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A választási rendszer és eljárás 
befolyása az országgyűlési képviselőválasztások 

érvényességére. 

Az itt következő megállapításoknak csak annyiban van va-
lamelyes indokoltságuk és jelentőségük, amennyiben a szemlélő 
nem helyezkedik eleve a tagadás vagy reménytelenség álláspont-
jára a népképviseleti törvényhozás gondolatának komolysága, 
eredményessége vagy jövője tekintetében. 

Mert lehetséges, hogy a népképviseleti törvényhozás gondo-
lata túlságosan elméleti finomságú volt ahhoz, hogy a gyakorlati 
életben maradék nélkül megvalósítható legyen, — lehetséges, hogy 
a megnehezült életviszonyok, a végsőkig kiéleződött társadalmi 
és politikai ellentétek okozzák azt, hogy a „népképviseleti eszme" 
sokszor olyan formában és oly külsőségek között jelenik meg, ami 
paródiának, vagy a névvel való visszaélésnek tűnhelik fel, — vagy 
lehet végül az is, hogy az egész gondolatot egyszerűen meghaladta 
az idő, — de az kétségtelen, hogy egyre több és több hang érvé-
nyesül az irodalomban, amely a népképviseleti parlament hanyat-
lását hirdetve, új, egészségesebb vagy legalább is a célnak inkább 
megfelelő intézmény létesítését sürgeti. 

Az még talán csak egész életszemlélete és filozófiája irányá-
ból és jellegzetességéből folyik, hogy a XX. század nagy történet-
bölcselője, Oswald Spengler a pusztulásra megérett „nyugati" 
kultúrintézmények között a népképviseleti parlamentet is felso-
rolja,1 annak azonban már gyakorlati szempontból is jelentőséget 
keíl tulajdonítanunk, hogy nemcsak jelentős politikus szerzők ad-
nak kifejezést hasonló felfogásuknak, hanem egyes modern tételes-
jogok is olyan berendezkedéseket létesítenek, amelyek a népkép-
viseleti gondolatban való csalódás látszatát tükröztetik vissza. 

Schelcher szerint ezt a hanyatlást a megnehezült életviszonyok 
idézték elő; a párt, amely csak eszköz lehetne bizonyos magasabb 
célok szolgálatában: öncéllá vált és önös érdekei mellett szem 
elől tévesztette az összesség érdekeinek szempontját,2 — Blume 
pedig úgy látja, hogy a népképviseleti parlament a saját tüzében 
ég el: „Wie das Yordrangen des demokratischen Gedankens zu-

1 Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes, I—II. Wien und Leip-
zig — München, 1918-1922. II . 582. 

2 Schelcher, Walter dr: Das parlamentarische System. Archiv des öffent-
l i c h e ltechts XLI. 320-321. 



nachts zu einer Ausbildung' des Parlamentarismus führt , miiss es 
im weiteren Verfolg seine Schwächung, wenn nicht seinen Unter-
gang mit sich bringen. Schon zeigen sich die ersten Zeichen dafür , 
dass der parlamentarische Gedanke im Begriff ist, seinen Höhe-
punkt zu überschreiten";3 — Bryce pedig a „Moderne Demokra-
tien"-ben kiilön fejezetet szentel azon tételesjogi rendelkezések 
vizsgálatának, amelyek a népképviseleti parlamenti rendszernek 
a gyakorlatban kiderült fogyatékosságait volnának hivatottak pó-
tolni.4 

Ami ezzel kapcsolatosan a választások érvényességének kér-
dését illeti, az kétségtelen, hogy a népképviseleti rendszernek nem 
egyetlen nehézsége a választások érvényességének biztosítása, — 
s ennek hiánya nem az egyetlen ok, amely az eszme válságát 
okozza. „Érvényes" választásokon nyugvé) parlament is lehet élet-
vagy munkaképtelen, de mégis bizonyos, hogy ennek — mond-
hatni — „erkölcsi" előfeltételei hiányoznak, amidőn az érvényte-
len választásokon nyugvó parlament már születésében megtagadja 
a benne rejlő erkölcsi elemeket. 

Ezért van igen nagy jelentősége annak a kéidésnek, hogy me-
lyik választási rendszer és mily eljárás n y ú j t j a a legtöbb garan-
ciát a népképviseleti parlament célszerű megalakítása tekinteté-
ben és a megállapítások eredménye talán következtetést enged 
vonni azokra az okokra is, amelyekből a parlamenti rendszer 
sokak által konstatált halálos ba jának diagnózisa megállapítható. 

„Választási rendszer" és „választási eljárás" ebben a vonatko-
zásban nagyon sokat jelent, mert ide sorozandó minden anyagi 
és alaki vonatkozású tételesjogi intézkedés, rendelkezés és szabály, 
amely a képviselőválasztás lefolyására, a választási eredmény ki-
alakulására, valamint annak érvényességére befolyást gyakorol. 

Ezért veszünk vizsgálat alá a következők során a választással 
kapcsolatos oly tényezőket is, amelyek szoros szóhasználat mellett 
nem volnának a „választási rendszer" vagy „eljárás" fogalma alá 
vonhatók és talán az így megnyíló tárgykör óriási terjedelme 
ad ja magyarázatát annak a szkeptikusnak tetsző megállapítás-
nak, amely szerint tökéletes vagy igen jó kereskedelmi- vagy ma-
gánjog, vagy büntetőtörvény van, de a választójogi rendszerek 
egytől-egyig tökéletlenek, ellentmondásokkal telítettek, a nemzet 
vagy a polgárok irányában igazságtalanok,5 s ezért vállal magára 
óriási feladatot az a törekvés, amely a „tökéletes választójogot" 
akar ja meghatározni.6 

Fokozza a helyes megoldás nehézségét az a körülmény is, hogy 

3 von Blume, Wilhelm dr.: Wesen und Aufgaben der Parlamenté. Hand-
buch der Politik. Berlin und Leipzig 1920. I. 343. ( 

4 Bryce, James: Moderne Demokratien. I—III. München 1923—26. I I I . 3. 
„Der Niedergang der Parlamenté". 

5 Concha Győző: A választójog reformja. Jogállam V. 1906. 643. — Zsedényi 
Béla dr.: Uj választójogot! (Választójogi reformtervek.) Miskolc 1931. 16. 

6 dr. Berecz Sándor: A tökéletes választójog. Budapest 1932. 
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ebben a vonatkozásban csak a legnagyobb kritikával szabad al-
kalmaznunk a helyes jogalkotás két hatékony segédeszközét: t. i. 
az elméleti vizsgálódások eredményeit és a nemzetközi összehason-
lítások anyagát. 

