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Műhely

Kukorelli István
Az 1989-es magyar választójogi törvény születése, 
próbája és hozadéka

(Az írás eredeti megjelenése: Kukorelli István: 
Közjogi tűnődések. Budapest, Triorg, 1991�)

A Nemzeti Kerekasztal „fazont szabó” 
munkája

A szögletesre sikerült Nemzeti Kerekasz-
tal tárgyalásainak fő célja a békés átme-
net legfontosabb szabályainak a megal-
kotása volt� Ezek köréből is kiemelkedik 
a választójogi törvény� Nem véletlen, hogy 
a kerekasztal-megállapodás alapelvei kö-
zött az első helyen szerepel: a hatalom 
alapja a népfelség� A közakaratnak előze-
tes megkötöttség nélküli, szabad válasz-
tásokon kell megnyilvánulnia, amelyek 
eredményei mindenkit köteleznek�1

A kerekasztal-megállapodás egyik lénye-
ges pontja volt, hogy a törvényalkotás 
nem előzheti meg a politikai megállapo-
dásokat� Időközben a kormányzat nyil-

1 Megállapodás az érdemi politikai tárgyalások meg-
kezdéséről, lásd: Richter Anna: Ellenzéki Kerekasz-
tal. Budapest, Ötlet, 1990, 294-300.

vánosságra hozta és az országgyűlés jú-
niusi ülésszakára kívánta beterjeszteni a 
politikai pártokról, az alkotmánybíróság-
ról, a köztársasági elnök jogállásáról és a 
választójogról szóló törvényjavaslatokat� 
Az országgyűlési képviselők választásáról 
(valamint a köztársasági elnök és alelnök 
választásáról, a helyi tanácstagok válasz-
tásáról) szóló törvénytervezeteket a június 
5-i lapokban hozták nyilvánosságra�2 E 
tervezetek már a többpártrendszerre ké-
szültek, egy- és többmandátumos válasz-
tókerületeket irányoztak elő, a jelölést a 
pártokra és a választópolgárokra bízták�

A kerekasztal-megállapodás értelmében a 
kormány nem terjesztette elő a törvény-
javaslatokat, így a választójogi törvényt 
sem� E döntés nagy vitákat váltott ki a 
kormányzatban, az országgyűlésben és 
a társadalomban egyaránt� Sokan az or-
szággyűlés szuverenitásának csorbítását 
látták benne� Hivatkoztak olyan történel-
mi példákra, amikor őseink bölcsebbek 
voltak, így például 1848-ban a polgári át-
alakulás alapjait megteremtő áprilisi tör-
vényeket még a feudális rendi országgyű-
lés alkotta meg�3

Bár a felek vitaalapként elfogadták a BM 
állandóan csiszolódó tervezetét, a napi-
rendről való levételt követően a választó-
jogi törvény fazonját a politikai egyeztető 
tárgyalások alkufolyamatai határozták 
meg� A három tárgyalófél június 21-én ál-
lapodott meg az érdemi politikai tárgya-
lások témaköréről és a munkabizottságok 
kiküldéséről� A választójogi törvény elvei-
nek, intézményeinek kimunkálása az I/3� 
számú bizottság feladata lett�4

2 A tervezetet közli a Magyar Nemzet 1989. június 5-i 
száma.

3 Kilényi Géza: Választójog. Magyar Nemzet, 1989. 
07.14.

4 A többnyire jogászokból álló szakértői munkabi-
zottság személyi összetétele a következő volt: az 
MSZMP részéről: Csalótzky György (IM-főosztály-
vezető), Szilvásy György (államminiszteri titkárság), 

A szerző jogtudós, a RETÖRKI külsős 
munkatársa, a taglalt események 
idején a Nemzeti Kerekasztal-tár-
gyalások harmadik oldal által dele-

gált tagja volt
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Az I/3� bizottság 1989� június 3-án kezd-
te el munkáját, paragrafusonként világí-
totta át a vitaalapnak tekintett törvény-
tervezetet� A törvény I� és III� részéről – a 
választójog anyagi és eljárási szabályairól 
– már július végén megszületett az egyez-
ség�5 Kezdettől fogva egyetértés volt abban 
is, hogy egykamarás politikai képviselet-
re van szükség, s egészében nem szabad 
elvetni a korábbi egyéni választókerületi 
rendszert sem�

1989� augusztus 24-én a politikai átme-
net kérdéseivel foglalkozó középszintű 
bizottság (amely a plénum és szakértői 
bizottságok között helyezkedett el) első 
nyilvános ülésén a tárgyalások újabb len-
dületet vettek� Ezen a „leltározó” ülésen 
az I/3� bizottság képviselője is beszámolt� 
Elmondta, hogy a szakértői bizottság ad-
dig 16 alkalommal ülésezett, s e munka 
eredményeként igen előrehozott állapot-
ban lévő törvénytervezettel rendelkezik, 
amelynek 52 paragrafusából 7 kivételével 
lényegében kész az egyezség�6

Tény, hogy a nyitva maradt kérdések a vá-
lasztási rendszer legfontosabb, leginkább 
„hatalomérzékeny” intézményei voltak, 
nevezetesen a választókerületi rendszer, a 
jelölés rendje és az esélyegyenlőség biztosí-
tása az infrastruktúrában� Az EKA alkupo-
zíciói június 16-a, a Kádár-rendszer utolsó 
kegyelemdöfése és az időközi választások 
után – amikor az egységes ellenzék támo-
gatta jelöltek mandátumhoz jutottak négy 
választókerületben – megerősödtek�7

Tóth András (MSZMP KB), Tóth Zoltán (BM-főtaná-
csos); az EKA részéről: Balsai István (MDF), Baranyai 
Tibor (MSZDP), Torgyán József (FKGP), Tölgyessy 
Péter (SZDSZ), Sebestyén László (MNP), Áder János 
(FIDESZ, póttag), Karcsai Sándor (KDNP, póttag), 
Bártfai Pál (Liga, póttag); a harmadik tárgyalófél ré-
széről: Kukorelli István (HNF), Szakács Gyula (SZOT), 
Kiss Sándor (Münnich FBT), Polgár Tibor (BAE), Gáldi 
György (DEMISZ), Kálmán János (MEASZ), Fogarassy 
József (MFBT), Bátayné Mácsai Anikó (HNF, póttag), 
Nagy Ernő (MFBT, póttag), Szilágyiné Farkas Zsuzsa 
(MNOSZ, póttag), Castiglione Endre (MFBT, póttag).

5 Lásd: a I/3. bizottság július 20-i ülésének jegyzőkönyve.
6 Lásd: a középszintű politikai bizottság 1989. augusz-

tus 24-i ülésének jegyzőkönyve, 23-25.
7 Bruszt László-Simon János: A lecsendesített többség. 

Budapest, Társadalomtudományi Intézet, 1990, 89.

