavazóhelyiségben vagy a választás napján 

8 1925. évi XXVi. törvénycikk, 177. §.
9 berecz, 91., 146., 262. – acsay tihamér: Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog 

kérdései. Budapest, Magyar nemzetpolitikai társaság, 1934. 37. (a továbbiakban: acsay).
10 1925. évi XXVi. törvénycikk, 13. § (1). Megjegyezzük, hogy 1919-ben a Magyar népköztársaság 

választójogi törvénye (1919. évi XXV. néptörvény) kizárólag lajstromos rendszert vezetett be, az 
alkotmányozó nemzetgyűlést azonban nem választották meg.

11 berecz, 91., 262.
12 Uo. 25. Megemlítjük, hogy az 1938. évi választójogi törvény szerint 135 képviselőt kellett egyéni-, 

125 képviselőt pedig lajstromos kerületben megválasztani. Ekkortól minden törvényhatóság (vár-
megye) egy-egy lajstromos kerület lett, és a törvény előírta, hogy minden lajstromos kerületen 
belül létre kell hozni egyéni kerületeket. Ez utóbbiak számát a belügyminiszter rendelettel állapí-
totta meg.

13 1925. évi XXVi. törvénycikk, 12. § (2) és (3).
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legalább száz kilométeres távolságra volt a szavazás helyétől.14 A lajstromos szavazás 
titkos és kötelező volt Magyarországon is, az egyéni jelöltekre viszont fakultatívan 
lehetett, de nyilvánosan kellett szavazni.15

Mivel csehszlovákiában minden lajstromnak külön szavazólapja volt, a válasz-
tóknak – a visszaélések elkerülése végett – valamennyi szavazólapot be kellett mu -
tatniuk, mielőtt leszavaztak volna valamelyik pártra.16 Magyarországon a listás ke -
rületek szavazólapjain minden lajstromot fel kellett tüntetni. Egyéni kerületekben 
szavazólapot csak a süketnémák használtak, de a küldöttségi elnök nyilvánosan fel-
olvasta azokat.17 A listák kötöttek voltak csehszlovákiában és Magyarországon is, 
a jelöltek sorrendjén a választó nem tudott változtatni.

Az AktÍV és A PAsszÍV VálAsztóJog fEltétElEi

csehszlovákiában a képviselőház tagjait általános, egyenlő, közvetlen és titkos vá -
lasztójog alapján a 21 évesnél idősebb férfiak és nők választották meg, akik legalább 
három hónapja laktak ugyanabban a községben.18

Magyarországon az aktív választójogosultságnak a magyar állampolgárság volt  
az első feltétele, e feltétel teljesüléséhez azonban nem volt elegendő önmagában az 
állampolgárság ténye. Az 1925. évi törvény csak annak adott választójogot, aki  
a választás előtt legalább tíz évvel megszerezte a magyar állampolgárságot.

A választójogosultságnak az volt a második feltétele, hogy a jogosultnak legalább 
két évig ugyanabban a községben kellett laknia a választást megelőzően. igen érde-
kes viszont, hogy e szabály alól mennyi kivétel volt. Az 1925. évi törvény bárki szá-
mára lehetővé tette az egyhelyben lakás megkövetelt ideje alatt, hogy a lakóhelyét 
egyszer megváltoztathassa. ilyenkor a választójogosultsághoz szükséges egyhelyben 
lakás időtartamát úgy állapították meg, hogy a lakóhely megváltoztatása előtti egy-
helyben lakás időtartamát vették figyelembe. Másrészt bármily rövid ideig tartó 
helyben lakás is elegendő volt tisztviselőknek, tanároknak és lelkészeknek, továbbá 

14 berecz, 91.
15 1925. évi XXVi. törvénycikk, 13. § (2) és 14. §.
16 berecz, 242.
17 1925. évi XXVi. törvénycikk, 75. § (5) és 74. § (3).
18 berecz, 46., 91. Az 1919-es magyar választójogi rendelet alapján a magyar alkotmányozó nemzet-

gyűlés tagjait a 24. életévüket betöltött férfiak és nők még az általános, egyenlő, közvetlen és titkos 
választójog alapján, de kizárólag egyéni kerületekben választották. ld. A magyar kormány 1919. 
évi 5.985. M.E. számú rendelete, a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról. in: 
Magyarországi Rendeletek Tára LIII. 1919. Budapest, Magyar kir. Belügyminisztérium, 1919. 879–
881. 1922-ben azonban már az ismertetésre kerülő szabályozás lépett rendeleti úton életbe.
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mindazoknak, akik középiskolát végeztek és állandó állással rendelkeztek, valamint 
az országos színészegyesület tagjainak, illetve a felsorolt kategóriákba tartozó fér-
fiak feleségeinek.

A férfiaknál a 24. életév, a nőknél a 30. életév betöltése volt az aktív választójogo-
sultság feltétele, ez volt az 1925. évi törvénynek a harmadik, életkorra vonatkozó 
kö  vetelménye. Ugyanakkor életkortól függetlenül volt választójoga minden olyan 
személynek, aki egyetemet vagy főiskolát végzett.