A jogi elmélet — ha valahol — hát elsősorban ezen a téren 
nem lehet öncél; az államok választási rendszerei nem elvont 
doktrínák, hanem a gyakorlati élet szükségletei szerint állapítan-
dók meg7 és nem szabad veszélyeztetnünk az elérni kívánt nagy 
célokat azzal, hogy az eszközök megválasztásában csak elméleti 
féligazságokat és nem a gyakorlati élet követelményeit vesszük 
figyelembe,8 annyival is inkább, mert a közjogok terén igen nehéz 
véglegesen kialakított fogalmakat produkálni; mert ami ma még 
tudományos igazságnak tűnik fel. arról holnap kiderülhet, hogy 
nem egyéb, mint politikai jelszó: „Schlagwort".0 

Nagy kritikával kell azonban fogadnunk a külföldi tételes-
jogok rendelkezéseit, valamint egyes jeles külföldi szerzőknek 
ezeken alapuló vagy ezekkel indokolt megállapításait is. 

Nagyon helyesen látta meg már Robert Mohi, hogy „auch 
eine sehr verbreitete Meinung kann irrig sein und eine in vielen 
Staaten verwilligte Einräumung ist noch kein Beweis einer inne-
ren oder äusseren Nothwendigkeit"10 és nagyon bölcs álláspontot 
foglalt el az a külföldi törvényszerkesztő, amely így indokolt: 
„ . . . Indem sich die Regierung mit der Frage . . . beschäftige, 
kam sie zu der Ueberzeugung, dass es nicht zweckentsprechend 
wäre, wenn bei der Regelung dieser ueberaus wichtigen Frage 
Muster von Verfassungen anderer Staaten einfach uebernommen 
werden würden".11 

Az egyes államok társadalmi, politikai és szociális körülmé-
nyei között óriási különbségek vannak. Ezért nem mond semmit 
a magyar jogalkotó számára — és nem tesz feleslegessé bizonyos 
intézkedéseket nálunk az a megállapítás, amely szerint a svéd 
parlamenti életben a választási kérdések nagyon alárendelt szere-
pet játszanak, mert a választások tiszták és befolyástól mente-
sek,12 — hogy az 1907. évi reform előtti osztrák jog mindössze két 

1 Balogh Arthur: A többes szavazat. Jogállam VII. 1908. 484. 
8 Issekutz Győző: A választói reform. Jogállam VIII . 1309. 28. 
9 von Herrnritt, Rudolf dr.: Das Prinzip des „allgemeinen Wahlrechts" 

und seine Verwirklichung in den Verfassungen der europäischen Staaten. (Nach 
einem in der Wiener juristischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage.) Zeitschrift 
f ü r das privat- und öffentliche Recht der Gegenwart XXXV. 1908. 592. 

10 von Mohl, Robert: Beiträge zur Lehre vom Petitionsrechte in constitutio-
ncllen Staaten. Staatsrecht, Völkerrecht und Politik. Tübingen 1860. I. 223. 

11 Az 1920. február 29-i csehszlovák törvény a választási bíróságról. Mi-
niszteri indokolás. 

12 Leser, Guido dr.: Untersuchungen über das Wahlprüfungsrecht des 
Deutschen Reichstags. Staats- und Völkerrechtliche Abhandlungen VII. 2. Leip-
zig 1908. 110. — Fahlbcck, Pontvs E. dr.: Die Grundzüge der schwedischen Ver-
fassung. Jahrbuch der internationalen Vereinigung fü r vergleichende Rechts-
wissenschaft und Volkswirtschaftslehre VI—VII. kötet I. 1903. 165. 



választási bűncselekményt ismert,13 — hogy a német választáso-
kon a választók jogellenes befolyásolása inkább egyesektől, mint 
a kormányzat részéről indult ki14 s hogy Stuart Mill szerint „az 
újkori Európa előrehaladt államaiban a szavazó kényszerítése 
részint megszűnt, részint sziinőfélben van",15 másrészről viszont 
nincs szükség nálunk sürgős intézkedésre a német választásokon 
leszűrt ama tapasztalat ellenére sem, hogy a Kriegervereinek na-
gyon jelentős befolyást gyakorolnak a választókra,16 majdnem 
ismeretlen nálunk az a francia megfigyelés is, amely szerint a vá-
lasztások eredményét igen sokszor az hamisítja meg, hogy a vá-
lasztási elnök — a pár t férf iakkal összejátszva — hamis szavazó-
lapokat csempész be az urnába1 7 — és teljesen elütő a magyar 
választási-visszaélési statisztikától az az atnerikai megállapítás, 
amely szerint az Északamerikai Egyesült Államokban a választási 
visszaélések legnagyobb hányadát a szavazóurnák ellopása és a 
szavazócédulák meghamisítása képezi,18 míg Spanyolországban a 
névjegyzék meghamisítása a legelterjedtebb választási visszaélés.19 

A magyar választások érvényességének biztosítékait csak a 
magyar választási viszonyok alapulvétele mellett lehet meghatá-
rozni, és csak olyan intézményeket lehet bevezetni vagy fenntar-
tani, amelyeket a gyakorlati élet megkövetel, vagy igazol. Egy-
magában a tetszetős elméleti konstrukció semminek sem adhat a 
választói jog terén létjogosultságot. 

Arravonatkozólag pedig, hogy a magyar parlamenti életben a 
választások tisztaságának és érvényességének biztosítására igenis 
szükség volt — és van —, majdnem egy évszázadra visszamenő-
leg találhatunk aggálymentes irodalmi dokumentumokat. 

Az 1884—1887. évi országgyűlés közigazgatási bizottságának 
megállapítása szerint a népképviseleti országgyűlés a választási 
visszaélések tömegét örökségképen kapta a rendi országgyűlések-
től, amelyek választásain „a mai nemzedék által el nem képzel-
hető mértékű" visszaélések fordultak elő.20 Az 1830—1840. évek 
rendi országgyűléseinek választásairól az egykorú szerzők való-
ban meglehetősen szomorú képet festenek: speciális magyar „vá-

13 Byloff, Fritz dr.: Der Regierungsentwurf betreffend strafrechtliche Be-
stimmungen zum Schutze der Wahlfreiheit. Allgemeine Oesterreichische Ge-
richtszeitung 57. 1906. 97. 

H von Mohl, Robert: Kritische Erörterungen über Ordnung und Gewohn-
heiten des deutschen Reiches. Zeitschrift für die gesamnite Staatswissenschaft. 
XXX. 1874. 571. 

Stuart Mill J.: A képviseleti kormány. Pest 1867. 202. — Ugyanígy: 
Meyer, M. E.: Bekämpfung der Wahlumtriebe durch das Strafrecht. Zeitschrift 
f ü r Politik. I I I . 1909. 17. 

Hatschek, Julius dr.: Das Parlamentsrecht des deutschen Reiches. Berlin 
und Leipzig 1915. I. 560. 