Sokáig nyitott volt a választókerületi 
rendszer modellje� A kerekasztal lovagjai 
viszonylag gyorsan konszenzusra jutottak 
abban, hogy az átmeneti politikai viszo-
nyok között kétszavazatos (egyéni válasz-
tókerületi és listás, a töredékszavazatokat 
mindkét helyről visszaszámláló) választó-
kerületi rendszerre van szükség�

Értelemszerűen a pártok a számukra elő-
nyösnek vélt megoldásokat preferálták� Az 
MSZMP kezdetben az egyszavazatos-két-
fordulós egyéni választókerületi rendszert 
támogatta (300 fő egyéni választókerület-
ben, 50 fő az országos listán)� Nem volt 
egységes az EKA sem, az SZDSZ több 
szakértője szimpatizált a tisztán egyéni 
választókerületi rendszerrel, míg a ha-
gyományos pártok (Kereszténydemokrata 
Néppárt, Kisgazdapárt, Magyar Néppárt) 
a tiszta listás megoldást tartották egyedül 
üdvözítőnek�8

Az EKA – egységesítve javaslatát – július 
25-i ülésén leszögezte a később is végig 
vallott álláspontját, miszerint a választó-
polgárok egyénekre, illetve a pártok listái-
ra leadott szavazatai egyenlő értékűek le-
gyenek� Ezt csak úgy lehet megvalósítani, 
ha az egyéni kerületi, illetve a listás rész 
azonos arányt tölt be a választási rend-
szerben� A harmadik tárgyalófél az egy-
harmad lista, kétharmad egyéni választó-
kerület híve volt, s ők vetették fel először 
a megyei lista intézményét is�9

A kerekasztal plenáris ülése (szeptember 
18�) által szentesített egyezmény lényege a 
választókerületi rendszerre nézve a követ-
kező: az országgyűlési képviselők száma 
374, ebből 152 országgyűlési képviselőt 
egyéni választókerületben, 152-t megyei, 
fővárosi választókerületben listán válasz-
szanak� Az egyéni és a listás választókerü-
letekből „visszacsorgatott” kompenzációs 
jellegű országos listán további 70 mandá-
tum kerül betöltésre�10

8 Vö. a középszintű politikai bizottság július 27-i ülésé-
nek jegyzőkönyve, 122-123.

9 Lásd a I/3. bizottság július 25-i ülésének jegyzőkönyve.
10 Lásd: a BM-IM törvényjavaslata az országgyűlé-

si képviselők választásáról, 4. § (1), (2) bek. 1989. 
szeptember.
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A listás rendszer elfogadásával egyetem-
ben a kormányozhatóság és a működő-
képes parlament biztosítása érdekében 
korán felmerült, hogy a listán egy megha-
tározott minimális arányt el nem érő pár-
tok ne kapjanak mandátumot� (A javasla-
tok 1-8% között szóródtak, általában az 
MSZMP és a magabiztosabb, az előrejelzé-
sek szerint nagyobb pártok ragaszkodtak 
a magasabb korláthoz�) Rövid vita után 
tisztázódtak a választási rendszeren belül 
a listaállítás feltételei: megyei listát az a 
párt állíthat, amely a megyében az egyéni 
választókerületek 25%-ában, de legalább 
két egyéni választókerületben jelöltet tud 
állítani� Országos listát pedig az, amely 
hét területi lista állítására képes volt�11

Egyezségre jutottak a felek abban a kér-
désben is, hogy a második fordulóban 
milyen feltételek mellett indulhatnak a je-
löltek� Eredetileg az EKA az első két jelöl-
tet, az MSZMP a 15% felettieket javasol-
ta átengedni a második menetre� Sokáig 
egyeztetett kérdés volt a kerekasztal körül 
a jelölés rendszere is� A vita középpontja a 
jelölés pártcentrikussága.

A pártok mellett helyet követeltek maguk-
nak a jelölésben a civil társadalom más 
szerveződései (az egyházak, a nemzetiségi 
szövetségek, más társadalmi szervezetek) 
és közvetlenül az állampolgárok is� Ennek 
a társadalmi igénynek elsősorban a ma-
gára maradt harmadik oldal adott hangot 
a kerekasztalnál� Az MSZMP és az EKA 
álláspontja végig sziklaszilárd volt, nem 
fogadták el a társadalmi szervek listaállí-
tási jogát� Véleményük szerint azok indul-
janak a választásokon, akik teljesen meg-
felelnek a párttörvény előírásainak� Nem 
volna jó korporatív rendszert felállítani�12

A jelölésbe való közvetlen állampolgári 
beleszólásnak Magyarországon közvet-
len közjogi előzményei vannak� Az 1970� 
évi III� törvény az állampolgárok jelölő-
gyűléseire ruházta a jelölés jogát� Az ál-
lampolgári jelölőgyűlések döntési jogkört 

11 Vö. a középszintű politikai bizottság 1989. szeptem-
ber 6-i ülésének jegyzőkönyve, 31.

12 Uo. 33.; a középszintű politikai bizottság szeptem-
ber 11-i ülésének jegyzőkönyve, 143.

kaptak, itt kellett megmérni az uralkodó 
párt káderelképzeléseit� A magyar válasz-
tójogi törvényhozás ezzel a régióban akkor 
egyedülálló, rendkívül széles társadalmi 
alapú jelölési rendszert alkotott meg� A 
jelölőgyűlésen egy választópolgár jelölta-
jánlási joga jogilag ugyanannyit ért, mint 
a hatalmi helyzetben levő párt javaslata� 
Ez a hagyomány benne élt a köztudatban, 
valószínű ezért egyik kerekasztalos sem 
vitatta azt, hogy az egyéni választókerü-
letekben az állampolgárok közvetlen bele-
szólási jogot kapjanak a jelölésbe� A vita a 
beleszólás formájáról folyt, s ennek ered-
ménye – a jelölőgyűlések antidemokrati-
kus voltának rögzítése után – az ajánlási 
rendszer bevezetése lett�

A még június elején közzétett törvényter-
vezet 600 ajánlást írt elő, ezt a kerekasz-
talnál az MSZMP igyekezett felfelé vinni� 
A törvényben is elfogadott 750-es szám az 
EKA javaslata volt� Az egyéni választóke-
rületekben a jelölés az állampolgárok és 
közösségek joga lett, független jelölteket 
is állíthattak� Az állampolgári közvetlen 
részvétel azonban erősen pártízű lett az-
zal, hogy a 750 aláírás a pártok későb-
bi listaállításának a feltétele is egyben� 
A pártok ugrásra készen várták a jelölés 
kezdetét, s lerohanták a társadalmat, a 
jelölés tehát lényegében pártpolitikai ala-
pon működött�

A lényegi kérdések mellett a vita leginkább 
a média választási szerepéről, a választási 
kampánybéli esélyegyenlőségről és ennek 
jogi biztosítékáról folyt a kerekasztalnál� Az 
EKA kiharcolta a pártirányításos tömeg-
kommunikációval szemben pl� a fizetett vá-
lasztási hirdetések közzétételének törvényi 
kötelezettségét is� Számtalan más apróbb 
kérdésen túl többször szóba került a pártok 
finanszírozási rendszere a választásokon 
és természetszerűleg a választások optimá-
lis időpontja is, amit alapvetően másként 
ítéltek meg az egyes partnerek� Az eredeti 
időpont-elképzeléseket (1989� december) a 
kerekasztal-egyezség részbeni felborulása 
és ennek következménye, a novemberi nép-
szavazás tolta át 1990 tavaszára�
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Elfogadja-e a „rendi” országgyűlés a 
rendszerváltás törvényét?

