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AVÁLAszTAsl RENDSZER
A HORTHY.KORSZAKBAN

A l{orthy-korszak választási rendszerét számos kritika éd és érte a korbann jólészt jogosan.

Mindenképpen látnunk kell azonbanaztazelismerésre méltó utat, amit a rendszerfeiIódésÉben meg.

tett alig egynegyed évszázad alatt. }liszen {938-ra már kirajzolódott az qyéni és a listás választókg
rületek párhuzamossága, mely vegyes, többnyire már kétszavazatos rendszerével egészen közelített
ahhoz' amit az í990-es' elsö szabad választásoknát is alkalmaztak. Az í9í9 és {938 között megtett

úton kísériiik végig olvasónkat.

trianonibekedikútumotkcizvet- tizéves miniszterelnökségekezdetén Budapesten és a fővíros környéki
l9ntlrnegelőző, tehát meg a Hor- még nem volt rneg a választójogi re- válasitókertiletb en. (Az új, Budapest
ttry-korwak előtt keletkezett formhoz szükséges parlamenti több- környéki választókeriiletét a korábbi

1919-es vőlawtÍ!1$ rendelet Friedrich sége. Ezért ,'cselhez'' folyamodott: újpesti, rákospalotai, cinkotai és kis-
Istvan miniszterelnök nwével fiigg mz- belügyminisztere, Klebelsberg Kuno pesti választókeriiletekből, továbbá
sze, aki egyébként jobhzetőként tagja - a későbbi kultuszminiszter, aki ek- Csepel, Albertfalva, Budafok és
volt az 19O4-berrAusztria ellenverestget kor még rövid ideig belügyrniniszter Pestszentlőrinc községekb őI hozták
szem'edett m^gw lat/tarígő valoga- volt _ olyan késón terjesztette be a létre) A lajstromrenászer lehetővé
tottnak, á a kommunizmus átdozata- törvényjavaslatot, hogyarróla nem- tette, hogyá fővárosban és körnÉ-
ként 1951-ben a víct börtönben balt zetgyttlés kétéves őegbízatísának kén'a vílasztő egyszerce több ne'm-
meg.A Friednch-Íéle váLasz_ 

lr zetgyí3lési képvis eI t
t jogi rendelet szerint .'* vá iszon meg, még-
egyérltváJaut keriiletekvol- pedig rigy, togy í,
tak, minden keriiletben .g_y-- égy parth",tart L je-

taÍtani a vá]asnasokat, a b- laszt keriiláiek meg-

eg-y nernz9tgyílesi képvrsel& lolt.k.t egy listára r'ét-
vá]asztotak NIagyaroszÁg tékfel, í{rj aválaszt a
ekkor mq antant-ellen rze 

'r^r^r^tíi nem az
alan áJh,qazidegenhader k egyes jelciltekre, ha_
a mai terijletének qy részÉt ts neo. az-álta|a választott
m$wátlas alatt tarla,nák. Ig'y pfut lstájfua, gyakorla-
a Tiszárrtri]on csak a román lil"gt.hat apíkt^adta
csapatok kivonulását kovet - le' Áz orszá|gt<ibbi ré-en,Y0rr1aránlehetett"-'.g- szén az elyéni vá-

ranyai tertileteken p.dig maradtak, ezekben t _

vábbra is egy-egy kép-
tán a- ddszláv csapatok t1- - 

;;;;;,, kiizélelmezés-, Ktébelsberg Kuno beliigy-, visel t ia^'íí"ttiu.
Y""* Yw'y"aryi- **"iiií"riurrrn -ésftayerJánosfolmíivetésiigyiminÍszter Az ellenzékheves til-
lasztoKeruletl beosztasát - takozását váltotta ki,
ekkor még egy 1974. évi beliigymi_ letelte miatt már nem szavazhatott hogy 1922-t I a képvisel k.t - á
niszteri rendelet határozta meq. _A Pedig megállították a parlament lajstiomos keriiletek 3s a torvényha-
Friedrich-féle víIaszt jogj rendelet ráit is, hogy iegyen id rnegegyez- t sági (ma: megyeijogír) városoÉ ki-
?t^ps^+ titko's szavazássi'l cisszesen ni. A nemá gy"tle'feloszhtísít'ko- véteiév'el _ 

"y'rk 
Jr^í^Lárr^I kellett

214 képvisel i helyet toltcittek be a vet en Horthy Mikl s korrnányz víIasztani' Ez az 1919-es rendelet
nemzetgy l&berr. 