I i Bryce: i. m. I. 261. 
18 Bryce: i. m. I I . 56. 
19 Posada, Adolfo: Die politische Reform Spaniens. Jahrbuch des öffentli-

chen Rechts. II . 1908. 151. 4. j. 
20 Országgyűlési Irományok 1881—1884. XXIV. Melléklet a 470. irományhoz 

140-141. i 
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lasztás-technikai44 fogalom alakult ki a „bunkokráciá"-ban,21 jelent-
vén ez azt, hogy a „szavazatok többségét a fütykösök maioritása 
szerezte meg4',22 de hatott és érvényesült emellett a kormányzati 
pressió23 — valamint az „ . . . ámítások, vendégelések vagy ép' 
vesztegetések (!) . . . "24 befolyásoló eszköze is. 

Olyannyira rendszerré vált a visszaélés a rendi választáso-
kon, hogy úgy tünt fel, hogy „a korrupció az alkotmány lényegébe 
van szőve44,25 mert „alkotmányunk alapja a megyerendszer, a me-
gyerendszer alapja a kortesember"26 és ez a mentalitás a válasz-
tókat is annyira megfertőzte már. hogy a korteskedés szinte a nép 
erkölcsévé vált és nemzeti szokássá alakult.27 Ezért a ján l ja Ke-
mény Zsigmond báró azt, hogy „a vesztegetés eseteit szigorú tör-
vénnyel kell gyéríteni . . ,44,28 bölcsen felismerve az azóta eltelt 
majdnem egy század által is megerősített azt az igazságot, hogy a 
választási visszaéléseket teljes mértékben talán nem is lehet meg-
szüntetni. 

A „magyar történelem legnagyobb országgyűlésének4 '29 emel-
kedett szelleme — legalább is e választások lefolyása tekintetében 
— igen hamar feledésbe merült, mert az 1848. évi nemzetgyűlés 
már megdöbbenéssel konstatálja, hogy Kereszttúri József választá-
sánál négy halottja és 28 sebesültje maradt a választási harcnak a 
jegyzőkönyvek szerint,30 Balogh Kornél győrmegyei válaszását pe-
dig azért kénytelen botrányosnak minősíteni, mert ott többen — 
„közöttük úri emberek is" — nemcsak etetté-itatták, hanem húsza-
sokkal is csábítgatták a választókat Balogh Kornél részére.31 

Érdekes és jellemző dolog, hogy az absolutizmus éveinek or-
szággyűlési választásai nem voltak oly korruptak, mint az alkot-
mányos időkéi32 és az egyik politikus 1896-ban azt a megállapí-
tást tette, hogy a óchmcr/mg-kormány alatt olyan választások vol-
tak, mint talán kétszer sem az utóbbi 30 év alatt.33 

Azonban a sors iróniájaként az alkotmányosság visszaállítá-

21 Kemény Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei 1—3. Kolozsváratt 
MDCCCXLIII—IV. I. 48—83. — Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küz-
delmei. I—III. r. Budapest 1906. II . r. II . k. 123—124. 

22 Eötvös József br.: Reform. Lipcse 1846. 259—260. 
23 Beöthy: i. m. II . r. I. 334. 
24 Wesselényi Miklós bárónak a Pesti Hirlap 1843. évi 265. számában ¡kö-

zölt cikkéből idézi Kemény: i. m. I. 94. 
25 Kemény: i. m. 1. 20. I I . 47. 
26 Kemény Zsigmond: Eszmetöredékek a korteskedés és ellenszereiről. Pesti 

Hirlap 1847. 875-905. számok: 875. 
27 Kemény: Korteskedés II . 115. 
28 Kemény: Korteskedés I. 47. — Hasonlóan: Szalay László: Tájékozás a 

választási jog mezején. Pesti Hirlap 1847. 847—929. számok. — Záborszky Alajos: 
Korteskedés és választási vesztegetés. Pesti Hirlap 1847. 872. 

29 Beöthy: i. m. II . r. II . k. 447. 
30 Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Budapest 1881. I. 44. 
31 Pap: i. m. I. 38. Nyári Pál jellemzőiek tartotta, hogy valaki ilyen meg-

bízó levéllel a képviselők közé be mer lépni. U. o. 
32 Országgyűlési Napló 1896—1901. XXII . 78. Madarász József, mint az 

idők tanujának megállapítása. 
33 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 215. Ugrón Gábor, 
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sával magának a törvényszerkesztőnek megállapítása szerint is 
állandóan sülyed és romlik a választások tisztasága34 úgyannyira, 
hogy 1896-ban gróf Apponiji Albert azt kénytelen megállapítani, 
hogy „ . . . ép a jelen kormány alatt fordult elő három oly vá-
lasztás, mely visszaélés tekintetében még a nálunk állandóan ta-
pasztalt mértéken feliil is fenomenális magaslatra emelkedett..."A5 

A századforduló után az 190>-i nagy belpolitikai válság ered-
ményezte a magyar törvényhozás eladdig talán egyetlen — hogy 
ágy mondjuk: hivat álból tiszta választását,36 azonban annak bi-
zonyítékaként, hogy ez a tünet sajnálatosan csak efemer jellegű 
maradt, arra a szerzőre kell hivatkoznunk, ak\ 1918-ban állapít ja 
meg azt, hogy .,a klinikai szempontból pathologikus képviselő-
választást kell normális típusnak tekintenünk".37 

Emberileg nagyon könnyen érthető persze, hogy a gyakorlati 
politikusok — napi polit ikájuk kívánalmai szerint — nem min-
dig ismerték — és ismerik — el a választások tisztaságának hiá-
nyát és e tekintetben végtelenül jellemző Bánffii Dezső minisz-
terelnöknek a „fenomenális választási visszaélések" idejében tett 
ama kijelentése, miszerint hajlandó ugyan tárgyalni a választá-
sokat purifikálni hivatott javaslatokról, azonban „anélkül, hogy 
elismertem volna, miszerint a választások tisztasága hiányoznék — 
(zaj és derültség a bal- és szélsőbaloldalon)".38 Ennél mindenesetre 
őszintébb — bár az általános választójog és a titkos szavazás ellen 
érvelve, kissé talán tendenciózus — gróf Tisza István megállapí-
tása, amelyben a következő módon fest sötét képet a magyar 
választásokról: „Abfütterung, Bezeeluing und Bestechung figurie-
ren ohne Parteiunterschied bei den ungarischen Wahlen. Be-
hördliche und geistliche Pression, terroristische Agitation und 
brutalste Lügen, Betörungen und Täuschungen sind die abstossen-
den Symptome unserer Wahlen . . .".3!) Az ily beismerés azonban 
ritka, — míg az előbbihez hasonló tagadás szinte mindennapi, hi-
szen a választási pressiót és korrupciót beismerő kormányelnök 
vagy szakminiszter eme confessiójával szinte vádiratot bocsát ki 
saját maga ellen. 