A műveltségi cenzus volt a választójogosultság negyedik eleme, eszerint választó-
joga csak annak a férfinak volt, aki az elemi iskola negyedik osztályát elvégezte, 
illetve annak a nőnek, aki az elemi iskola hatodik osztályát befejezte. nő esetében 
azonban elég volt a negyedik osztály elvégzése is, ha legalább három törvényes gyer-
meke volt életben, akik közé beleszámítottak az első világháborúban hősi halált hal-
tak is, vagy ha saját jövedelemből tudta magát eltartani.

A csehszlovák választásokon katonák nem vehettek részt, de meg lehetett őket 
választani országgyűlési képviselőkké.19 A magyar választásokon ezzel szemben 
nem volt sem aktív, sem passzív választójoga a fegyveres erő és a csendőrség tényle-
ges szolgálatban álló tagjainak, továbbá azoknak, akik a rendőrség, a folyamőrség és 
a vámőrség legénységi állományába tartoztak.20

csehszlovákiában és Magyarországon is a 30. életév betöltése volt a képviselővé 
választhatóság feltétele, Magyarországon azonban az ilyen személynek az aktív vá -
lasztójog fent ismertetett valamennyi kellékével is rendelkeznie kellett.21 Mind  azon -
által csehszlovákiában is csak annak volt passzív választójoga, aki legalább há  rom 
éve állampolgára volt az országnak. Előírták azt is, hogy a régi landes  präsi  dentnek 
(tartományfőnök) és Bezirkshauptmann-nak (járási főnök) megfelelő tisztvise  lőket 
nem lehet megválasztani.22 Hasonló szabályozás Magyarországon is élt, ott szintén 
a vezető tisztviselőket (pl. főispán, alispán, szolgabíró), de a bírókat, az ügyészeket 
és a választási elnököket is érintette ez a rendelkezés.23 sajátosan magyar elem, hogy 
a tanácsköztársaság24 volt népbiztosait, illetve forradalmi törvényszékének volt tag-
jait és vádbiztosait nem lehetett megválasztani.25 Egyebekben a közszolgálat Ma -

19 berecz, 91.
20 1925. évi XXVi. törvénycikk, 6. §.
21 Uo. 9. § (1). Az 1938. évi XiX. törvénycikk 55. § (1) szerint ezenkívül rendelkezni kellett élethiva-

tásszerű állandó foglalkozással is, amely után állami egyenes adót kellett fizetni, kivéve, ha az 
illető személy képviselő volt korábban is.

22 berecz, 46., 91.
23 1925. évi XXVi. törvénycikk, 11. §.
24 1919. március 21.–1919. augusztus 1.
25 1925. évi XXVi. törvénycikk, 10. § (1) 6.
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gyarországon az országgyűlési képviselővé választhatóságnak nem volt akadálya, 
de megválasztását követően az illető személy nem maradhatott tovább hivatalában.26

A JElölési rEnDszEr

A csehszlovák rendszer szerint egy-egy párt listáját száz választónak kellett aján-
lani, amelyen az érdekelt jelölt aláírását érvénytelennek kellett tekinteni. A jelöltnek 
nyilatkozatot kellett tennie a jelölés elfogadásáról, a nemzetiségi hovatartozásá-
ról, to  vábbá, hogy más párt színeiben, illetve más kerületben nem indul.27 Ma  gyar-
 országon a legfeljebb tízezer választót számláló egyéni kerületekben a választók 
legalább 10%-ának az ajánlása volt szükséges, a tízezer főnél több választót szám-
láló egyéni kerületekben pedig legalább 1000 választó ajánlása volt a jelölt indulá-
sához nélkülözhetetlen. Ha viszont a jelölt nemzetgyűlési képviselő volt korábban 
is, tehát „csak” újra kellett választani, akkor a fenti két típusnak megfelelően elég 
volt a választók 5%-ának vagy 500 főnek az ajánlása is. Egy-egy helyi lajstromot  
a választók 10%-a ajánlhatott, de legfeljebb 5000 olyan választó, akinek az illető 
választókerületben választójoga volt. Jelölni csak olyan személyt lehetett, aki a jelö-
lés elfogadására közjegyző vagy községi elöljáróság (városi tanács) által hitelesített 
nyilatkozatot tett.28

Egy-egy listán csehszlovákiában legfeljebb annyi jelöltet lehetett ajánlani, mint 
ahány képviselőt az illető választókerületben meg kellett választani, illetve megha-
talmazottat is meg kellett nevezni. Az ajánlásokat a választás előtt legkésőbb 16 nap-
pal a választókerületi bizottságnál kellett benyújtani.29 Magyarországon lajstromos 
szavazás esetén minden ajánlásban annyi jelöltet kellett ajánlani, ahány képviselőt és 
pótképviselőt az illető választókerületben meg kellett választani. Az ajánlást a válasz-
tás napját megelőző nyolcadik napon kellett a választási biztosnak átadni.30

csehszlovákiában az ajánlásokat a belügyminiszter által kinevezett választási 
elnök vizsgálta felül, de a döntést a választókerületi bizottság hozta meg, amelynek 
10–12 tagját és ugyanannyi póttagját szintén a belügyminiszter nevezte ki a válasz-
táson résztvevő pártok megbízottai közül. A központi választási bizottság összetétele 
az egyes választókerületek választási bizottságaiéhoz hasonlított: elnöke a belügy-
miniszter által megbízott hivatalnok volt, tagjai pedig a pártok által delegált megbí-