?.1kotmányjogi' értekezletet hívott szerinti titkos voksoláshoz képest
cissze, mely felhatalrnazta Bethlent, kétségkíviil visszalépést jelentett, il_

Az 1922. évi választ jogi 
]'ogy ^ 

víIaszt jogi reformot rende- letve a választások manipulálhat sá-
rendelet leti riton léptesse életbe. gának a lehet ségét is kiszélesítette.

Azl922-es-váIasztqogírendelet tcir- Az l922-esválaszt jogi rendelet Klebelsbe.g Kuno így védekezett:
ténete rendkíviil érdekes, arni azzal bevezette a listás (a korabeli kife- ,,Szeretnéti látnt, hog|án lehet szaua-
fiigg cissze, hogy Bethlen Istvánnak jezéssel lajstromo$ valasztísírcndszert z lapokkal dolgozni e{ymilti karal jár

A karmány 1g?"l-ben" Balratr jobbra: Bethlen trstván mÍniszterelniik,
Tréfy Eéta kiszélelrnezés-, Klebelsberg Kuno beliigy-,

Kállay TÍbar pénziigy- és Mayer Jánas f lm ve\ésiigyi miniszter

Érpr És TuoolvtÁNv . 2018/15 . 457



leffiíem ísfy*ín mfirrsxfereínc$k

analfabéta uálaszt nál? Bárki olyan cé-

dulát nyomhat ezeknek az analfabé-
táknak a kezébe, amelyr l nem is tud-
ják, hrgy mi áll rajta. A Bethlen-kabi-
net népiskolái a magwk kult rdemok-
ráciájáual a politikai demokráciának
pionírj ei." Az 1920 _as népszárnláIás
a trianoni M'gyarorczágon va1 ban
1 090 715 hat éven feltili analfabétát
írt ossze, mely az ország lakosságá_
nak I5,2 százalékát jelentette. Bár
az 1922_es rendelet a váLaszt jogot
a férfiaknáI a negyedik, a n knél
pedig a hatodik elemi iskolai osz-
táIy elvégzéséhez kototte , ,,régí jo-
gon" váIaszt k rnaradtak, akik e fel-
tételeknek nem feleltek Íle$l de az
1918. évre érvényes országgyíílési
képvis el váIaszt t névjeg yzékbe fel
voltak véve. Nem volt tehát aLapta_
lan Klebelsberg véleménye. 1922_
ben 245 képvisel i hely voIt a nem-
zetgy lésben, ebb l 195 volt olyan,
amit nyílt voksolással toltottek be.

&m S ffimffi. mwx wa&ffimwm&wgmgffi

*c&wwmmpr

Az j váIasztások során Bethlen a
helyzet t stabtltzáIta, így a váIaszt _

jogi rendelet torvényként val elfo-
gadásának már nem volt akadáIya.
Á torv ény - a ko rszakels váIaszia_
jogi torvénye 1925_ben jelent
me$, melynek a korábbi rendelet
kétségkívtil alap1át képezte, de annak

nem volt sz szerinti át_
vétele. A Bethlen-féle vá_
Iaszt jogi torvény ugyanis
a lajstromrend szert az
egynél tobb képvis el| t
v áLaszt torvényhat sági
jog városokra is kiter-
jesztette, ami osszesen hét
vidéki nagyvárost érin-
tett. Ugyrnakkor a titkos
szavazás korét raf tnáIt
m don tovább szíilkítette:
laj stromo S szav azásnáI tit_
kos, egyéni jeloltekre sza_
vazásnáI viszont nyílt
voksolásr l rendelkezett.
Ez a korábbi rend szert az
egy képvis el t váIaszt
torvényhat sági jogíl vá_
rosokn áI váItoztatta meg:
ekkort Ia titkos szavazás
helyébe ezeken a helye-
ken is nyílt szavazás 1é-
pett. Szintén a rendszert
értnt' _ bár, csak átmeneti

és a gyakorlatba soha át nern tiltetett

- válto ztatás volt, hogy btzonyos fel-
tételek mellett rnát országos lajstro-
mokat is állíthattak a pártok. Ezekre
természetesen nem szavazhattak
(volna) aváIaszt polgárok. A tor_
vény ugyanis felhatalrnazta a bel_
tigyminisztert arta, hogy a váIaszt _

kertiletek szárnát cjsszevo-
násokkaI 10 százalékkal
csokkentse. (A, ország
ar ány talan v áIaszt ker tilet i
beoszt ásának els sorban
nem Trianon volt az oka,
azt rnég a dualizmus íd _
szakáb I orokolte a Hor-
thy-korszak.) Ez azonban
nem jelentette egyben a
képv is eI ház létszárnának
a csokkentését is: az
olyan képvisel i helye-
ket, amelyekhez tartoz
v áIaszt kertilet rnegsz _

nik, kiosztották volna a
pártok kozott. hz or-
szágos lajstrommal az
ilyen helyek betoltését
kívánták szolgálni,
melynek tehát a Szere-
pét a maival ossze Sem
lehet hasonlítant. M.g-
említjtik még azt, hogy

Bethlen lstván
választási ptakátia

Kíebeís&erg Kuno

ekkort I az ideiglenességet kifej ez'
neÍnzetgyíílés helyett rnár ország_
gyíílést válas ztottak.