Természetes dolog, hogy ily körülmények között nem hiányoz-
tak oly törekvések, amelyek törvényhozási úton kívántak változ-

34 Országgyűlési Irományok 1872—1875. XVII. 8. •/. a. melléklet a 746. sz. 
irományhoz: a IX. osztály különvéleménye a javaslat 76. §-ához. — Ugyanúgy: 
Marczali, Heinrich: Ungarisches Verfassungsrecht. Das öffentliche Recht der Ge-
genwart XV. Tübingen 1911. 94. — Schwarcz Gyula: Államkitézményeink és a 
kor igényei. Budapest 1879. 109. ' 

35 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 154. — Balassa Imre: A Bánffy-
éra története (Balla Antal: A magyar országgyűlés története c. műben, Buda-
pest é. n. — 1927. — 159—207. 11.) 194—195. 

36 Kemechey László: Széli Kálmán és gróf Tisza István első kormánya 
(Balla Antal: i. m. 207—262. 11.) 262. 

37 Lengyel Aurél: A választások tisztaságának biztosítékai a választójogi 
törvényjavaslatban. Jogállam XVII. 1918. 82. 

38 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXVIII . kötet 339. 
30 Tisza, Stephan gr.: Auf der Schwellen der Wahlrechtsreform. Ungarische 

Rundschau II . 1913. 17. i 
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tatni a tűrhetetlennek látszó választási viszonyokon — és e tekin-
tetben elég gróf Apponiji Albert és Irányi Dániel múlt-
században kifejtett parlamenti munkásságára hivatkoznunk;40 de 
hogy ezek a tiszteletreméltó törekvések különböző körülmények 
összehatása következtében nem vezettek — legalább is absolut — 
eredményre, azt azok a szenvedélyes lendületű társadalmi és po-
litikai mozgalmak mutat ják, amelyek még napjainkban is a vá-
lasztások tisztasága biztosításának célzatával érvényesülnek. 

„Tudom én nagyon jól, hogy ehhez a közszellemnek bizonyos 
meggyógyulása, a törvények alkalmazásában való igazságosság és 
részrehajlatlanság szellemének meghonosulása szükséges" mon-
dotta gróf Apponiji Albert a választások tisztaságának biztosítá-
sára hivatott törvényes rendelkezések hatásának kilátásairól41 és 
valóban: az egyes, a jelen alkalommal vázolni kívánt választási 
tényezők csak azt a keretet adhat ják meg, amelyet élő, erkölcsi 
tartalommal „csak az állampolgári erkölcsök, az államias érzület 
épsége"42 tölthet meg. 

Még ezen belül is felfogás kérdése az, hogy a szemlélő melyik 
választási tényezőnek tulajdonít pozitív vagy negatív hatást a 
választások érvényessége tekintetében. — s az itt következő vizs-
gálatok is nem utolsó sorban azoknak az irodalmi megnyilatkozá-
soknak összegezésén alapulnak, amelyeket e tárgyban úgy a 
hazai, mint a külföldi szerzőknél feltalálhattunk. 

40 Irányi Dániel az 1869—72. országgyűlésen interpellációt terjeszt elő a 
választási visszaélések meggátlása tárgyában alkotandó törvényjavaslat iránt 
(409., 428. ülés), — határozati javaslatot terjeszt elő ú j választási törvény alko-
tása iránt (442. ü.), — törvényjavaslatot terjeszt elő a választási visszaélések 
megbüntetése iránt (463. ü.), — az 1872—1875. országgyűlésen határozati javas-
latot terjeszt elő többek között a titkos szavazás rendszerének bevezetése iránt 
(261. ü.), — az 1878—1881. országgyűlésen indítványt terjeszt elő a kir. Kúriának 
a választási ügyekben való bíráskodásáról (344., 347. ü.), — interpellációt terjeszt 
elő közhivatalnokoknak a választási mozgalmakban való résztvétele tárgyában 
(374. ü.), — az 1884—1887. országgyűlésen gróf Apponyi Alberttel indítványt ter-
jeszt elő a választásoknál elkövetett nagyobb visszaélések tárgyában alkotott 
javaslatról (365. ü.), — az 1887—1892. országgyűlésen indítványt terjeszt elő a 
választások felett ítélendő bíróság felállításáról (129. ü.l, — stb. — Hasonló nagy-
jelentőségű volt gróf Apponyi Albert működése: az 1884—1887. országgyűlésen 
többek között interpellációt terjeszt elő a választási visszaélések tárgyában (293. 
ü.), majd errevonatkozó törvény alkotása tárgyában tesz indítványt (365. ü.), — a 
bíráskodási javaslat tárgyában előterjeszti (340. ü.) a kormányzat által ebben a 
ciklusban beterjeszteni elmulasztott tervezetet, — az 1887—1892. országgyűlésen 
választási sérelmek tárgyában szólal fel (72., 88., 89. ü ) , — a bíráskodási javaslat 
további tárgyalása iránt tesz indítványt (549. ü.), — s a következő két ciklus 
során is egyik legtevékenyebb résztvevője a bíráskodási javaslat vi tájának. 

Hogy milyen korán felmerült a választások tisztasága biztosításának szük- J 
sóge, — ar ra nézve jellemző adatokat szolgáltat az 1869—1872. országgyűlés 
•naplója, — különösen 11., 29., 43., 137., 409., 428., 452., 453., 454., 457., 463., 467., 476., 
480., 483. ülésekről. I 
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Ugyanezért nem lehet természetesen kimerítően felsorolni a 
választások érvényessége szempontjából jelentőséggel biró eleme-
ket sem, mert hiszen az egyik szemlélő valamelyik ily tényezőnek 
elhatározó, generális hatást tulajdoníthat akkor, amidőn a másik 
vizsgáló — ugyanoly meggyőződéssel — teljesen hatástalan, sem-
leges, vagy épen káros intézménynek fogja azt érezni és állítani. 

Azt talán nem is kell külön kiemelnünk, hogy ezeknek a vizs-
gálatoknak során az egyes választási tényezőket csak és kizárólag 
abból a szempontból vizsgáljuk, hogy a választások érvényessé-
gére mily befolyást gyakorolnak. Ha tehát van a választással kap-
csolatos más szempont is, ez kívánatossá teheti egyes intézmények 
meghonosítását abban az esetben is, ha azoknak a választások ér-
vényességére kedvező hatását a következők során nem tudtuk ki-
mutatni. Nagy bölcsességgel kell azonban egyenesbe állítani azt a 
mérleget, amelynek egyik serpenyőjét a választások tisztaságának 
és érvényességének igen jelentős tétele nyomta le. 

Az általános választójog 
Az elméleti és gyakorlati politikának talán legvitatottabb kér-

dése az ¿¡Italános választójog; s ugyanoly vitatott az a hatás is, 
amit a választások tisztaságára, érvényességére gyakorol. 

Mindenekelőtt arra az érdekes körülményre kell rámutat-
nunk, hogy a magyar irodalomban jelentős tábora volt és van an-
nak a felfogásnak, mely szerint a választójog általánossá tétele 
a választások tisztaságára kedvező hatást fog gyakorolni, — míg 
a külföldi szerzők inkább azon ellenkező felfogás felé látszanak 
hajlani, amely szerint a választójog általánosítása a választások 
tisztaságát inkább kedvezőtlenül befolyásolja. 