26 Uo. 182. §.
27 berecz, 127., 262.
28 1925. évi XXVi. törvénycikk, 62. § (2), (4), (5), 93. § (2).
29 berecz, 127.
30 1925. évi XXVi. törvénycikk 62. § (3), 93. § (4).
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zottak sorából a belügyminiszter által kinevezettek, de több bizalmi is részt vehetett 
szavazati jog nélkül a tanácskozásokon. A központi választási bizottság 14 nappal  
a választás előtt ült össze, hogy felülbírálja az ajánlott listákat véglegesen. Ennek 
során a bizottság elnöke felszólította a hasonló pártelnevezésű, így könnyen össze -
téveszthető listák megbízottait, hogy 24 órán belül egyezzenek meg, különben a bi -
zottság maga fog határozni. Ugyanígy felszólította a különböző elnevezésű, de való-
 színűsíthetően ugyanahhoz a párthoz tartozó listák megbízottait is, hogy 24 órán 
azonos nevet válasszanak, különben a bizottság az egyes listákat külön pártlisták-
nak fogja tekinteni. A listák sorrendjének megállapítása sorshúzással történt, azokat 
legkésőbb a választás előtt tíz nappal a hivatalos lapban közölték.31

Magyarországon jogvégzett bíró vizsgálta felül az ajánlásokat, aki mint választási 
biztos tagja volt az elnökből, illetve további négy tagból és négy póttagból álló 
választási bizottságnak.32 Az ajánlást átnyújtó választóknak joguk volt a párt részére 
minden szavazókörben két bizalmi egyént a választás törvényszerűségének ellenőr-
zésére megnevezni, egészen a választás megkezdéséig, lajstromos kerületben pedig 
az ajánlásban egy megbízottat és egy helyettes megbízottat az aláírók és jelöltek 
választási bizottsággal szembeni képviseletére megjelölni.33

Mindkét országban hasonló volt a gyakorlat, hogy csak a választásokat követően 
kerülhetett sor országos listák indítására. csehszlovákiában ezeket a pártok az úgy-
nevezett ii. skrutiniumra nyújthatták be (a három skrutiniumról később szólunk 
bővebben), és rajtuk akárhány jelölt szerepelhetett, de csak olyanok, akik valamelyik 
választókerületben már indultak, de mandátumot nem szereztek.34 Magyarországon 
a választásokat követő hat nap alatt a képviselőház elnökéhez kellett benyújtani  
a pártoknak a lajstromokat. Egy-egy országos lajstromban ugyanannyi képviselőt és 
feleannyi pótképviselőt kellett ajánlani, mint ahány képviselői helyet az országos 
lajstrom alapján be lehetett tölteni.35

érdekessége volt a csehszlovák rendszernek, hogy legkésőbb a választás előtt 14 
nappal a választók jegyzékének sokszorosítására fordított költség felét előlegként 
minden pártnak le kellett tennie. Annak a pártnak, amely a választáson mandátumot 
nem szerzett, a sokszorosítási költség másik felét is meg kellett fizetnie. Mandá-
tumszerzés esetén azonban az állam átvállalta a fennmaradó összeget. Ezt a meg -
oldást a magyar választójog nem ismerte, 1937-ben azonban Magyarországon vá -

31 berecz, 127.
32 1925. évi XXVi. törvénycikk 53. § (4) és 62. § (20). Ahol lajstromos szavazás volt, ott a választási 

bizottság döntött az ajánlás elfogadásáról. 93. § (6).
33 1925. évi XXVi. törvénycikk 64. § (1), 93. § (5).
34 berecz, 243.
35 1925. évi XXVi. törvénycikk, 12. § (7).
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lasztási biztosítékot vezettek be, azaz a jelöléskor meghatározott pénzösszeg letétele 
volt szükséges.36

A MAnDátUMok ElosztásA
figyelemreméltó szempontként jelenik meg az egykorú magyar szakirodalomban  
a csehszlovák választási rendszer arányossága. Ez az oka annak, hogy az alábbi eljá-
rást mi is részletezzük tanulmányunkban. csehszlovákiában ugyanis a mandátumo-
kat három lépésben osztották szét, az egyes lépéseket „skrutiniumok”-nak nevezték.

Az első skrutiniumot a választókerületi bizottságok végezték, melyek előbb ará-
nyossági számot kalkuláltak, tehát nagyon fontos, hogy az arányossági szám megha-
tározása csehszlovákiában először választókerületenként történt. A választókerületi 
arányossági számot úgy kapták meg, hogy a választókerületben leadott szavazatok 
számát a választókerületből betölthető mandátumok (képviselői helyek) számával 
osztották el. Ahányszor az arányossági szám a pártra leadott szavazatokban megvolt, 
az a kerületből annyi mandátumot kapott. természetesen az osztás rendszerint nem 
egész számokat eredményezett, tehát maradtak olyan szavazatok, amelyekből man-
dátum nem keletkezett, ezért a maradékszavazatok sorsáról is rendelkeztek.