&'m S ffiffiffi. *&wm wa&#msm&w$m6ff

*u&mw*&wxgr

Az lrnrédy Béla kormánya idején el_
fogadott torvény a két világhábor
kozott uto|jára reforrnáIta meg Ma-
gyarország váIasztási rendszerét.
Ahol korábban lajstromos volt a
rendszer, ott továbbra is az ÍIlaradt,,
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ekkort 1 azonban rnár a vármegyék
teruletei is _ a megyehatároknak meg-
feIel en - egy-egy lajstromo s váIaszt _

keriiletet alkottak. A lajstromrend szer
tehát országossá vált , árn ez neÍnjelen-
tette egÉtt aI az egyéni v áIaszt ker le-
tek felszámolását. A torvény szerint
ugyanis minden várrnegye tertiletén
egyéni váIaszt ker leteket is kellett
szewezri. Igy az ország nagy részén
párhuzamos rendszer alakult ki, csak a
tobb képvis el t v áIaszt torvényh at sá_
gi jog városokban rnaradt kvár lag
lajstromo s a váIasztás továbbra is, mivel
ezeken a helyeken nem kellett egyéni
kerdleteket is létrehozru. Az ország
nagy részét lefed ,,Vegyes'' rendszernek
megfelel en két szavazata lett a váIasz-
t k egy r&zének. A titkos szavazás te|jes
koríí bevezetése nag'yon fontos íjítás
volt, ekkort 1 nyílt szavazás mfu sehol
Sem folr A torvény szerint az ország_

$ríílés képvisel ha zának 260 képviselje
k ziil 135-ot egyéni-, I25-ot pedig
l{stromos váIaszt kertiletben kellett
megváIasztant.

ffi wmm*&ffi ffiWffi ffi 
q&m# k#pwffi mwffi ffi k

fum#w#wa&mm

A SorS kegyes t niáját jelentette,
hogy az 1938. évi torvény a váLaszt -

kertileteket és a képvis eL ház létszá_
rnát még épp hogy csak rogzítette,
amikor vissza t&t Magya rországhoz a
Felvidék déli része, amit kés bb Kár_
gátaI1a katonai megszáIlása (1939),
Eszak-Erdély visszatérése (I9 40), illet_
Ve a délvidéki bevonulás (194! kove-
tett. A visszacsatolt tertiletek orsz ág-
gyíílési képviseletét valahogy meg
kellett oldani , ám a váIaszt kertiletek
kialakí tását, a v áIaszt k névj eg y zéké-
nek osszeállítását, a v áIasztások ktírá_
sát és megta rtását csak hosszabb id
aIatt lehetett volna lebonyolítant.
Nem is sz lva az jramegjelen nem-
zetíségi kérdésr l, ame1y miatt kellett
volna, de a hábor alatt- és az eset_
leges további tertil etgyarapodásokra
tekintettel _ a váIasztjogi torvényt
egyel re nem volt céLszerí3, rn dosí-
tani. Ezért a váLaszt jogban egy kti-
lonleges elemjelent meg: a visszacsa-
tolt tertiletek képvisel it a váIasztás
rnel7 zésével, egyszerí3en behívt ák a
magyar orczággyí3lésbe. A Felvidék_
r'I 26, Kárpátahjár l 12, Erdélyb l
51', Délvidékr l 26 képvisel érke-
zett, mellyel a magyar képvisel báz
tagjainak szárna 375 f' re emelkedett.

A 375 képvisel kozel 30 százalékát
nem váIasztották me$, a behívott
képvisel k szavazatat a korm ánypárt
mííkodését segítették.