A magyar parlamentben már az 1892—1896-i országgyűlésen 
követelték Polónyi Géza43 és Veress Jenő44 a választójog általáno-
sítását, mint hatékony eszközt a választási visszaélésekkel szem-
ben és ugyanily felfogásnak adott kifejezést az 1915-i országgyű-
lésen Pető Sándor43 is. 

Az irodalomban Deák Albert arra mutatott rá, hogy az angol 
parlament bátran kiadhatta kezéből a választások érvényessége 
felett való bíráskodás jogát, mert hiszen az angol választójog oly 
széleskörű, hogy majdnem az általános választójoggal egy jelen-
tőségű, az pedig már ab ovo kizár minden választási korrupciót.46 

Hasonló értelmű megnyilatkozások hangzottak el az 1911-ben 
43 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 158. Polónyi Géza. 
4 4 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 275. Veres Jenő. — Egyébként 

az általános választójog bevezetése iránti mozgalom — legalább is terjedelemre 
— jelentős mozzanata volt az 1887—1892. országgyűlés tar tama alatt az ország 
különböző helységeiben megtartott népgyűlések határozati javaslatainak az or-
szággyűlés elé terjesztése. Lásd: Országgyűlési Napló, 1887—1892. a 93., 120. 
és 153. ülésekről. 

45 Igazságügyi Javaslatok Tára XV. 1915., kivonat a május 17. ülés nap-
lójából (585. ü.) 433. Pető Sándor. 

4 6 Deák Albert dr.: Parlamenti bíráskodás. Eixlélyrészi Jogi Közlöny 1913, 
VI. 104. 
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megtartott országos jogászgyűlésen, — és a közjogi és közigaz-
gatási-jogi szakosztálynak a választási bíráskodás iárgvában folyó 
tanácskozásai épen azért nem vezettek eredményre, mert Brasch 
Arnold és Róna Zoltán nem a bíráskodási rendszer vagy eljárás 
változtatását, hanem azt tartották döntő jelentőségűnek a vá-
lasztások tisztaságára, ha az általános választójog rendszerét ve-
zetik be.47 

Ennek az álláspontnak helyességét igazolná a gyakorlatban 
a belga48 és a svéd40 választójog: — mindkettő az általános vá-
lasztójog alapján áll és egyben azzal az irigylendő jellegzetesség-
gel tűnik ki, hogy a választások teljesen tiszták és zavarmentesek. 

Ezzel szemben a magyar irodalomban Iiaendel Vilmos50 elvi 
megfontolások alapján. — a német irodalomban pedig Mohi Ró-
bert51 a gyakorlat tanulságaként azt szögezi le, hogy mivel a vá-
lasztójog általánosításával a szegényebb, tehát gazdaságilag in-
kább függő helyzetben levő néposztályok tagjai is választókká 
válnak, szaporodnak a választók jogellenes befolyásolására ala-
pított panaszok. 

Georg Mayer attól tart, hogy a választójog általánossá tételé-
vel esetleg épen a választási harc erősbbödése következhetik be, 
ami pedig csak ártani fog a választások tisztaságának.52 

Ennek a megfontolásnak felel meg Spira azon figyelmeztetése, 
hogy a választójog általánossá tételével még inkább fokozni kell 
azokat a garanciákat, amelyek a választóképesség (u. n. aktív vá-
lasztójog) megadása tekintetében szem előtt tartandók5 3 és a gya-
korlatban kitűnően igazolja Spira ezen meglátását a régi görög 
jog esete, ahol is a választási 'deliktumok részletes meghatározási 
ellenére virágzott a rejtett korrupció, aminek magyarázata az 
egyik szerző szerint az, hogy az ország szegény és amellett 
„ . . . mit den Segnungen des allgemeinen Wahlrechtes ausgerüstet 
ist, die es in unrichtiger Weise versteht und missbraucht".54 

Ugyancsak Spira megállapítása szerint a munkásosztály — 
vagyis az általános választójog szempontjából leginkább érintett 
társadalmi réteg — szolgáltatta a legnagyobb kontingenst a vá-
lasztási visszaélések statisztikájában"'5 és ezt mindenesetre alátá-

47 Az 1911-ik évi országos jogászgyülés iromá-nyai. Budapest 1911. II. Napló. 
— üárday Sándor: Az országos jogászgyűlés tárgyalásai. Jogtudományi Köz-
löny 1911. XLVI. 366. 

48 Laband: Die Reform des Wahlrechts in Belgien. Deutsche Juristen-Zei-
tung 1900. V. 219. i 

49 Hatschek: i. m. I. 478. — Leser: i. m. 110. — Fahlbeck: i. m. 165. 
50 Haendel Vilmos dr.: Szakvélemény a választójogi reform tárgyában. 

(A debreceni jogakadémia tanári kara megbízásából írta és felterjesztette: . . .). 
Debrecen 1912. 31. 

51 Mohi: Kritische Erörterungen stb. i. m. 572. 
52 Mayer, Geory: Das parlamentarische Wahlrecht. Berli-n 1901. 422. 
53 Spira, Ernst dr.: Die Wahlfälschung in Theorie und Legislation. Mit 

Berücksichtigung des neuen österreichischen Wahlrechtsgesetzes. Zeitschrift fü r 
das privat und öffentliche Recht der Gegenwart. XXXV. 1908. 493. 

54 Hatschek: i. m. I. 464. \ 
$5 Spira: i. m, 498. 
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masztja az osztrák választójogi reform, amely 1907-ben kettőről58 

tízre57 emeli a választási bűncselekmények számát és Ilerrnritt 
szerint „solche Bestimmungen sind durch die erfahrungsgemäss 
mit der Erweiterung des Wahlrechtes wahrnehmbare Vermehrung 
der Wahlmissbräuche begründet".58 

A külföldi irodalom tehát gyakorlati alapon az általános vá-
lasztójoggal szemben etekintetben tagadólagos álláspontra helyez-
kedik. Ez a körülmény egyben részben magyarázatát ad ja annak 
is, hogy a magyar szerzők közül miért fűznek számosan oly vér-
mes reményeket az általános választó jog bevezetéséhez. 

Az idézett magyar szerzők korában — vagyis az 5985/1919. 
M. E. számú rendelet hatálya előtt — a magyar jog nem ismerőén 
az általános választójogot, nem is győződhetett meg saját példáján 
annak a választások tisztaságára gyakorolt hatásáról. így a szer-
zők eloi megfontolások alapján helyezkedtek a fent ismertetett 
álláspontra. Az 1919. évi u. n. első nemzetgyűlési választások már 
az általános választójog jegyében folytak le, — és ez a választás 
az egvik szerző megállapítása szerint mentes is volt a befolyá-
solásoktól.59 Lehet azonban, hogy ennek magyarázatát nem kizá-
rólag a választójog általánossága, hanem egyrészt az idők rendkí-
vülisége, — másrészt az a körülmény adja , hogy az egyik igen 
jellegzetes és káros hatású befolyásolási mód: a hatósági pressio 
ezen a választáson nem érvényesült. 

