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Ötven�év�a�dualizmus�magyar�parlamentjében

A „kiegyezés”, vagyis a dualista magyar állam politikai rendszerének megítélése, 
tevékenységének értékelése a rendszer megszületésének pillanatától éles viták 
kereszttűzében állt. A „résztvevők”, vagyis a dualizmus megalkotóinak szemében mindig 
politikai kérdés volt, maradt. Az új politikai rendszer a kompromisszumon nyugvott, 
amely biztosította a magyar állam függetlenségét, a 19. századi történelmi folyamat 
egyik döntő kérdését. Később egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a törvényes kereteken 
belül ez a kérdés csak belső reformokkal rendezhető. Ez nem kevés feszültséggel 
járt. A rendszer legitimációja népképviseleti választásokon alapuló parlamenttel lett 
működőképes. Gerő András erre a területre összpontosít könyvében, nem a politikai 
rendszer egészét elemzi, hanem annak egyik lényeges elemét, a parlament működését.

A Monarchia, az akkori Európában – Oroszország és Németország mögött – 
nagyságban a harmadik helyen állt, 676 615 km-nyi területén 51 millió ember élt, amit 
11 nemzet, több vallás és ebből fakadó kultúra színezett. Nyelvi szempontból a két 
államalkotó népből a német 25%-ot fedett le, a magyar nyelvűek 17%-ot képviseltek, a 
többség tehát más nyelveken beszélt. A gazdasági fejlettség is megosztotta a Monarchiát, 
a markáns különbségek miatt egyszerre volt jelen a felzárkózás és az elmaradottság. A 
Monarchia valóban két állam közös érdeke volt, egyszerre fenn akart maradni, másrészt 
kontinentális hatalmát kívánta kívülről biztosítani. Sajátos geopolitikai helyzete miatt 
mindig állandó veszélyforrás, de jó szövetséges is volt. Ettől függetlenül a Monarchia 
a 19. század egyik legéletképesebb intézménye volt. Ez tette lehetővé, hogy túlélte a 
napóleoni háborúkat, az 1848-as forradalmak, az olasz egységmozgalmak, majd a német 
egység viharszeleit, problémáját is. A königgrätzi csatavesztés (1866) után világossá 
vált, hogy Poroszország nem kívánja Ausztria vesztét, hiszen a magyarokkal kötött 
kiegyezéssel létrejött Habsburg Monarchiában későbbi potenciális szövetségesét látta. 
A „megoldás” tehát az 1867-es kiegyezés lett, amely nélkül a Habsburg Birodalom 
könnyen eltűnhetett volna.

Bécs egykönnyen – a maga érdekében – tudomásul vette a magyar álláspontot, hogy 
„Magyarországot a magyarok uralják”, élhetnek itt más nemzetek is, de politikai érte-
lemben csak magyar nemzet van. Ennek tudomásul vétele után sem lett Magyarország 
teljesen független: nem volt önálló külpolitikája, gazdasága, pénze, hadserege stb. 
A kiegyezéssel a magyar nacionalizmus óriási sikert ért el, függetlenül attól, hogy az 
erdélyi románok állami „hátvédje” 1881-től a Román Királyság volt, a szerbek mögött 
Szerbia állt. A közös állam „magyar királyság” részét választott országgyűlés, felsőház 
és kinevezett kormány irányította, természeten az alárendelt közigazgatással. A kiegye-
zést is az 1865-ös választásokon életre hívott parlament készítette elő, amelynek man-
dátuma 1869-ben lejárt, így azt az 1848-as törvények V. cikkelye szerint lehetett megvá-
lasztani. Általános választójog nem létezett, választásra jogosult előjogokkal a vagyoni 
helyzetnek megfelelőek, iskolai végzettség szerintiek, valamint az itt élő nemzetiségek 
megfelelő listák alapján választhattak. Ezen felül választójogot szerezhettek a birtok 
nagysága, a jövedelem, a kézművesség, a kereskedelem után befizetett adók alapján, 
a választásra jogosultakat választókerületekbe osztották. Az utóbbiak elhelyezkedése 
és nagysága eltérő volt egymástól. A választókerületekben a jelölteket közfelkiáltással 
jelölték, maga a képviselőválasztás nyílt listákon történt.
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Az 1869-es választások egyértelművé tették – mind a hatalom birtokosainak és az 
ellenzéknek egyaránt –, hogy az alkalmazott 1848-ben meghozott választói törvény 
alapos változtatásokra szorul. Az is bizonyos lett, hogy az elsődleges cél nem a 
liberális jogkiterjesztés, hanem az adott politikai rendszer – korszerűsített jogi keretek 
között – fenntartása lesz. Az is világossá vált, hogy a választójoggal rendelkező 
magyarság többsége „elviseli” az adott rendszert, a hatalom birtokosainak feladata 
az országos kisebbség ellenére a parlamenti többséget tartósan megtartani. Ebben a 
parlamentben nem voltak – mai értelemben vett – pártok, csak érdekcsoportok. Az már 
a választások idején kirajzolódott, hogy a választók csoportja igen kis létszámú és szűk 
keresztmetszetű. Már a választás után, az 1872. évi választás előkészítésére javaslat 
született a választási törvény átdolgozására, de az 1848-as törvény továbbfejlesztése, 
méltányos korrekciója helyett jogszűkítő, az aránytalanságokat fokozottabban 
továbbéltető megoldást alkalmaztak. Ugyan finomították a választójoghoz szükséges 
adóalapot, bővült az iskolai végzettséget figyelembe vehető kör, a dolog „nyeresége” 
kezdettől egyértelmű volt, így törvényes módon lehetett fenntartani a rendszert. Ennek 
lett a következménye, hogy megnövekedett a választójogból kirekesztettek tömege. 
A hatalom birtokosai mereven ragaszkodtak a választójoghoz, évtizedeken keresztül 
dúlt a harc az általános választójogért. Némi eredményt jelentett, hogy 1913-ban közel 
négyszázezerrel növekedett a választásra jogosultak tábora, ami a lakosság így is 
mindössze 28%-át jelentette. Azt is figyelembe kell venni, hogy a választásra jogosultak 
kb. 1/5-e nem ment el szavazni, de abban a választási körzetben, ahol csak egy jelölt 
szerepelt, valójában nem is volt választás. A jelöltek többsége viszont valakinek 
az elkötelezettje volt, illetve több jelölt esetében szerepet kapott a befolyásolás, a 
vesztegetés, a szavazatok nyílt vagy titkolt megvásárlása. Ez nem volt ismeretlen a 
hazai politikai életben, hiszen a 19. század első évtizedeiben a vármegyei tisztújítások 
„mintapéldái” lettek a korrupciónak, a voksok megvásárlása folyamatának, ami lehetett 
akár még fizikai kényszer is. Ezekben az ügyekben főleg a kormányzatnak volt érdeke a 
választások, a tisztújítások folyamatának „tisztasága”. Amikor már pártokat képviselnek 
a jelöltek, akkor kap szerepet az „elvűség”, a szavazatok megvásárlása, illetve a voksok 
bármilyen áron történő megszerzése. (A szavazókat megvendégelik, beszállítják a 
választóhelyiségbe.) Ekkor válik az elvhűség helyett „foglalkozássá” a képviselői pálya, 
Mikszáth Kálmán 1887-ben írta: „Milyen szűzi idők voltak azok 1861-ben, amikor 
ingyen jutott mandátumhoz mindenki. A választók valóságosan válogatták a követeket, a 
jelesek között a legjelesebbeket. […] 1865-ben már pénz is kellett, De milyen összegek. 
Erdélyre mindössze tizenhét ezer forintot adott a Deák-párt, abból is visszaküldtek 
ötezret, aminek már nem volt helye.”