A maradékszavazatok értékesítése azonban csak bizonyos korlátok között volt le -
hetséges. Ha ugyanis egy párt egy választókerületben sem kapott 20 000 szavazatot, 
vagy sehol sem tudta elérni a választási hányadost, ha az 20 000-nél kisebb volt,  
a párt nem vehetett részt a második szétosztáson (skrutiniumon). Ha pedig az orszá-
gos választási hányadost a második szétosztásnál nem tudta elérni, akkor a harma-
dik skrutiniumon nem értékesíthette szavazatait.

I. szétosztás – áttekintő példa
választókerületek i. ii. iii.
induló pártok X Y Z X Y W X Q
a pártokra leadott 
szavazatok száma x y z x y w x q

1.
választókerületi 
ará  nyossági számok 
(a = )

x+y+z x+y+w x+q
m m m

2. a pártra eső 
mandátumok száma

x y z x y w x q
a a a a a a a a

m = választókerületből betölthető mandátumok száma

36 1937. évi Viii. törvénycikk az országgyűlési képviselőjelölés újabb szabályozásáról, 4. §. http://
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8035
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A második skrutiniumot a Választási központi Bizottság végezte el a választást 
követő 8. napon. Ennek során a bizottság előbb a még betölthető mandátumok szá-
mát határozta meg, mégpedig úgy, hogy valamennyi párt maradékszavazatainak az 
összegét a kerületi arányossági számok átlagával osztotta el. Ezután a második 
skrutinium arányossági számának a megállapítása következett: a maradékszavazatok 
összegét elosztották az előbb kiszámított mandátumok számával, plusz eggyel. 
Minden párt annyi mandátumot kapott, ahányszor országos maradékszavazataiban 
az arányossági szám megvolt. Ha maradtak még a ii. skrutiniumban betölthető man-
dátumok, azokon a legnagyobb osztási maradékok sorrendjében osztoztak a pártok. 
Ha viszont a kiosztott mandátumok száma a parlamenti helyek számát eggyel meg-
haladta, a mandátumot attól a párttól vonták el, amelynek a legkisebb volt az osztási 
maradéka.

II. szétosztás – áttekintő példa
pártok X Y Z W Q

maradék  szava  zataik x y z w q

1.
a választókerületi 

arányossági számok 
átlaga (á =)

i.a + ii.a + iii.a.
3

2.

a második szét  osz -
tásban betölthető 

mandátumok száma 
(m =)

x+y+z+w+q
á

3.
a második szétosztás 
arányossági száma 

(a =)

x+y+z+w+q
m+1

4. a pártra eső 
mandátumok száma x y

tegyük fel,  
hogy z pártot  
nem lehetett 
figyelembe  
venni, mert 

szavazatainak 
száma nem  

érte el a  
választási 
hányadost.

w

tegyük fel, 
hogy Q pártot 
nem lehetett 
figyelembe 
venni, mert 

szavazatainak 
száma nem 

érte el a 
választási 
hányadost.

a a a

i.a = i. választókerület arányossági száma, stb.
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Harmadik skrutiniumra tehát nem került sor minden esetben, kizárólag akkor, ha  
a második skrutinium során kiosztott mandátumok száma az összesen kiosztható 
mandátumok számát nem érte el. A harmadik skrutiniumban is előbb a még szét-
osztható mandátumokat számolták ki: ehhez 300-ból (a parlament összlétszámából) 
a már betöltött képviselői helyek számát kellett kivonni. Az eljárás ezt követően kez-
dett igazán bonyolulttá válni. A pártok között ugyanis négy csoportot képeztek: (1) má -
sodik skrutiniumban figyelembe vett kisebbségi pártokat, (2) második skrutiniumban 
figyelembe vett egyéb pártokat, (A) második skrutiniumban figyelembe nem vett 
kisebbségi pártokat, amelyek olyan kisebbséget képviseltek, amelynek más pártját  
a 2. skrutiniumban figyelembe vettek, valamint (B) második skrutiniumban figye-
lembe nem vett egyéb (tehát részben szintén kisebbségi!) pártokat különböztettek 
meg. Már itt előrebocsátjuk azt, hogy csak az első két csoport között osztottak szét 
mandátumokat, az utóbbi kettőnek pusztán logikai szerepe volt az alábbi számí -
tásban.

A mandátumokat előbb nem a pártok, hanem az (1) és a (2) csoport között osztot-
ták ki, ehhez azonban csoportarányossági számot kellett kalkulálni. Ezt úgy kapták 
meg, hogy a második skrutiniumban figyelembe nem vett pártokra (A+B) a köztár -
saság területén leadott összes szavazat számát a még kiosztható mandátumok szá -
mával osztották el. Ezután meghatározható lett az (A) és a (B) csoportra eső kép -
viselői helyek száma: mindkét csoportra esett szavazatok összegét külön-külön 
elosztották az arányossági számmal. ám mint említettük, a mandátumokat nem az 
(A) és a (B) csoport kapta meg, az (A) csoportra kiszámított mandátumok ugyanis  
az (1), a (B) csoportra kiszámított mandátumok pedig a (2) csoport mandátumait 
jelentette. Ha maradtak még betöltetlen képviselői helyek, azokat a csoportok között 
a legnagyobb osztási maradékok sorrendjében osztották el.