Meg kell még jegyeznünk azt is, hogy az általános válasz-
tójog mellett állástfoglaló szerzők nagy része merőben adós marad 
a részletes okfejtéssel és indokolással atekintetben, hogy miért 
vár oly elhatározó hatást a választójog általánossá tételétől a vii-
lasztások tisztaságát illetően. Ez pedig rámutat talán arra az okra 
is, amely e felfogás hátterében, mint mozgató erő érvényesült: az 
általános választójog mellett kétségtelenül az egyik legerősebb 
propaganda eszköz az lehet, ha a választások tisztaságát biztosítja 
és így ez az érvelés nem egyéb esetleg, mint láncszeme annak a 
törekvésnek, amelynek irányára Lassale mutatott rá kitűnően: 
. , . . . ohne das allgemeine Wahlrecht, also eine praktische Hand-
habe unsere Forderungen zu verwirklichen können wir sein eine 
philosophische Schule oder auch eine religiöse Sekte, aber nie-
mals eine politische Partei".80 

56 Byloff: i. m. 97. 
57 Geller, Leo dr.: Die Gesetze — betreffend die Reiclisvertregung, die 

Roiehsratwahlordnung und den Schutz der Wahl- und Versammlungsfreiheit. 
Mit Einleitung und Erläuterungen aus den Materialien und der Rechtsprechung 
von . . . Wien 1911. — Anyaggyűjtemény. Közli az 1907. január 26-i osztrák vá-
lasztójogi büntetőtörvényt. 97. A választási bűncselekmények e szerint: Wahl-
bcslcchung. — öffentliche Bewirtung, Wahlnötigung, Verbreitung falscher Nach-
richten, -Wahlfälschung, Wahlbehinderung, — unbefugte Ausübung eines Wahl-
rechtes, — Wahlvereitelung, — Verletzung des Wahlgeheimnisses, — Behinde-
rung an der Wahlbewerbung. 3—12. 

58 von Herrnritt, lludolf dr.: Die oesterreichische Parlamentsreform. Archiv 
fü r öffentliches Rechts. XXII . 1907. 93—94. ( 

59 Szudy Elemér: A nemzetgyűléstől az országgyűlésig. (Balla A.: i. m.) 431. 
60 Bernstein, E.: Die Entwicklung der Socialdemokratie von der Sekte zur 

Partei, Zeitschrift f ü r Politik I I I . 1909. 505. Idézi Lassale-1. 
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A belga és svéd választójog példájából sem lehet feltétlenül 
döntő jelentőségű érvet kovácsolni, egyrészt azért, mert mindkét 
nemzet tel jesen lehiggadt politikai állapotai merőben elütök a ma-
gyar viszonyoktól, aminek megpéldázására utalunk a soécl jog 
azon teljesen különleges és a mi viszonyaink között pl. teljesen el-
képzelhetetlen berendezkedésére. amely szerint a kormányzat 
minden káros mellékhatás nélkül aktive befolyt a választások ér-
vényessége feletti bíráskodásba,61 — a belga választások tisztasá-
gát pedig előnyösen befolyásolhatta az is, hogy 'azok felett az 
1877. július 9-i törvény őrködött, amely pedig igen sok pontban 
egyezik az 1872. évi angol Ballot Act-tel — és amelyet Laband oly 
mestermíinek mondott, amelv a céljának tökéletesen megfelel.62 

Nézzük azonban éidemben, váj jon mennyiben akadályozza 
meg az általános választójog azt. hogy a választási visszaélések 
egyike vagy másika elkövettessék? 

A taxatíve minden bizonnyal fel sem sorolható választási 
visszaélések nagyjában-egészében két nagy csoportra különíthetők 
el. Az egyik csoport a meg nem engedett ráhatást valamely ked-
vező helyzet előállításával vagy kilátásba helyezésével fejti ki és 
így kecsegtető jellegű, — míg a másik csoport ezzel ellentétben 
azzal tör célja felé, hogy a választó szempontjából hátrányos esz-
közt helyez kilátásba vagy alkalmaz arra az esetre, ha nem a be-
folyásolás irányában cselekszik, vagyis szavaz — tehát ennek a 
befolyásolásnak agressiv jellege van. A befolyásolás mindkét fa já t 
elkövetheti ügy magán-személy, mint közhatóság, — és ez utóbbi 
szerepe különösen a második befolyásolási csoport tekintetében 
lép előtérbe a hatósági pressió formájában. 

Vájjon mivel akadályozza meg a választójog általánossá tétele 
egymagában, mint olyan azt. hogv a választóra meg nem engedett 
kecsegtető befolyást gyakoroljanak, — és mi biztosítja a választó-
polgárt a tekintetben. hogy ..általános választójogát" nem magán-
vagy közhatósáei személyek pressió ja alatt fogja gyakorolni? 

Nem hisszük, hogy ezekre a kérdésekre megnyugtató, pozitív 
feleletet lehetne adni. A választási visszaélési technikának talán 
feladatot fog ielenteni az, hogy hogyan környékezze meg az álta-
lánosítással talán megsokszorozódott szánni szavazókat — és ugyan-
ez a körülmény az erőszakoskodni kívánó hatóságok részéről is 
feltétlenül nagyobb apparátus megmozgatását és fokozott erőfe-
szítést tesz szükségessé — de ennél több biztosítékot az általános 
választójog nem nyúj t , — és nem létesít elvi akadályt egyik be-

» folyásolási mód érvényesülésével szemben sem. 
Ugy látszik, hogy a szerzők igen nagy része abban a téves 

feltételezésben van, hogy a választójog általánossá tételével auto-
matice megszűnnek a pártharcok, amelyek minden időben a visz-
szaélések keletkeztető forrásai voltak. Ennek feltételezésére azon-
ban közvetlen alap nincs, mert a választójog általánossá tétele 
az érdek-, párt- és hatalmi ellentéteket egymagában nem szün-
teti meg. 

61 Hatschek: i. ni. I. 478. 
62 Laband: i. m. Deutsche Juristen-Zeitung 1900. V. 219. 



14 

Talán azzal is lehet érvelni az általános választójog mellett 
felhozott külföldi példákkal szemben, hogy ott azért hiányzik a 
kecsegtető befolyásolás eszköze, mert a választójogot fejlett kultú-
r á j ú és erkölcsi érzékű állampolgárok gyakorolják, — és az általá-
nos választójog bevezetését épen ez a körülmény tette lehetővé. 
Vagyis talán nem az általános választójog eredményezte a vá-
lasztások tisztaságát, hanem fordítva: épen a tiszta választásokból 
kitűnően lehiggadt politikai és társadalmi viszonyok tették lehe-
tővé az általános választójog rendszerének bevezetését. 

