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Abstract 

 

A tanulmány az 1920-as évek lengyel választójogának főbb vonásait az egykorú magyar 

választójoggal összehasonlításban és a korabeli magyar szakirodalom alapján mutatja be. 

 

Based on Hungarian period literature, the study presents the main features of 1920’s Polish 

electoral law, while comparing it to the Hungarian electoral law of the same period. 

 

Az egykorú lengyel választójognak azon elemeit emeli ki, amelyekkel foglalkozott a két 

háború közötti magyar szakirodalom is. 

 

Those elements of Polish electoral law are highlighted that the interwar Hungarian literature 

covers. 

 

Másrészt azt a két eltérő irányt vázolja fel a tanulmány, ami a lengyel és magyar választójog 

fejlődésében – habár azok a független államiságot követően nagyjából azonos alapról indultak 

– már az világháborút követő első évtizedben világossá vált. 

 

Likewise, the study outlines the two differing directions which – already apparent in the first 

decades following the world war – the development of Polish and Hungarian electoral law 

had taken, despite starting out on a similar footing in the wake of independent statehood. 

 

A tanulmány érinti a törvényhozás szervezetének, a választási rendszer és a mandátumok 

elosztásának, az aktív és a passzív választójog valamint a jelöltajánlás rendszerének kérdéseit 

mindkét államban, mielőtt következtetéseit – azok politikai életre gyakorolt hatását illetően – 

levonja. 

 

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 

distribution of seats, the conditions of active and passive suffrage law and the questions 

surrounding the nomination process.  

 

Míg Lengyelországban „a politikai életet a választójog krónikus válságállapotba sodorta”, 

addig Magyarországon a kétségkívül manipulált választójog a kormányozhatóságot 

biztosította. 

 

While in Poland “politics was shaped by electoral law’s chronic state of crisis”, in Hungary 

the admittedly manipulated electoral law ensured governability. 