Végül kiszámolták az egyes pártokra eső mandátumok számát is, ehhez viszont 
csoporton belüli arányossági számot kellett meghatározni. Ezt úgy kapták meg, hogy 
az (1), majd a (2) csoportra esett szavazatok számát is elosztották a csoportokon 
belül kiosztható mandátumok számával, plusz eggyel. Minden párt annyi mandá-
tumot kapott, ahányszor a rá eső szavazatokban a csoporton belüli arányossági szám 
megvolt. A csehszlovák rendszer tehát összesen négy arányossági számmal dol -
gozott.
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III. szétosztás – áttekintő példa
pártok X Y Z W Q

szavazataik x y z w q

1.

a harmadik szét -
osztásban 
betölthető 

mandátumok 
száma (m =)

a parlament összlétszáma – a betöltött képviselői helyek száma

2.

a pártok 
csoportosítása (1): y, W (2): X (A): z (B): Q

a csoportokra  
eső szavazatok 

száma
/1/ /2/ /a/ /b/

3.
csoport-

arányossági szám 
(csa =)

–

z+q
m

4.

(A) és (B) 
csoportok 

man dátumainak 
száma 

/a/
csa

/b/
csa

5.

(1) és (2) 
csoportok 

man dátumainak 
száma (csm =)

/a/
cs

/b/
cs

–

6.
csoporton belüli 

arányossági 
számok (csba=)

/1/
csm+1

/2/
csm+1

7.
a pártra eső 

mandátumok 
száma

x
csba

y
csba – w

csba –

Berecz sándor úgy látta, hogy ez a választási rendszer az arányossága révén a nem-
zeti kisebbségek érdekeire nem volna ártalmas, ha a nemzetiségi vidékeken sem 
különbözne a kizárólag cseh többségű részekhez képest a választókerületek beosztá-
sa.37 Magyarországon a nemzeti kisebbségek aránya elhanyagolhatóvá vált a trianoni 
békeszerződést követően, megmaradtak azonban a nagy választókerületek, amelye-
ket ott hoztak létre még az osztrák–Magyar Monarchia idejében, ahol számítani 
lehetett függetlenségi képviselő beküldésére.38

37 berecz, 242–248.
38 Egyik országgyűlési beszédében erre Magyarország későbbi miniszterelnöke, gömbös gyula (1932. 

október 1. – 1936. október 6.) is utalt: „Ez a kerületi beosztás abból az időből származik, amikor  
a nemzeti ellenállást meg kellett törni.” A nemzetgyűlés 415. ülése 1925. évi május hó 25-én, hétfőn. 
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Magyarországon a listás kerületekben megszerezhető képviselői helyeket szintén 
arányossági szám közbeiktatásával és a legnagyobb maradékok elve alapján osztot-
ták el. csak országos arányossági számot kellett megállapítani, amely a leadott sza-
vazatok számának a megválasztandó képviselők számával való osztás eredménye-
ként jött ki. Minden lajstromra (pártra) annyi képviselő jutott, ahányszor az arányos-
sági szám a lajstromra esett szavazatok számában megvolt. Ha még maradtak betöl-
tetlenül képviselői helyek, azokat a pártok a legnagyobb osztási maradékok sorrend-
jében kapták meg.39

A magyar rendszerben az országos listás mandátumokból való részesedés a nagy-
pártok prémiumát jelentette, tehát az országos lista akkoriban nem játszott kompen-
zációs szerepet. Magyarországon az országos lajstromról betölthető képviselői helyek 
a pártok között szintén olyan arányban oszlottak meg, amilyen arányban rájuk a sza-
vazatok estek, ám országos listás mandátumban kizárólag csak olyan pártok része-
sedhettek, amelyek országos pártként szerveződtek és legalább tíz jelöltjét ajánlták  
a választók érvényesen.40

A pártokra eső mandátumok csehszlovákiában mindhárom skrutiniumban a jelöl-
teket a listán szereplő sorrendjük szerint illették meg, a megválasztott jelöltek után 
következő jelöltekből pótképviselők lettek.41 A pótképviselőség intézményét – mely az 
időközi választásokat elkerülhetővé tette – a listás kerületekben a magyar választójogi 
törvény is ismerte. Magyarországon minden lajstrom jelöltjei közül pótképviselők 
csak annyian lettek, ahány képviselői hely az illető választókerületet megillette.42

A kéPVisElők tisztElEtDÍJA

A korabeli magyar szakirodalomban – mivel már akkor is érzékeny kérdés volt a kép-
viselők tiszteletdíja – utalást találunk arra, hogy a csehszlovák képviselők havi ötezer 
koronát kaptak. Az alelnököket ezer korona működési pótlék illette meg, az elnök 
tiszteletdíja pedig megegyezett a miniszteri fizetéssel.43 Emellett is érdekes az a ma -
gyar szabály, hogy az országgyűlési képviselővé megválasztott közszolgálati alkal-
mazottnak akkora összegű fizetés járt, mint amennyi nyugdíj címen megilletné, ha 

in: Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett nemzetgyűlés naplója, XXXii. Budapest, Athenaeum, 153.
39 1925. évi XXVi. törvénycikk, 98. §. A Magyar népköztársaság választójogi törvénye még a D’Hondt 

rendszert alkalmazta 1919-ben. ld. a 10. sz. jegyzetet.
40 1925. évi XXVi. törvénycikk, 12. § (5).
41 berecz, 244.
42 1925. évi XXVi. törvénycikk, 13. § (3).
43 berecz, 328.
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előző állásából nyugdíjaznák. képviselősége megszűnésekor pedig – mivel a korábbi 
állásába vissza kellett helyezni – a korábbi állásával egybekötött fizetését kellett szá-
mára ismét biztosítani.44