Nem hagyható figyelmen kívül végül az a körülmény sem, 
amelyre már Todd rámutatott,63 hogy t. i. a választójog kiterjesz-
tése ezt az intézményt bizonyos mértékig selectio-mentessé is teszi, 
— és mivel a választójog kiterjesztése szükségképen a gazdasági-
lag gyengébben megalapozott társadalmi osztályok tagjainak irá-
nyában és azok javára történik, — kérdés lehet az. hogy nem 
kell-e számolnunk azzal a veszéllyel, hogy az egyes szerzők meg-
látása szerint a szellemi javak iránt kevesebb érzékkel biró vá-
lasztók64 nemcsak választóakaratuknak valóban a köz szempont-
jából helyes kiépítése tekintetében —, hanem a jogellenes, meg 
nem engedett befolyásolásokkal szemben való magatartást illetően 
is nem fognak reprezentálni annyi önuralmat, ítélőképességet és 
erkölcsi erőt, amennyit a szerzők a választójog — helyes — gya-
korlásához szeretnek megkövetelni. 

Ki kell emelnünk, hogy ez az okfejtés nem az általános vá-
lasztójog rendszerének helyességét vagy helytelenségét kívánta 
megállapítani, hanem tisztán és kizárólag arra irányult, hogy az 
általános választójognak egy rész-jelenség: a választások tiszta-
sága szempontjából kifejtett vagy kifejthető hatását megállapítsa. 

Ebben a vonatkozásban azonban arra az álláspontra kell he-
lyezkednünk, hogy a választójog általánossá tétele a választások 
tisztasága tekintetében nem nyújt többlet-garanciát, — hatása 
tehát a választások érvényességére vagy semleges, vagy — ked-
vezőtlen körülmények között esetleg — negatív is lehet. 

A titkos és I i y i l l SZÖYÜZÓS65 

Ha az általános választójog hatásának vizsgálatánál óvatos-
ságra intettek a kérdés gyakorlati-politikai vonatkozásai, — még 
inkább előtérbe nyomul ennek a fenntartásnak szüksége a most 
vizsgálni kívánt titkos és nyilvános szavazás problémájának el-
döntésénél. 

Nagyon helyesen látta meg már Kautz azt, hogy „a nyilt vagy 
63 Todd Alpheus: A parliamenti kormányrendszer Angliában s annak ere-

dete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. (Ford.: Dapsy L.) Budapest 1876. 
I—III. — II. 388—399. | 

64 Balogh Arthur: Politika. Budapest 1910. 19. — Réz Mihály: A választói 
jogról. Budapest 1913. Tanulmányok. 73—79. 

6 5 E fejezet vázlatát lásd: dr. Goltner Dénes: A titkos és nyilvá-aos szava-
zási rendszer befolyása az országgyűlési képviselőválasztások érvényességére. 
Jogtudományi Közlöny 1932. LXVII. 239—241., 250—252. 
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titkos szavazás melletti agitáció rendszerint gyakorlati politikai 
célzatok tekintetéből történik"66 és ez a körülmény magyarázza 
meg azokat az áthidalhatatlan felfogásbeli ellentéteket, amelye-
ket egyes, különösen publicista szerzők etárgyü felfogása között 
találunk67 és amely állásfoglalások jelentőségét annyival is ke-
vésbbé szabad lekicsinyelnünk, mert a szavazás helyes módja te-
kintetében kialakult közfelfogásra sokszor nagyobb hatást gya-
korolnak, mint a szoros értelemben vett jogi szakirodalmi müvek. 

Jóelőre választ kell adnunk továbbá arra a kéraésre is, hogy 
milyen célokat tart és tarthat szem előtt a törvényhozó akkor, 
amidőn a szavazás technikai módjának kérdését a jogi szabályo-
zás körébe vonja. 

Ennek a kérdésnek felmerültét az okozza, hogy a szerzők 
egy része oly álláspontra helyezkedik, amely szerint az egész tár-
sadalmi élet a nyilvánosság principiurnán épülve fel, a törvény-
hozó testület megalakítása — és így annak eszköze: a szavazás — 
mint elsőrendűen közérdekű folyamat sem történhetik másként, 
mint nyilvánosan,68 sőt: a szavazás nyilvánossága mintegy a köz-
erkölcsiség követelményeként jelenik meg.69 Még tovább megy 
azután az a felfogás, amely a szavazás titkos vagy nyilvános volta 
kérdésének eldöntésében döntő súlyúnak tar t ja azt a megállapí-
tást, amely szerint „a nyilvános szavazás . . . politikai műveltsé-
get, bátorságot, tapintatot és jellemet fejlesztő . . ."76 míg a 
„ . . . titkos szavazás megöli a szavazóban a kötelességérzetet . . . 
és a jellemek függetlenségét".71 

Az előbbi felfogások szerint tehát a törvényhozónak a szava-
zás módját összhangba kell hoznia a társadalmi élet egyéb jelen-
ségeinek esetleg azonos természetével, — a további felfogások pe-
dig úgy lát ják, hogy a törvényhozónak messzemenő társadalom-

ié Kaulz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve. Budapest 1877. 230. — 
Réz: i. m. 62—79. — Réz Mihály: A kor szelleme és a választói jog. Budapest 1913. 
Tanulmányok. 91. — Balogh Arthur: A törvényhozó hatalom. 62—63. 

67 A két véglet: Egyrészt Révai Mór: Magyar demokrácia, magyar válasz-
tójog. Budapest 1914. „A választók függetlenségét akkor fogjuk a leghatéko-
nyabban biztosítani, ha a választás teljesen nyílt lesz." 166. —, másrészt Bolgár 
Elek: Választójog és választórendszerek. Budapest 1908.: „a nyilvános szavazás 
a korrupció melegágya, az általánossá vált vesztegetések a nyílt szavazás ered-
ményei". 25—26. — A helyzet épen az ellenkező: a nyílt szavazás a korrupciót 
csökkentheti esetleg, de teret enged a pressiónak; — a titkos szavazás ezzel szem-
ben megvéd a pressiótól, de nem tudja megakadályozni a vesztegetéseket. 

68 Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve. Kolozsvárt 1902. „A nemzet-
államot a legnagyobb csapások egyike a titkos szavazásban fenyegeti. A titkos 
szavazás alapját az képezi, hogy a politikai jog végső elemzésben a polgári tár-
saságot magánérdekből alakító emberek magánjoga . . .". „ . . . a nemzetállam-
ban mindennek nyilvánosnak kell lennie." 274—275. — Concha Győző: Politika. 
Budapest 1907. „Ahol a szavazat az egyén magánjogának fogatik fel, ott a sza-
vazás titkos lesz." 459. — Mayer, Georg: i. m. 588. — Némethy, Kari dr.: Die un-
garische parlamentarische Reform (der Gesetzentwurf des Grafen Jul ius 
Andrássy). Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1910. IV. 178. 

69 Haendel: i. m. 28-29. 
70 Kautz: i. m. 229. | 
71 Kuncz / . : i. m. 275. 
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politikai és nemzetnevelő célokat kell a szavazás módjának meg-
határozásával is szolgálnia. 