A kerekasztal-megállapodást aláíró kor-
mányzópárt ígéretet tett arra, hogy a 
megállapodás szerinti törvénytervezetet 
terjeszti elő az országgyűlésben, s ígére-
tét tartotta is� Bár az országgyűlési bizott-
ságok és képviselői csoportok szeptem-
ber 6-ától bekapcsolódtak a kerekasztal 
munkájába, komoly politikai ellentétek 
támadtak a kerekasztal és az országgyű-
lés között, s ezek éppen a választójogi tör-
vénynél lángoltak fel�

A Nemzeti Kerekasztal új hatalmi ténye-
zőként, egyféle ideiglenes nemzetgyűlés-
ként lépett elő, s a vitatott legitimitású 
országgyűlés mellé nőtt fel rivális politi-
kai tényezőként�13 A törvényjavaslatokat 
– a jogalkotással foglalkozó kormányzat 
nagy örömére – a kerekasztal mentén szö-
vegezték meg� Ez mondható el a válasz-
tójogi törvény tervezetéről is, mert annak 
a hatalomelosztás szempontjából releváns 
szakaszait (4-9� §-ok) mondatról mon-
datra a kerekasztal szülte meg� E tények 
miatt nem akarta vállalni az apaságot a 
Tisztelt Ház, amely 1989� október 19-20-
án tárgyalta a kormány által beterjesztett 
javaslatot� „Nekünk pedig meg kell barát-
koznunk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy 
nem mi vagyunk a gyermek apja” – mon-
dotta az egyik képviselő�14

A törvényjavaslatban kialakult politikai 
egyezséget „szent tehénnek” elkeresztelő 
honatyák meglehetősen sok kritikával illet-
ték a paktumot� A nagy számban hozzászó-
ló képviselők főleg a javaslat pártelvűségét 
bírálták, mondván: egy még kialakulatlan 
és instabil többpártrendszerben túlságo-
san a pártoknak kedvez a mandátumok 
elosztása� A törvényjavaslat eltér a korábbi 
választópolgárcentrikus megoldástól, sok 
hagyományos választókerületet (kisváro-

13 Kukorelli István: Az Országgyűlés a többpártrend-
szer első évében. In: Magyarország politikai év-
könyve. Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass 
László. Budapest, Aula-OMIKK, 1990, 195.

14 Dr. Király Ferenc képviselő hozzászólása. Országy-
gyűlési Napló (ON), 5047. (61. ülés jegyzőkönyve, 
1989. október 19.)

sokat) megfoszt a képviselettől, választóel-
lenes, személytelen, elég lesz, ha a „listá-
sok” leküldik a fényképüket stb�15

A parlamenti vita két kérdés körül élező-
dött ki: a nemzetiségek, az egyházak és a 
társadalmi szervezetek képviseletéről és 
az egyéni választókerületben, illetve a lis-
tán szerezhető mandátumok arányáról�

Az első kérdésben a kormány ígéretet tett 
arra, hogy külön törvényt fog beterjeszte-
ni a nemzetiségek parlamenti képviseleté-
ről� Az 1990� március 12-én a választások 
előtt kihirdetett, majd a választások utá-
ni új politikai helyzetben hatályon kívül 
helyezett 1990� évi XVII� törvény szerint 
nyolc nemzeti-etnikai kisebbség egy-egy 
képviselővel rendelkezik az országgyűlés-
ben� A kisebbségek képviselőit – a kisebb-
ségek érdekképviseleti szervezeteinek vé-
leményét meghallgatva – az országgyűlés 
választotta volna meg az alakuló ülés utá-
ni harminc napon belül�

A másik neuralgikus pont a parlament-
ben, hogy az egyéni választókerületi man-
dátumok legyenek többségben� A törvény-
javaslatot beterjesztő belügyminiszter 
vitazáró beszédében úgy összegezte a par-
lamenti véleményt, hogy az egész törvény 
jó, csak a 4� § (2) bekezdésével van a baj, 
s azt módosítani kell�16 A képviselői és a 
bizottsági módosító indítványok össztüze 
is erre a szakaszra irányult� A kerekasz-
tal képviselőivel egyeztetett módosítás a 
matematikai arányok változtatását ered-
ményezte, eszerint 176 mandátum szerez-
hető az egyéni választókerületben, 152 a 
megyei, 58 az országos listán�

A vitatott legitimitású „rendi” parlament, 
néhány apróbb, stiláris jellegű módosítás-
sal, ha morcosan is, de láttamozta a kere-
kasztalnál kiizzadt politikai kompromisz-
szumot� Ennek a sikernek a feltétele volt, 
15 Südi Bertalan képviselő hozzászólása. ON, 5050.; 

Papp Elemér képviselő hozzászólása. ON, 5052.; 
Filló Pál képviselő hozzászólása. ON, 5053.; Mayer 
Bertalan képviselő hozzászólása. ON, 5069.; Deák 
Géza képviselő hozzászólása. ON, 5079. (61. ülés 
jegyzőkönyve, 1989. október 19.)

16 Horváth István belügyminiszter vitazárója. ON, 
5118. (61. ülés jegyzőkönyve, 1989. október 20.)
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hogy a kormány és a törvényt gondozó jogi 
bizottság, továbbá a parlamentben helyet 
foglaló ellenzéki képviselők következete-
sen védték a javaslatot� Azokat a képvi-
selői módosító indítványokat, amelyeket 
nem támogattak (pl� más legyen a válasz-
tókerületi arány, az állampolgár több je-
löltet ajánlhasson, 5%-os szűrő kell) ál-
talában a parlament sem fogadta el� A 
módosítások elvetése és elfogadása után 
(ilyen volt pl� hogy egy képviselő ne kettő, 
hanem csak egy pártlistán szerepeljen) a 
törvényjavaslat egészét 286 igen szava-
zattal, 20 ellenszavazattal, 24 tartózkodás 
mellett fogadta el az országgyűlés�17

Az október 30-án kihirdetett 1989� évi 
XXXIV� törvény több forrásból táplálko-
zott, valóban nehéz lenne bizonyítani az 
apaságot� Forrása volt az 1985-ös válasz-
tások tapasztalatait feltáró, a társadalmi 
környezetet folyamataiban, evolucionáli-
san szemlélő belső műhelymunka, a prak-
tikumot szállító kormányzati (belügyi, 
igazságügyi) szakértelem, a kerekasztal 
I/3� bizottságának intenzív tevékenysége, 
a kerekasztal felsőbb szintjeinek politikai 
kompromisszumkötő képessége s végül a 
parlamenti (bizottsági) döntéshozatal� A 
források köréből kiemelendő a Nemzeti Ke-
rekasztal, ezen belül az EKA politikai aka-
rata, amely direkt módon meghatározta a 
mandátumelosztás jogi szabályait� Sokat 
jelentettek továbbá a politikai nyilvános-
ság által közvetített közvetlen társadalmi 
visszajelzések (levelek, újságcikkek) is�

A vegyes rendszer próbája a választá-
sokon

A választójogi törvény vegyes rendszere 
az átmeneti magyar valóságra tekintettel 
született meg, lehetőséget teremtett az ál-
lampolgári politikai részvételre közvetlen 
módon (az egyéni választókerületekben) 
és pártpolitikai alapon (a megyei listán) 
egyaránt�

17 Az országgyűlési irományokban összesen 22 mó-
dosító indítvány szerepel, lásd: 289., illetve 312. 
sz. irományok. A határozathozatalt lásd: ON, 5122-
5126. (62. ülés jegyzőkönyve, 1989. október 20.)