A választások tisztasága megkívánta, hogy a közigazgatás semleges maradjon, 
ami a századfordulóra alapjaiban megváltozott. Szinte általánossá vált, hogy maga a 
közigazgatás szervezetei alaposan kivették részüket a választási küzdelemből, nem 
kímélve az anyagiakat sem. A kortesek energiát nem sajnálva szónokoltak egy-egy jelölt 
mellett, természetesen nem ingyen, busásan megfizetették szolgálataikat. A jelöltek 
nem mindig voltak makulátlanok, gyakran változtatták pártállásukat, legfeljebb újból 
jóval távolabbi választókerületben jelöltették magukat. A választási törvény módosítása 
nem hozott alapvető változásokat a magyar országgyűlésben, legfeljebb csökkent a 
történelmi előjogokkal rendelkezők és megnövekedett a vagyoni alapon bekerülök 
százalékos aránya. Ahogy megtiszteltetés volt a reformországgyűlésbe bekerülni, 
később a kiegyezést követő parlamentbe, a századforduló évtizedeiben már a politikai 
és érdek szerinti „elkötelezettség” lett a domináns. Így megváltozott a parlament 
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légköre: ahol nem lehetett papírról soha felolvasni, a retorikai készség lett meghatározó, 
lényeges lett a házszabály betartása (például meddig volt szabad hozzászólni vagy 
beszédet mondani). Sokszor felbomlott a rend. Közbekiabálások, sértegetések és 
személyeskedések lettek úrrá, amelynek „csúcsa” az obstrukció lett. (Időhúzásból 
történő, vége-hossza nincs, oda nem illő könyvekből történő felolvasások sorozata, amit 
a házelnök nem tudott leállítani.) Volt olyan eset is, hogy a képviselők egy csoportja 
összetörte az ülésterem berendezését, rálőttek az ülésteremben a házelnökre, és így 
tovább. A felsorolni is nehéz visszásságok ellenére a dualizmus korszakában a magyar 
parlament számos jelentős törvényt alkotott, amelyek hosszú időre meghatározták az 
ország életét. Itt kell említeni az oktatási és a felsőoktatási, a közegészségügyi (1876), 
az ipari (1882), a polgári anyakönyvezésről és házasságkötésről szóló törvényeket, stb.

A Monarchia magyar népképviseleti parlamentje megkapta mindazon „betegségeket”, 
amelyek a korban minden parlamentet és parlamentarizmusát veszélyeztette. A magyar 
parlament esetében egy természetes folyamatról is beszélhetünk, ami ez „esetben” nem 
magától érthető. Talán – orvosi kifejezéssel élve – a védekező mechanizmus leépült, a 
képviselet immunrendszere működőképtelenné vált. A szerző ennek miértjére keresett 
választ kiválóan dokumentált, olvasmányos könyvében, amit gazdag irodalomjegyzék, 
fényképgyűjtemény egészít ki.

(Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. 
Budapest, 2017, Habsburg Történeti Intézet és a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 456 p.)