A VálAsztási rEnDszErEk PolitikAi lEnyoMAtA

Míg Berecz főleg a csehszlovák rendszer matematikájára koncentrált – oldalakon 
keresztül mutatja be az 1925. évi csehszlovákiai választás eredményének kiszámítá-
sát –, addig Acsay az általa Magyarországon is kívánatosnak tartott listarendszerre, 
de egyben annak fő hátrányára, a törmelékpártok képződésére hozza egyik példa-
ként csehszlovákiát.45 Meg kell jegyeznünk, hogy a fragmentálódás jelensége arra 
vezethető vissza, hogy az úgynevezett „parlamenti küszöb” még nem létezett a kora-
beli csehszlovák (és magyar) választójogban.

csehszlovákiában a forradalmi nemzetgyűlés idején koalíciós kormányok mű -
ködtek, és az ilyen kormányzást az 1920. évi választások eredménye továbbra is 
szükségessé tette.46 Mindazonáltal más országokhoz viszonyítva e koalíciós kormá-
nyok hosszabb életűek voltak. Ezt Berecz három okra vezeti vissza. Az egyik a köz-
társasági elnök, Masaryk személyisége, aki a pártokra igen nagy hatást gyakorolt 
abszolút tekintélyével. A másik az erős nacionalizmus, illetve az olyan szervezetek 
(szokolok) befolyása, amelyek felülálltak a pártokon. Harmadik tényezőként a cseh-
szlovák agrárpártot említi meg, amely a pártok sokaságában állandó pontot képezett, 
és tehetséges vezetőjével, Antonín Švehlával az élen bármikor kész volt a kormány-
zás átvételére. Azonban így sem lehetett elkerülni, hogy időközönként hivatalnok-
kormányhoz kelljen fordulni. Jan Černý első hivatalnokkormánya idején – amely 
1920. szeptember 15-én kezdve meg működését – a kormány és a pártok között  
a többségi pártok vezéreiből szűkebb ötös bizottság, Pětka alakult, amely biztosította 
a parlamenti többséget és a pártok heterogén érdekeinek kiegyenlítését. idővel pedig 
a kormány helyett a vezető politikai tényező a Pětka lett.

1924–25-ben a pártokon belül bomlás kezdődött meg, így az agrárvámok ügyében 
a parlament már nem bizonyult munkaképesnek. Az új választás előtt azonban még 
sikerült a választójogi novellát megszavazni, amellyel a pártfrakciók részére a köny-
nyű érvényesülés útját akarták megnehezíteni. A novella rögzítette, hogy a mandá -
tumok második szétosztásánál csak olyan pártok vehetők figyelembe, amelyek az 

44 1925. évi XXVi. törvénycikk, 182. § (5), (9), (10).
45 acsay, 63.
46 A képviselőházi választásokat 1920. április 18-án, a szenátusi választásokat április 27-én tartották meg.
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első szétosztásban legalább egy mandátumot szereztek. A nagyobb pártok erősítésé-
ről emellett másként is intézkedtek. A novella szerint ugyanis a harmadik szétosztás-
ban azoknak a pártoknak a szavazatait, amelyek az első szétosztásban nem tudtak 
mandátumot szerezni, a nagypártok javára kellett elszámolni. Így az 1925. évi válasz-
tásokon a további küzdelemből 13 kispárt kiesett, a rájuk eső szavazatokat (az összes 
szavazat 4,8%-át) a nagyobb pártok között osztották el. A kispártok a saját kárukon 
tanultak, így az 1929. évi választáson már választási szövetséget kötöttek egymással 
vagy nagyobb pártokhoz csatlakoztak. Ekkor már csak három párt nem kapott az 
első szétosztásnál mandátumot, így csupán egyetlen mandátumot tudtak egy nagy-
pártnak biztosítani a rájuk eső szavazatok (a szavazatok 0,26%-a). A pártok száma 
azonban csak látszólag csökkent, mivel az 1929. évi választáson képviselethez jutott 
16 párt 24 különböző politikai párt képviselőiből állt össze. A csehszlovákiai pártok 
nagy számára Berecz szerint a pártalakító tényezők sokfélesége a magyarázat. A régi 
világnézeti pártok mellett (liberális nemzeti demokraták, katolikus néppárt, szociál-
demokraták és nemzeti szocialista pártok) gazdasági pártok (agráriusok és iparosok) 
keletkeztek, de ugyanezek a pártok az egyes nemzetiségek politikai életében mint 
cseh, német, részben mint szlovák és magyar pártok is léteztek.