A valóságban mégsem az átmenetnek és 
a vegyes rendszerű prekoncepcióknak 
megfelelően működött a törvény� A társa-
dalom – a törvény pártcentrikusságának 
köszönhetően is – döntően pártpolitikai 
alapon vett részt a választásokban és nem 
közvetlenül� A független jelölteknek nem 
maradt levegő� A szavazólapra felkerült 
1623 egyéni választókerületi jelölt közül 
összesen 199 a függetlenek száma, ami 
12,3%� A közel kétszáz független jelöltből 
mindössze hat (3%) szerzett mandátumot�

A választópolgár nem hitte el a független-
séget – igaz, volt is rá oka18 –, nem tűrte 
el a kialakulatlan arculatú választási pár-
tokat, lesöpörte a kicsiket� A választási 
eredményekből visszakövetkeztethető: a 
választók a kialakult, látható profilú, a 
kormányzás stabilitását ígérő nagy pár-
tokat preferálták szavazatukkal� A „nagy 
pártok felé húzás” szociológiai jelenségét 
bizonyítja, hogy a szavazólapon szereplő 
1623 jelölt 7,7%-a (125 fő) az ajánlások-
nál előírt 750 alatti szavazatot kapott�19 E 
jelenség egyes nézetek szerint az állam-
polgári bölcsesség, a közvélemény érettsé-
ge jelének tekinthető�20

A vegyes rendszer nem pártos ágán, az 
egyéni választókerületben sem elsősorban 
a személyek, hanem a pártok voltak jelen� 
Jól látható ez a választások második for-
dulójában, amely gyakorlatilag a két leg-
nagyobb, újonnan született hiteles párt, az 
MDF és az SZDSZ házi vetélkedését hoz-
ta� Az egyéni választókerületek képviselői 
a korábbi hiedelmekkel ellentétben nem a 
„választóké”, hanem a pártoké lettek�

18 Függetlenként indult például Németh Miklós volt 
miniszterelnök (BAZ 11. választókerület), Maróthy 
László volt miniszter (Békés 4. választókerület), 
Nagy Sándor, a SZOT főtitkára (Hajdú-Bihar 7. vá-
lasztókerület) és több volt képviselő, például Südi 
Bertalan (Bács-Kiskun 10. választókerület), dr. Géczi 
István (Budapest, 23. választókerület).

19 Lásd: Az Országos Választási Bizottság közleménye 
az országgyűlési képviselők választásáról. Magyar 
Közlöny, 44. szám, 1990. május 13. A tanulmány va-
lamennyi adata e hivatalos közlemény elemzéséből 
származik.

20 Bokor Ágnes: Bal? Jobb? Centrum? A politikai közvé-
lemény nagykorúsodásáról. In: Szabadon választott. 
Parlamenti almanach, 1990. Szerk. Somfai Péter, 
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Emberileg esélyes jelölteket fosztott meg 
a mandátumtól a függetlenség státusa, a 
kispártokhoz avagy a múlttal gyanúba ke-
verhető pártokhoz való tartozás, másrészt 
esélyteleneket hozott fel az új nagypárti 
zubbony� A kerekasztalnál megálmodott 
dualista szavazati jog tehát nem jött be. A 
választópolgárok döntő többsége mindkét 
szavazatával a bizalmat ébresztő pártokat 
kereste, másodlagos szempont volt a jelölt 
személye�

Nem igazolódott az az előzetes politikai 
helyzetértékelés, hogy azért van szükség 
vegyes rendszerre, mert a magyar társa-
dalomban vákuum helyzet van, az állam-
polgárok már nem bíznak a régiekben, 
még félnek az újaktól, így nagy szerepe 
lesz a „résbe” betörő hiteles és pártfügget-
len szervezeteknek, személyeknek� A fel-
tételezett vákuum, ami az egyéni válasz-
tókerületeket fenntartotta, valójában nem 
létezett�21

Megkockáztatható az az utólagos kritika, 
miszerint a törvényi prekoncepció téves 
kiindulópontra helyezkedett, amikor a 
magyar valóságra (szervetlen, berobba-
nó többpártrendszer, átmeneti politikai 
helyzet stb�) illő, vegyes rendszert alko-

Király Ferenc, Lasz György. Budapest, IPV-Szikra, 
1990, 18.

21 Schmidt Péter: Szabadválasztás. Egy alkotmányjo-
gász feljegyzései. Mozgó Világ, 1990/6, 22.

tott meg� Magyarországon 1990 tavaszán 
ugyanis egyértelműen többpártrendszerű 
választások voltak, amelyeket arányosab-
ban tudott volna kifejezni a tisztán lajst-
romos választási szisztéma�

A megvédett és a parlament által száma-
rányában felerősített egyéni választókerü-
leti rendszer, amely köztudottan a „ki kit 
győz le” elve szerint működik, aránytalan-
ná tette a választási eredményt. Az egyéni 

választókerületek „elrontották” a listákon 
kialakult arányokat� Érdemes összevetni 
a parlamenti pártok listán kapott szava-
zatait a ténylegesen megszerzett mandá-
tumok arányával (1� sz� táblázat)�

A táblázatból látható, hogy az egyéni vá-
lasztókerületek nagy vesztesei a kisebb 
pártok, amelyek szinte képtelenek voltak 
mandátumokat szerezni ott (pl� az MSZP, 
illetve a FIDESZ egy-egy mandátumot, a 
KDNP hármat szerzett)�

Az egyéni választókerületi rendszer pozití-
vuma elvileg, hogy a tiszta, kötött pártlaj-
stromhoz viszonyítva lehetőséget teremt a 
személyek közötti választásra, a preferen-
ciális szavazásra� Eredeti rendeltetéséhez, 
a közvetlenség ígéretéhez képest az egyéni 
választókerületi rendszer – nem kismér-
tékben a pártosító szabályok következmé-
nyeként – diszfunkcionálisan működött�
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A közvetlenség elvét tovább rontotta a fel-
boruló matematika, amely a külön megyei 
kvótarendszer miatt (az egy mandátum 
megszerzéséhez szükséges szavazatok 
száma nagy szóródást mutat: budapesti 
listán 36 119, a szabolcs-szatmár-beregi 
listán 21 382) csak 120 mandátumot osz-
tott ki a területi listán és 90-et a kizárólag 
pártelitek kezében lévő országos listán� 
Az országos kompenzációs listára, amely 
meglehetősen távol van a választópolgá-
roktól, az állampolgárok nem is szavaz-
hattak közvetlenül� E pártelit lista a man-
dátumok 23,3%-át produkálta�

Az 1989� évi XXXIV� törvény hatalomel-
osztási matematikája csak arányosságra 
törekszik, ám valójában aránytalan�22 Az 
Európából nézve is bonyolult jogi techni-
ka – így például a három lépcsőt szigorúan 
„összebetonozó” regulák – azt eredményez-
te, hogy nem működhetett öntörvényei 
szerint egyik jól ismert választókerületi 
rendszer sem� A matematika jelentősen 
befolyásolta a kormányalakítás politikai 
feltételeit, a koalíciókötéseket� Feltehető, 
hogy az elégségesre vizsgázott vegyes felvá-
gott dualista rendszer csak egyszeri hasz-
nálatra, az 1990-es választásra készült�

A törvényi szűrők működése

A legtöbb választási törvény, így az 1989� évi 
magyar is, az ország kormányozhatósága 
érdekében épít be szűrőket választási rend-
szerébe, megakadályozva ezzel a parlamenti 
izolációt� A szűrők általában a nagypártok-
nak kedveznek, s akadályozzák a kicsik, a 
gyengék parlamentbe kerülését�

A szűrők miatt sokan, leginkább az érin-
tett kispártok, antidemokratikusnak tar-
tották a választási törvényt� A radikális 
nézeteiről és demonstrációiról ismert Ma-
gyar Október Párt a választójogi törvény 
ellen tiltakozó sátort vert fel a Parlament 
előtt, később a begyűjtött ajánlócédulákat 
elégette� A kicsik közös választási szövet-
ségeket is létrehoztak (Centrum Pártok 
Nemzeti Szövetsége)�

22 Dezső Márta: Bonyolult is vitatott is. A magyar vá-
lasztási rendszer Európából nézve. In: Szabadon vá-
lasztott i. m. 1990, 6.

A kispártok jogi védelmet keresve az Al-
kotmánybíróság előtt támadták meg a 
választójogi törvény egészét és egyes ren-
delkezéseit, mindenekelőtt a korlátokat, 
alkotmányellenesség címén� Beadványuk 
szerint az ajánlási rendszer sérti a válasz-
tás titkosságának alkotmányos elvét, to-
vábbá a magántitok és a személyes adatok 
védelméről szóló alkotmányos rendelke-
zéseket� Az Alkotmánybíróság határoza-
tában megállapította, hogy a választójo-
gi törvény nem alkotmányellenes, ezért 
a hivatkozott rendelkezések, valamint az 
egész törvény megsemmisítésére irányuló 
kérelmet elutasította�23

A választójogi törvény pártelvűsége fel-
gyorsította a társadalom pártosodását, s a 
pártalapítási láz a jelölés kezdetekor, 1990 
januárban tetőzött, amikor 65 pártként 
bejegyzett szerveződésről lehetett tudni�24 
Mivel a törvény csak a pártoknak adta 
meg a listaállítás jogát, ezért a politikai 
mozgalmak, a civil szervezetek, az érdek-
képviseletek pártjelmezbe kényszerültek, 
ha választási résztvevők (listaállítók) kí-
vántak lenni� Választási pártok jöttek létre 
(pl� Agrárszövetség, Hazafias Választási 
Koalíció, Vállalkozók Pártja, Nemzedékek 
Pártja, Magyar Egészség Párt), amelyek 
önmaguk civil társadalomra orientált bel-
ső mechanizmusát is a hatalomszerzés-
nek rendelték alá, nem kis zavart keltve 
ezzel társadalmilag� Indulásuk elsődleges 
magyarázata abbeli félelmük, hogy perifé-
riára kerülnek, infrastrukturálisan meg-
semmisülnek a rendszerváltás tüzében�

Az első léc a 750 ajánlócédula begyűjtése 
volt� A kopogtatócédulák beszerzése nem 
ment zökkenő- és zaklatásmentesen, vá-
lasztási kortesfogások nélkül (pl� munka-
helyeken való gyűjtés, üres cédulák gyűj-
tése)� Nem hiába állapította meg a törvény, 
hogy az ajánlási szelvényért ellenértéket 
felajánlani, kérni és adni nem lehet – a 
céduláknak anyagi ellenértéke keletkezett 
a választási piacon� A pártok a választási 

23 Lásd: az Alkotmánybíróság 2/1990. (II. 18.) sz. hatá-
rozata. Magyar Közlöny, 1990/16.

24 A pártok felsorolását lásd: Szabadon választott i. m. 
1990, 27-34.
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etikai kódexre25 tekintet nélkül itt is ver-
senyeztek, egymást ütötték ki a nyeregből 
azzal, hogy nem állították le a gyűjtést a 
szükséges ajánlási szám elérését követő-
en sem� A választási bizottságoknak áta-
dott és a ténylegesen beszedett ajánlások 
között feltehetően nagy számbéli különb-
ségek léteztek�

Az első szűrőn a 176 választókerületben 
29 résztvevő 1424 jelöltje és 199 független 
jelölt (összesen 1623 jelölt) jutott át� Több, 
a választásokon induló és ajánlócédulákat 
gyűjtő kisebb párt és állampolgári közös-
ség (pl� egy település közössége) egyetlen 
jelöltet sem tudott ajánlani� Az országos 
hálózattal rendelkező nagy pártok vala-
mennyi választókerületben jelöltet kíván-
tak állítani, ám ezt a célt csak a válasz-
tásokon később nyertes három-négy párt 
(MDF, SZDSZ, MSZP, FKGP) érte el�

Az ajánlócédulákat választókerületenként 
átlag 10-15 jelölt számára gyűjtötték a kor-
tescsapatok� A jelölés törvényes lezártakor 
átlag 9 jelölt neve került a szavazólapra� 
(Budapesten 7, Nógrád megyében 12 az át-
lag)� Néhány párt furcsa módon több jelöl-
tet is állított ugyanabban a választókerü-
letben� (Az FKGP hat választókerületben, 
a Hazafias Választási Koalíció ötben, ebből 
egyben egyszerre hármat, a Vállalkozók 
Pártja egyben�) Több választókerületben 
volt közös jelölés (a szavazólapon is jelöl-
ve), vagy független jelöltet támogattak kö-
zösen, máskor informálisan a pártok�26

A megyei listaállítás törvényi feltételeit 
(a választókerületek egy negyedében, de 
legalább két választókerületben jelöltet 
kell állítani) 19 párt teljesítette� Azoknak 
a pártoknak volt esélyük a megmérette-
téskor, amelyek valamennyi területi vá-
lasztókerületben (összesen 20) képesek 

25 Lásd Választási etikai kódex 8-10. pontja.
26 Pl. Békés 5. választókerületében már az első fordu-

lóban győzött az MDF és az SZDSZ által támogatott 
független jelölt (Deme Zoltán), Somogy 1. választó-
kerületében ugyancsak független jelöltet támoga-
tott a két nagy párt. Az MSZP nem indított jelöltet a 
függetlenként induló Németh Miklós mellett. A sza-
vazólapon megjelölt közös jelölések száma 17. Gya-
koribb közös jelölés a FIDESZ és az SZDSZ, valamint 
az Agrárszövetség és a HVK között volt.

voltak listát állítani� Minden választópol-
gár szavazhatott az országban az MDF, az 
SZDSZ, a FKGP, az MSZP, a FIDESZ és a 
HVK listáira� Különösen figyelemreméltó 
a KDNP 6,46%-os eredménye, amelyet 15 
területi listával ért el�

A 19 területi listás párt közül hét nem fért 
át a harmadik szűrőn (legalább hét megyei 
listát kellett volna állítani), így csak 12 
párt jelölhetett az országos listára� A pár-
tok általában éltek a törvény adta lehető-
séggel, így több jelölt mindhárom szinten 
indult� A könnyűnek talált jelölteknek a 
lista volt a kárpótlás� Az igazi rostálást a 
március 25-i szavazás végezte el, amely a 
4%-os szabály jóvoltából hat országos lis-
tás pártot kitapsolt a parlamentből�

A sok jelölt között megoszló szavazat kö-
vetkeztében 171 egyéni választókerület-
ben április 8-án második forduló volt� 
Ekkor a 15%-os szűrő szabály jóvoltából 
18 párt 484 jelöltje és 11 független jelölt 
versenghetett� A második fordulóban már 
nemcsak a jog, hanem a politikai józan-
ság is szűrt� A politikai alkufolyamatok 
eredményeként több indulásra jogosult 
jelölt visszalépett más jelöltek javára, az 
érvénytelen eredményt produkáló egyéni 
választókerületekben pedig a sikertelen 
jelöltek levonták a szükséges személyes 
konzekvenciát�27

A 29 választási pártból a hat parlamen-
ti párt mellett egyedül csak az Agrárszö-
vetség és az általa támogatott Szövetség a 
Faluért, a Vidékért elnevezésű választási 
szereplő szerzett 1-1 mandátumot�

A törvény szűrőrendszeréről – bármennyi-
re fáj ez a veszteseknek és a kicsiknek – 
elmondható, hogy tökéletesen működött. A 
választójogi törvény fékrendszere feltehe-
tően jelentős alakító hatással volt és lesz 
a még törékeny és kialakulatlan magyar 
pártstruktúrára� A szűrőrendszer felada-
tát betöltve elősegítette azt, hogy parla-
menti többségi elvre támaszkodó, relatíve 
stabil kormányzati koalíció jöhetett létre�

27 Lásd: Képviselőjelöltek voltak. Akik visszaléptek. 
Magyar Hírlap, 1990.04.03.



19

archivum
.retorki.hu/folyoirat

Műhely

A száraz tények és számadatok láttán óha-
tatlanul kérdések özöne tódul elő� Milyen 
politikai erők lépték át a Rubicont? Miért 
éppen az első hat helyen szereplő párt 
győzött? Miért rostálta ki a választó pél-
dául a szociáldemokratákat, a zöldeket? 
Mi rejlik a pártok sikertelensége mögött, 
mi lehet sikerük záloga egy ilyen hirtelen 
kialakult többpártrendszerben?

A válaszokat a pártok választások utáni 
önvizsgáló fórumai próbálták megadni, s 
egyre több kiváló tanulmány keresi a mé-
lyebb okokat�28 Itt és most csak néhány 
széljegyzet tehető meg�

A hat parlamenti párt között három új és 
három ún� történelmi párt található, be-
leértve az állampártból kiváló, szociálde-
mokrata irányt vett MSZP-t is� A választók 
– a történelmi pártokhoz képest is – a tel-
jesen új alapokon szerveződő és a fő eu-
rópai politikai alternatívákat (keresztény, 
nemzeti, liberális, szociális) kihordó pár-
tokra szavaztak� A három új parlamenti 
párt (MDF, SZDSZ, FIDESZ) a szavazatok 
55,07%-át kapta�

Az MDF áttörő sikerének magyarázata le-
het a Lakitelek utáni állandó politikai je-
lenlét, az országos mozgalomként, gyűjtő-
pártként való megszerveződés� Az MDF, a 
„nyugodt erő”, a vér nélküli forradalom, a 
békés átmenet és a magyarság jelképévé 
lett� Nemcsak a múlt, hanem – a kerekasz-
tal-kompromisszum felborulását követő-
en – az ellenzéki pártok viszonylatában is 
képes volt önmagát alternatívaként meg-
fogalmazni� A választási győzelemhez ve-
zető úton az egyik kulcslépés volt az MDF 
életében, hogy „háttérbe szorult az irodal-
márok csoportja, és teljesen eltűnt a »har-
madik út« ideológiája� A »népi« örökség 
helyett a nemzeti liberalizmus, valamint 
a kereszténydemokrácia értékei kerültek 
előtérbe, és az antiszemitizmustól is elha-
tárolta magát az új vezetés�”29

28 Schlett István: Tradíciók. Modellek és körülmények. 
A politikai tagoltság determinánsai Magyarorszá-
gon. Világosság, 1990/6, 401-409.

29 Uo. 403.

Az SZDSZ választási eredményességének 
magyarázata a demokratikus ellenzéki 
múlt és a rendszerváltás melletti követ-
kezetes kiállás� A közvélemény-kutatási 
előrejelzések két esetben mutattak nagy 
ugrást a népszerűségi listán: a novemberi 
népszavazás, illetve a belügyi lehallgatási 
botrány leleplezésekor� Az SZDSZ-t lehú-
zó erő volt önnön radikalizmusa, „urbá-
nussága”� A második fordulóbeli veresé-
gét mindenekelőtt a szövetségesek szinte 
teljes elvesztésével lehet magyarázni�30

A FIDESZ mint ritkaságszámba menő ge-
nerációs párt sikerének titka újszerűsége, 
különcsége� Programja érthető és világos 
mindenki számára, egyetlen párt, amely-
nek nem kell elszámolni a múlttal� A fia-
talok pártjának könnyed stílusa, nagysze-
rű választási propagandája, jelmondatai 
valósággal kiríttak a sorból� Az említett 
új párt élvezte leginkább a tömegkom-
munikáció, mint választási nagyhatalom 
támogatását, s a választások előestéjére 
ledolgozták azt a hátrányt is, amit az inf-
rastruktúra és a pénz hiánya jelenthet�

A történelmi veretű pártok esetében a vá-
lasztók a „névre” szavaztak� Nagyon jól ér-
zékelhető ez a legcsendesebb párt, a KDNP 
esetében� A kisgazdák a nevet megtoldották 
egy jó választási kortesfogással, a földkér-
déssel, ami szállította a szavazatokat� A tör-
ténelmi pártok szavazói a közvélemény-ku-
tatók adatai szerint a legidősebbek, s 
közöttük nagy a falvakban élők aránya is� 
Nem véletlen, hogy a történelmi pártok 
honatyáinak átlagéletkora a legmagasabb�

Az MSZP talpon maradását reformer 
múltja, a pártállam lebontásában be-
töltött szerepe, népszerű személyiségei, 
programjának szociális érzékenysége, lé-
tező társadalmi bázisa, országos hálózata 
és meglévő infrastruktúrája magyarázza� 
Legnagyobb ellenfele a múlt�

Az országos listát állító, összességében 
jelentős tömegbázissal rendelkező (a hat 
pártra 731 060 szavazat esett) további hat 