& wa&ffmmm*mwm mwm#ffiffiffitr ma&wffwgw

A leghosszabb ideig mííkod , 1925.
évi torvény szerinti rends zer a kor-

,r'rnánypáttnak kedvezett: mivel a
kormánypárt f' bázisa a nyilt szava_
zás _ és emiatt viszonylag konnyen
befolyásolhat vidéki kertiletek
voltak, ezért az egysze 3 tobbségi
elvet érvényesítették ezeken a helye-
ken. A titkosan szavaz , f'Ieg ellen-
zékt városokban viszont lajstromos
rendszert vezettek b., abban a re-
ményben, ho gy így a kormánypártt
kisebbségi szavazatok Sem vesznek
el, kiilonosen gy, hogy ott a szava-
zásta minden jogosultat koteleztek.
A titkos szavazás miatt a kormány-
pártt váIaszt kat hátrány egyébk ént
Sem érhette, pártonkívtili jeloltek
szárnára pedig a lajstromos rends zeÍ
eleve nem adott lehet séget. Azon_
ban a váIasztástrendszer néh ány eI -

remutat vonására is fel kell hív-
nunk a ftgyelmet. hz 19l9-es Fried-
rich-féle rendelet ttsztán egyéni
váIaszt kertiletekre alapul megol-
dásával szemben 193$_ra rnár nem-
csak Vegyes, hanem nagyrészt pár_
huzamos rendszer val sult meg,
mely kett ss ég _ pártra és egyéni je_
loltre val szavazás 1990 után is
jellemzi a Ínagyar váIasztást rend_
szert. Habár a voksolás a Florthy-
korszak t lnyom része alatt nem
volt egészében titkos, a rendszer fej-
l dése I93B_ta ismét a teljes titkossá_
gig eljut. Az 1925. évi torvényben
felbukkan az országos lista ts, igaz,
az 1990 utáni válas ztást rendszerben
betoltott szetepéhez képest rcrég tel-
jesen eltér' c I|aI, és ekkor még
csak eprz dszerepet (illetve a gya-
korlatban azt sem) játszík Mivel a
titkos szavazás egyben kotelez is
volt rnár az 1922_es rendelet szerint
is (nyilvános szavazásnáI a váIaszt _

nak csak meg kellett jelennr az
1925-os torvény szerint, de nem
volt koteles szavazni), elmondhat
a korszak politikai és kozjogi gon-
dolkod ásár l, hogy a váIaszt jogra
els sorban nem áIlampolgárt jog-
ként, hanem áIlarnpolgárt koteles-
ségként tekint.

HorrÓsI GÁnon

Szerkeszti:
GnÉrsv Lt.lszro

Barista

Az ut bbi néI:nny évben sokat vákozott
a rnagyarorczági kávéfo gyasztási kul-
tíra. A porkolési és kávef' zést tech-
nol gia meg jításával a kávék har_
madik genetáct jár l és jhullámos
(new waue) kávékr l, illetve káv éz k_
r 1beszélnek. Használatos a 'ktilonle_
ges' jelentésí3 specialty káué, specialty ká-
uéz megnevezés is.
A kávé mun ségét alapvet en meg-

határozza a terrn tertilet, ezért a bor-
készítéshez hasonl an az jhullámos
kávék esetében is megjelent a terroire
fogalma: tajjelleg , gynevezett terii-
letszelektált kávéa|apanyagokkal dol-
goznak K lonos figyelmet szentelnek
a porkolésnek, maJd a hilonbozl kávé_
fajták keverésének, a blendnek A por-
kolés kevésb é er'teljes, így a gytimol-
csos aromák jobban rneg rz dnek
mind a kávészemekben, mind pedig 'f' zetben. Az íj kávékuht ra abban is
hason]ít aborászathoz, hogy az italrni-
n sítésekor arrnak arornáját hasontítJák
például a jázr:rrtn, citrus, csipkebogy
Vagy karamell illat_ és ízvtlágához.
A kávé elkészít je a neÍnzetkozi sz _

ként használt olasz eredetíí barista (kiej-
tése: bartszta). Ez a kozismert fogalom
képzett v áItozata: b ár + -ist a. Altalános-
ságban abárban dolgo z szernéLytjelol-
te, ebben az értelemben pedig a kávét
készít szakembert. M agyar megfele-
I jernár kozel kétszáz éve ketezk: a je-
lent s kávéházi kult rával rendelkez
Budapesten rnár a XIX . században ká-
uépincérnek nevezték. Nyelvtorténeti
sz tárunk szerint a bár az 1800-as évek
els harmadában kerdt nyelvtinkbe.
Hasonl an mondja a német, a francia
és az angol nyelv is. Az angolban ere_
detileg 'korlát; ivopult; kocsma' jelen_
tésben élt, s az francia barre 'gerenda,
korlát' sz ra vezethet vissza.

A, barista álLand feladat atkozé tarto-
zlk a,,csészemin rég'' rneg rzése. Új
fejlesztéstik a kapucsín és a tejes kávé
kozotti flat white ('lapos fehér') kávé.
Ennek Ínagyarításár a egyil( nyelvés zetí
portálunk má r páIyázatot is hirdetett.

ZIrv'xvYI ÁnpÁp
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