A csehszlovák alkotmányos életben a politikai pártoknak volt a legmeghatározóbb 
szerepük. A Pětka uralma ugyan megszűnt, de a ’20-as évek második felében is min-
den fontos kérdést előzetesen a koalíciós pártok által kiküldött bizottságban tárgyal-
tak meg, ahol az illető pártnak a koalícióba delegált minisztere is megjelent. A poli-
tikai pártok államjogi helyzetét a választási bíróság is elismerte, mert ha egy képvi-
selő kilépett abból a pártból, amelynek programjával megválasztották, mandátumá-
nak elvesztésére ítélte. A törvénynek azt a szakaszát alkalmazta rá, amely kimondta, 
hogy alantas vagy becstelen okokból történő kilépés mandátumveszéssel jár. A kép-
viselők ugyanis írásbeli kötelezettséget vállaltak arra, hogy a mandátumukról le kell 
mondaniuk a pártvezetőség felszólítására. Ha ezt elmulasztották, az alantas és becs-
telen okból való kilépés megállapíthatóvá vált. A választási bíróság szavazóbíráit  
a parlament jelölte ki, így a parlamenttől függött a bírói szerv is.47 itt jegyezzük meg, 
hogy Magyarországon a választások felett a közigazgatási bíróság ítélkezett, mely 
eljáró tanácsának tagja az országgyűlés felsőházi tagja nem lehetett.48

Az összeférhetetlenségi bizottságokat csehszlovákiában a két ház választotta 
ugyan, de azok nem ültek össze soha, és az összeférhetetlenségi törvény, amit a hír-
hedt szeszpanama idején, 1924-ben a közvélemény nyomására hoztak, és amely til-

47 berecz, 239–242.
48 1925. évi XXVi. törvénycikk, 104. § (1). Az 1922-es választójogi rendelet alapján ideiglenesen még 

a nemzetgyűlés gyakorolta a képviselőválasztások feletti bíráskodást.
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totta, hogy a képviselők a nagyvállalatok igazgatóságában helyet foglaljanak – Berecz 
szavaival élve – „írott malaszt maradt”. Magyarország az összeférhetetlenségi tör -
vényét még a dualizmus korából örökölte,49 mely szintén nem elégítette ki maradék-
talanul az igényeket. Még az 1937. évi választójogi novella vitáján is követelte az 
ellenzék, hogy a kormány a kormányzó és a felsőház jogkörének kiterjesztésén, 
illetve a titkos szavazás teljes körű bevezetésén túl az összeférhetetlenségi törvény-
javaslatot is hozza negyedik közjogi javaslatként.50

Berecz úgy látta, hogy a csehszlovák választási rendszer a legjobb biztosítéka  
a párturalom fenntartásának, mert lehetetlenné teszi, hogy a választó befolyást gya-
koroljon a képviselők és a szenátorok személyének kiválasztására. Ezért a nagypár-
toknak nem áll érdekében a választási rendszer módosítása. időközben csak a kato-
nák választójogát törölték el a német koalíciós pártok kérésére, melyek attól féltek, 
hogy cseh többséget lehet létrehozni a német vidékeken és más nemzetiségek földjén 
is cseh nemzetiségű garnizonok áthelyezésével.

A csehszlovákkal azonos pontról indult a választójog fejlődése a trianoni Ma  gyar-
 országon is: még szintén általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján 
választották meg 1920-ban a magyar alkotmányozó nemzetgyűlés tagjait, ám sem 
teleki Pál, sem Bethlen istván miniszterelnökök nem tudták kormányaiknak a stabil 
parlamenti többséget biztosítani. 1922-ben viszont úgy járt le a nemzetgyűlés két-
éves ciklusa, hogy a szándékosan későn beterjesztett választójogi törvényjavaslatról 
a képviselők még nem szavaztak, így a nemzetgyűlés feloszlatása után lehetőség 
nyílt arra, hogy Bethlen rendeleti úton léptesse életbe a reformokat.51 A rendeletet 
pedig – némi módosítással – az új nemzetgyűlés törvénybe iktatta.

Bethlen reformjának az volt a célja, hogy olyan kormányzati többséget biztosít-
son, amely leválthatatlan, de egyúttal a többpárti pluralizmust is megtartsa.52 Bethlen 
többször kifejtette, hogy a mechanikus többségi elv alkalmazása „nyers” tömegura-
lomhoz vezet, mely tömeget a képzetlensége és a súlyos szociális helyzete a napi 
érdekein felülemelkedő, távlati döntések meghozatalára, így az ország irányítására 
alkalmatlanná tesz. nézete szerint, ha ez mégis bekövetkezik, akkor – látva 1918 és 
1919 forradalmait – anarchikus állapotok, működésképtelen állam vagy diktatúra 

49 1901. évi XXiV. törvénycikk az összeférhetetlenségről. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3& 
param=6838

50 rakovszky tibor felszólalása az országgyűlés képviselőházában 1937. február 24-én. in: Az 1935. 
évi április hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója, Xi. Budapest, Athenaeum, 
1937. 489.

51 ld. böLöny József: Alkotmányjogi értekezlet és oktrojált választójog. Budapest, gergely r. könyv-
kereskedése, 1935.