30 Csizmadia Sándor: A szavazóknak ígéretesebb lett 
az MDF. Miért veszítettek a szabad demokraták? 
Magyar Hírlap, 1990.04.13.
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párt leszereplésének is egyik fő oka a múlt-
hoz való viszony tisztázatlansága, a „bepi-
rosítás”� Kézenfekvő ez az MSZMP-nél, ám 
ugyanígy címkéződnek a választási kam-
pányban az áruló szociáldemokraták, a 
kriptokommunista parasztpárt utópártja, 
az Magyar Néppárt, a népfrontos sztáli-
nista választásokat idéző HVK, a „zöldbá-
rókat” tömörítő Agrárszövetség� A jobb és 
a bal, a Kelet és a Nyugat dimenzióiban 
gondolkodó választópolgároknál az utóbbi 
pártok balra és Keletre vannak jelen�

A parlamenti választásokon részt vevő töb-
bi párt vagy helyi-regionális alapon (pl� 
Somogyi Keresztény Unió, SZFV), vagy 
más pártból kivált frakcióként (Nemzeti 
Kisgazda és Polgári Párt, Független Szoci-
áldemokrata Párt) szerveződve volt jelen� 
A többi résztvevő a nagypártok által már 
megjelenített politikai alternatíva kicsinyí-
tett mása vagy egyéni ambíciók megjelení-
tője volt� Egyik sem vezetett (vezethetett) 
sikerre�

A törvény hozadéka, a választások 
eredménye

A választások eredményeként legális ke-
retek között létrejött a négy évtized óta 
először vitathatatlan legitimitású, szaba-
don választott parlament� A választások 
törvényességi garanciarendszere tökélete-
sen működött, a kifogásokat orvosolták a 
választási szervek, illetve a bíróságok,31 a 
legitimitáshoz nem férhet kétség�

A magyar országgyűlés ismét a többpárt-
rendszert kifejező politikai képviselet lett, 
megtörtént a parlamentarizmus „vissza-
vétele”� „A magyarországi választók nem 
egyszerűen az állampárt és az egysége-
sen fellépő ellenzék között választhattak, 
hanem a politikai irányzatok, stílusok 
és programok esetenként árnyalatokig 
menően differenciált skálájából�”32 Az or-
31 A Legfelsőbb Bíróság elé került ügyekről (Budapest 

11. választókerület, Heves 1. választókerület) az or-
szággyűlés alakuló ülésén beszámolt az OVB elnöke. 
Ezekben a választókerületekben az eredményt csak 
néhány szavazat döntötte el. Lásd: Új Országgyűlési 
Tudósítások, 1990/1, 6.

32 Kolosi Tamás–Kovács Róbert–Tóka Gábor: Így jutot-
tak a Parlamentbe. Szabadon választott. (Parlamen-

szággyűlés politikai tagoltság szerinti ösz-
szetétele a tradicionális európai és a sajá-
tos magyar politikai irányzatokat fejezi ki�

Nagy súllyal van jelen a keresztény irány-
zat� A valláshoz való viszony az egyik leg-
inkább preferált tény volt a választáson� 
Sajátos kifejeződése ennek, hogy közel öt-
ven olyan képviselő került a parlamentbe, 
aki egyházi iskolát végzett� Nyugodt lelki-
ismerettel jellemezhető a parlamenti rep-
rezentáció a nemzeti jelzővel is, ami alatt 
a magyarság egészét szokás érteni� Szim-
bolizálja ezt az, hogy közel húsz képviselő 
a környező, magyarlakta országokból (Er-
délyből, a Felvidékről) származik� Ugyan-
csak nagy súllyal van jelen a liberalizmus, 
annak nemzeti (MDF) és európai változata 
(SZDSZ-FIDESZ)�

A fő európai irányzatok között leginkább 
a baloldal, a „balközép” mandátumainak 
alacsony számaránya a meghökkentő az 
első pillanatban� Ennek magyarázata vilá-
gos és egyértelmű: Magyarországon múlt 
elleni szavazás volt, amely „átbillentette” a 
baloldalt, s azt egyetlen párt sem vállalta 
fel igazán, még a szociáldemokrata párt is 
antikommunizmusával tűnt ki� A baloldal 
szavazatai szétszóródtak, mint ahogy az 
eszme is bolsevizmusmentes feltámadás-
ra és megszerveződésre vár�

Európában a választások főszereplőivé a 
versengő nagy néppártok váltak, a két ve-
zető nagypárt szinte mindenhol egy bal-
közép és egy jobbközép párt, az ingadozás 
a pártok erőviszonyaiban a választáso-
kon az elmúlt évtizedekben csekély volt�33 
Látszólag Magyarországon két nagypárt 
alakult ki, amely önmagát jobbközépnek 
(MDF) és balközépnek (SZDSZ) minősíti� 
Míg a jobbközép hagyományoknak sokkal 
inkább megfelel a győztes MDF, addig a 
szocialista-szociáldemokrata tradíciók-
nak kevéssé az SZDSZ� Az utóbbi pártot 
nem balközép pártként szavazta meg a 
társadalom, s hiányzik ez irányú társa-
dalmi bázisa is�

ti Almanach), Budapest, 1990, 37.
33 Ágh Attila: Választások előtt. Vázlatpontok a válasz-

tói viselkedésről. Valóság, 1990/1, 46-49.
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Műhely

A baloldali demokraták általában hiá-
nyoznak a parlamentből a magyar, a sza-
bad és a fiatal demokraták mellől� Ebből 
a nézőpontból egyensúlytalan a magyar 
parlamenti demokrácia�

A baloldali hiányérzeten túl vajon a tény-
leges társadalmi, politikai tagoltságot tük-
rözi a parlamenti összetétel? Nem nehéz 
belátni, a pártalapú reprezentáció nem 
azonos a tényleges társadalmi tagoltság-
gal� Szó sincs arról, hogy ez önmagában 
negatív lenne� Senki sem kívánja vissza az 
elmúlt választási színjátékok statisztikai 
szemléletét, amikor a párt előre meghatá-
rozta a nők, a fiatalok, a fizikai dolgozók 
arányát� Az összetételt mikroszkóp alá téve 
meglepő az inga kilengése bizonyos terü-
leteken� Alulreprezentált pl� a honanyák 
részvétele (28 fő, 7,25%)� Hiányoznak a ci-
vil társadalom bizonyos szeletei, például a 
nemzetiségek, illetve az egyházak képvise-
lői pártmezben (aránytalanul) vannak je-
len, korántsem teljes így képviseletük� Jól 
látszik a második kamara hiánya e téren�

Az 1990 tavaszán megválasztott országy-
gyűlés a humán értelmiség parlamentje, 
„jogász-bölcsész-közgazdász” diplomás par-
lament� A legnagyobb számban, közel het-
venen jogászok (ügyvédek) szereztek man-
dátumot� Szembetűnő a gazdasági vezetők, 
a műszaki értelmiség visszavonulása�

A parlament a középkorúak parlamentje, 
az átlagéletkor 46 év� A T� Házat a negy-
venes-ötvenes évek szülöttei vették be 
62,4%-ban� Rendkívül tanulságos a pár-
tok parlamenti frakciói szerinti korstruk-
túra, amelyből kivehető, hogy az új pártok 
az átlag alatt, a történelmi pártok az átlag 
felett vannak, a centrum az MDF�

A hatvan év felettiek száma 58 fő (15%), 
közöttük sok a többi rendszerváltást meg-
élt képviselő, akik a korábbi évtizedekben 
politikai elítéltek voltak (pl� Politikai Fog-
lyok Szövetsége, Recski Szövetség, Törté-
nelmi Igazságtétel Bizottság vezetői)� A fi-
atalabb generációk tagjai között is többen 
vannak olyanok, akiket üldöztek, elítéltek 
demokratikus ellenzéki magatartásuk mi-
att� A rendszerváltás őket visszaemelte a 
közélet, a politika tűzvonalába�

A rendszerváltás nagyságrendjét legin-
kább a képviselők fluktuációja mutatja 
ki� Az országgyűlés tagjainak 95,6%-a új 
képviselő, mindössze 17 fő volt tagja a ko-
rábbi parlamentnek, főként az országgyű-
lés ellenzéki, illetve független képviselői 
csoportjának�

„Kilencvenévesek és huszonévesek, üldö-
zöttek és lapítók, átállók és népvezérek, 
nemzetközi hírű szakemberek és botcsinál-
ta dilettáns hordószónokok – mind-mind 
eme új parlament tagjai� Látott-e már a 
világ ilyen nagy tarkaságot?” – teszi fel a 
kérdést az összetételt vizsgáló politológus� 
Majd így folytatja: „… az új parlamentben 
egymás mellett ülnek az elmúlt fél évszá-
zad valamennyi magyar politikai-szellemi 
irányzatának képviselői� Ez a parlament 
jóval több, mint a hat – győztes – párt ve-
zetőinek összessége�”34 Megállapításaival 
egyet lehet érteni, s hozzátehető: a parla-
menti összetételben bekövetkezett változás 
(a minőségi elmozdulások) összességében 
jó feltételeket teremt a professzionalista 
parlamentarizmus, az új társadalomirá-
nyítás, a kormányzás számára�

A választások eredményét sokféleképpen 
lehet értékelni: egyesek szerint teljes a 
rendszerváltás, az időszámítás a válasz-
tásokkal kezdődik� Mások szerint csak 
elitváltás történt, a parlament nemcsak 
szabadon választott, hanem szabadon 
tévesztett is� A tévesztés és a „mamel-
uk”-probléma ott jelezhető, ahol a pártok 
jelmeze jótékonyan eltakarta az egyéni al-
kalmatlanságokat� (Ne feledjük: 210 kép-
viselőnek nem kellett megküzdeni szemé-
lyesen, 90-re pedig nem is szavazhattak 
a választópolgárok közvetlenül�) Az egyéni 
választókerületekben megbukott, s a par-
lamentben ma is legtöbbet szereplő, leg-
hangosabb „frontemberek” jelenléte nem 
feszültségmentes�

34 Kéri László: Új rendszer küszöbén. Kézirat, 1990. 2.
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Néhány zárógondolat

A választások ritka nemzetközi és regio-
nális csillagjárás alatt, szabad belpolitikai 
környezetben, a lebontott pártállam rom-
jain, parlamentáris módon zajlottak�

A korábbi 100%-os választásokon az ál-
lampolgári részvétel tartalmi része mérhe-
tetlen volt� Az állampolgárok megszokás-
ból, hazafias kötelezettségből, félelemből 
mehettek el szavazni ilyen nagy számban, 
ami gyakran valószínűleg kerekített volt� 
A választójog a pártállam elmúlt évtizede-
iben nem a legfontosabb politikai részvé-
teli jogosítványként, hanem állampolgári 
kötelezettségként tudatosíttatott, mint ál-
lampolgári magatartásforma�

Az 1989-es választójogi törvény 3� §-a 
korszakos rendelkezésként mondta ki: 
a választójog gyakorlása az állampolgár 
szabad elhatározásán alapul� A választá-
sok első fordulójában (március 25�) a vá-
lasztópolgárok közel kétharmada (65%), a 
második fordulóban (április 8�) közel fele 
(45,5%) vett részt szabad akaratából� Ez a 
részvételi arány európai átlagban is elfo-
gadható� Nem igazolódtak a közömbösség-
ről, a részvétlenségről alkotott félelmek� 
Örök kérdés persze, „mi lett volna, ha” a 
távolmaradók is élnek törvény adta joguk-
kal? Önmagában meglehetősen nagynak 
tűnik a távolmaradók 35%-os aránya� (A 
7 824 110 nyilvántartásában lévő válasz-
tópolgárból az első fordulóban 2 730 991 
nem vett részt a szavazásban�)

Valószínűsíthető, ha a politikai szocioló-
gia által passzívnak tekintett társadalmi 
csoportok (pl� alacsony képzettségűek, 
nők, szervezeten kívüliek) is elmennek 
szavazni, másként alakul a parlament 
összetétele� Szolgáljon példaként a hát-
rányos helyzetéről ismert Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye választási részvételi 
mutatója: első forduló 53,7%, második 
forduló 39,8%� Ehhez képest a politikai-
lag felfűtött főváros az országos részvételi 
átlag feletti eredményt produkált: 71,2, il-
letve 53,5%-ot�

A magyar nép politikailag relevánsnak 
tekinthető része rendkívül józanul, felké-
szülten vett részt a választásokon� Biztos 
kézzel választott a túlkínálatból a pártpi-
acon, nem „szavazta szét” önmagát, nem 
hozott létre „bábeli” parlamentet�

A Nemzeti Kerekasztal rajztábláinál elkép-
zelt és megtervezett választójogi feltétel-
rendszer, ha nem is tökéletes, de megfele-
lő jogi kereteket biztosított az állampolgári 
politikai részvétel s a szervezeti-politikai 
mozgások számára� A törvény lehetővé 
tette, hogy az új politikai erők békés úton 
jussanak a hatalom sáncai közé�

A törvény legnagyobb hozadéka, hogy 
kormányformaváltás következett be: a 
Magyar Köztársaság kormányformája a 
hatalommegosztás elvére épülő, európai 
értelemben vett parlamentáris köztár-
saság� Létezik legális többpártrendszer-
re épülő legitim parlament, a parlamenti 
többségi elvre (59,33%-ra) tekintettel lét-
rejött, bizalmat élvező felelős kormány, 
amely a nép, a szabadság, a gazdasági és 
társadalmi fordulat európai kormánya kí-
ván lenni� A koalíciós kormány kormány-
zóképességének megteremtését követően 
(nagykoalíciós alkuk a legerősebb ellenzé-
ki párttal, a kétharmados szavazási arány 
kiiktatása az alkotmányból, a konstruktív 
bizalmatlansági indítvány bevezetése stb�) 
hozzáfoghat az ország kormányzásához, 
ami nem irigylésre méltó feladat, mert a 
társadalmi problémák megmaradtak, ez 
„még nem a Kánaán”�35

A Kánaán kapujából nézve a legtöbb szak-
értő egyetért abban, hogy Magyarországon 
„nem történt még meg a rendszerváltás, de 
megtörtént ennek a politikai előfeltételek 
felől való előkészítése”�36 Senki sem vitatja, 
hogy a választójogi törvény keretei között 
megejtett választásokkal a Magyar Köztár-
saság nagy lépést tett a történetileg minta 
értékű rendszerváltás rögös útján� A tör-
vény tehát betöltötte történelmi küldetését�

35 Hankiss Elemér: Még nem Kánaán. Világ, 1990.05.03. 
36-38.

36 Kéri i. m. 1990, 99.