52 püsKi levente: A Horthy-rendszer. Budapest, Pannonica, 2006. 102., 112. (a továbbiakban: püsKi).
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ke  letkezik. Az ország vezetésének tehát meg kell maradnia az „intelligens vezető 
osztályok” kezében.53 Bethlen elképzelése manipulált választójogban öltött testet, 
amely abból indult ki, hogy a kormánypárt fő bázisa a nyílt szavazású – és emiatt 
viszonylag könnyen befolyásolható – vidéki kerületek, ezért az egyszerű többségi 
el  vet érvényesítették ezeken a helyeken. A titkosan szavazó városokban viszont lajst-
romos rendszert vezettek be, abban a reményben, hogy így a kormánypárti kisebb-
ségi szavazatok sem vesznek el, különösen úgy, hogy ott a szavazásra a törvény min-
den jogosultat kötelezett, a titkos szavazás miatt a kormánypárti választókat hátrány 
egyébként sem érhette, pártonkívüli jelöltek számára pedig a lajstromos rendszer 
eleve nem adott lehetőséget.54

Egykorú, kormányzati szintű statisztikai felmérések kimutatták, hogy a választó-
jogosultak körében a tisztviselői és a mezőgazdasági birtokos réteg országos szám-
arányához képest felülreprezentált, erősen alulreprezentált viszont a cselédség és  
a mezőgazdasági munkásság. Ez a kormányzat törekvéseivel összhangban állt.55 
Mind  azonáltal a bethleni időszakban az összlakossághoz képest 27–30%-ra tehető  
a választásra jogosultak aránya, ami még mindig nem tekinthető túlságosan rossz 
mutatónak: Magyarország ezzel nagyjából középtájra, Belgium, franciaország és 
svájc szintjére került európai viszonylatban.56 továbbra is progresszív elem volt 
a magyar rendszerben a nők választójoga (a nők csak a második világháborút köve-
tően kaptak választójogot franciaországban), ugyanakkor a nyílt szavazás intézmé-
nye – mely még az analfabetizmus jelenségére figyelemmel is korszerűtlen volt – az 
európai trendtől már messze elmaradt. A két háború közötti Magyarország kormány-
formációi viszont kétségkívül stabilnak bizonyultak, a Bethlen-kormány tíz évig, 
négy hónapig és tíz napig volt hivatalban.

53 romsics ignác: Bethlen istván konzervativizmusa. in: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1988. i. kö -
tet. szerk. trogmayer ottó – juHász Antal. szeged, Móra ferenc Múzeum, 1989. 321–328.

54 püsKi, 107., 112.
55 püsKi, 104.
56 püsKi, 103.
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czEcHosloVAk ElEctorAl lAW in tHE 1920’s  
in tHE ligHt of tHE HUngAriAn PErioD 
litErAtUrE AnD ElEctorAl lAW

Based on Hungarian period literature, the study presents the main features of 1920’s 
czechoslovak electoral law, while comparing it to the Hungarian electoral law of the 
same period. those elements of czechoslovak electoral law are highlighted that the 
interwar Hungarian literature covers. likewise, the study outlines the two differing 
directions which – already apparent in the first decades following the world war – the 
development of czechoslovak and Hungarian electoral law had taken, despite start-
ing out on a similar footing in the wake of independent statehood. Before drawing 
conclusions – with a consideration of their impact on political life – the study touches 
upon, in both states, the structure of the legislature, the electoral system and the dis-
tribution of seats, the conditions of active and passive suffrage law and the questions 
surrounding the nomination process. While in czechoslovakia “the most mathemat-
ically precise form of proportional voting was implemented”, in Hungary the admit-
tedly manipulated electoral law ensured governability.
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DAs tscHEcHosloWAkiscHE WAHlrEcHt DEr 
1920Er-JAHrE iM sPiEgEl DEr DAMAligEn 
UngAriscHEn fAcHlitErAtUr UnD DEs  
WAHlrEcHts

Die studie stellt die wichtigsten züge des tschechoslowakischen Wahlrechtes der 
1920er-Jahre im Vergleich mit dem damaligen ungarischen Wahlrecht und auf der 
grundlage der zeitgenössischen ungarischen fachliteratur dar. Es werden jene Ele-
mente des damaligen tschechoslowakischen Wahlrechtes hervorgehoben, mit denen 
sich auch die ungarische fachliteratur in der zwischenkriegszeit befasste. Anderer-
seits werden die zwei abweichenden tendenzen aufgezeigt, die in der Entwicklung 
des tschechoslowakischen und des ungarischen Wahlrechts – obwohl sie nach der 
unabhängigen staatlichkeit im großen und ganzen von der gleichen Basis ausgingen 
– schon in den ersten zehn Jahren nach dem Weltkrieg deutlich wurden. Die studie 
behandelt fragen der organisation der gesetzgebung, des Wahlsystems und der Ver-
teilung der Mandate, des aktiven und passiven Wahlrechts sowie des systems der 
Empfehlung von kandidaten in beiden staaten, bevor sie schlussfolgerungen bezüg-
lich ihrer Auswirkung auf das politische leben zieht. Während „die tschechoslowa-
kei die mathematisch präziseste form der proportionalen Wahl einführte”, unter-
stützte das zweifelsohne manipulierte Wahlrecht in Ungarn die regierbarkeit des 
landes.