Nem gondoljuk azonban, hogy akár az egyik, akár a másik 
felfogás ebben a formájában elfogadható volna. 

Először is teljes jogosultsággal kétségbevonható, miszerint a 
közélet nyilvánossága, mint alapelv megkívánná azt, hogy a sza-
vazás feltétlenül nyilvánosan történjék. A nyilvánosság valóban 
princípiuma a közéletnek addig, amíg az illető jog- és életviszony 
céljának, természetének, rendeltetésének megfelel. Nyomban nem 
elvi követelménye azonban a nyilvánosság valamely társadalmi 
vagy politikai intézménynek, berendezkedésnek, ha annak célját 
és hivatásának betöltését veszélyezteti, — amit úgy is megfogal-
mazhatunk, hogy a társadalmi és állami intézmények nyilvános-
sága nemannyira elvi követelmény, — hanem sokkal inkább gya-
korlati megfontolás eredménye. 

Még tövesebbnek látszik azonban az a felfogás, amely a sza-
vazással a választók, az állampolgárok jellembeli tökéletesbbiilé-
sét k ívánja szolgálni, — és amely felfogás a szavazás módját 
ehhez a célhoz akar ja igazítani. 

Lehet nagyon tiszteletreméltó és fontos szociálpolitikai törek-
vés, amely a polgárokat oly eszményi magaslatra kívánja emelni, 
amelyen a szerzők által idézett jellembeli kitűnőségek valameny-
nyiével rendelkeznek. Amily vitathatatlan azonban ez, époly két-
ségtelen másrészt az is, hogy a mód és eszköz erre minden lehet, 
de nem a választás, a szavazás. A választás csak eszköze annak, 
hogy a törvényhozó testület egyik tagja kijelöltessék, — a szava-
zás pedig ennek a folyamatnak megjelenési formája, módja. A vá-
lasztást a szavazáson keresztül arra kell alkalmassá tenni, hogy 
a törvényhozó testület egyik tagját helyesen jelölje ki, de semmi-
képen sem lehet eléje azt a célt tűznünk, hogy a választókat jel-
lembeli tökéletességre és magas állampolgári belátásra nevelje. 
Nem szólunk arról, hogy esetleg vitatni lehet azoknak a szem-
pontoknak milyenségét is, amelyeket a választóban ki kell fejlesz-
tenünk. — és nem von juk kétségbe egyelőre azt sem, hogy a vá-
lasztások lefolyása és kísérőkörülményei mindig olyanok, ame-
lyek a polgárok számára csakis erkölcsi tökéletesbbiilést eredmé-
nyezhetnek, — bár van valami önkénytelen gúny ebben a célkitű-
zésben, ha meggondoljuk azt, hogy milyen nevelő hatása van a 
választóra egy pl. a hatósági pressio jegyében lefolyó válasz-
tásnak. 

Nem azt kell tehát vizsgálnunk, hogy mi következik a vá-
lasztás, szavazás állítólag bennrejlő belső természetéből, — nem 
azt kell néznünk, hogy mi inkább méltó a „szabad állam szabad 
polgárához", mert „valóban nagy balfogás volna, ha a vitába bele-
kevernék a zárkózottság vagy gyávaság szójárását".72 Nem azt 
kell szem előtt tartanunk, hogy melyik szavazási mód, vagy az 
arra vonatkozó irodalmi felfogás az ideálisabb —, az állam-erköl-

72 Stuart Mill: i. m. 197. — Spiro, Emil dr.: Die Wahlpflicht, öffentlich-
rechtliche Studie. Wien 1909. „Das Gesetz kann den Bürgern nicht sittlichen Hel-
denmut diktieren". 56. i 
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esi szempontokból magasabban álló,73 lianem csak és kizárólag 
azt, hogy a törvényhozást megalkotó választások érvényességére 
bizonyos adott — és a szavazás technikumával bizonyára nem or-
vosolható, de nem is orvoslandó — szociális viszonyok között váj -
jon a titkos vagy nyilvános szavazási mód gyakorol-e kedvezőbb 
befolyást. 

De váj jon milyen összefüggés állapítható meg egyrészt a vá-
lasztás tényleges körülményei, másrészt pedig a szavazás módja 
között? 

Amint már megállapítottuk, a választókra gyakorolt meg nem 
engedett befolyásolások kettős jellegűek: vagy valamely előny-
nyel kecsegtetik a választót arra az esetre, ha enged a ráhatásnak, 
— vagy valamely hátrányt helyeznek kilátásba, ha a ráhatás ellen 
cselekszik. Aszerint, amint és amennyiben a szavazás egyik vagy 
másik módja a befolyásolások valamelyik nemével szemben vé-
delmet nyúj t , és annak megfelelően, hogy az illető tételes jog által 
uralt társadalmi és politikai körülmények között a befolyásolá-
sok melyik neme nyomult inkább előtérbe —, alakul ki az az íté-
let, amely a titkos vagy nyilvános szavazás kérdését eldönti. 

Az első kérdés tehát az: Mily irányban nyú j t biztosítékot a 
nyilvános szavazás, — és mi ellen véd a titkos? 

A kérdés magában hordja a feleletet: 
Nyilvános szavazás mellett ellenőrizhető az, hogy a választó 

kire — vagy melyik lajstromra szavazott, — a titkos szavazás mel-
lett elvileg nem. Ha és amennyiben ez az ellenőrzési lehetőség a 
választás érvényességére a szavazat érvényességén keresztül ked-
vező, — annyiban a nyilvános szavazás is előnyös. 

Az ellenőrzési lehetőségének azonban két oldala van. 
A szavazó az illető szavazó-kör vagy kerület közönségén ke-

resztül a nagy-nyilvánosság ellenőrző hatása alatt áll, aminélfogva 
esetleg megfontolja, hogv engedjen-e annak a kecsegtető befolyá-
solásnak, amely tőle a kisebb társadalmi körökön belül szinte 
közismertnek mondható74 valódi politikai felfogásával ellentétes 
i rányú szavazatot vár. 

Ez a teljesen erkölcsi színezetű motívum természetesen csak 
a kecsegtető jellegű befolyásolásokkal szemben jelenthet gátlást, és 
a nyilvános szavazás csak az ily jellegű befolyásolásokkal szemben 

73 Mohi: Kritische Erörterungen, i. m. A nyilvános szavazást fejtegetve: 
„Die letztere Anschauung ist nun wohl die sittlich und staatlich höher stehende, 
die idealere; allein, dass die fü r das Geheinmiss angeführten Gründe mehr aus 
dem Leben gegriffen sind, namentlich bei einem bis in die abhängigsten und 
ärmsten Klassen ausgedehnten Stimmrechte und bei einem politisch noch wenig 
ausgebildeten Volke, — lässt sich kaum in Abrede ziehen". 592. 

74 Országgyűlési Irományok 1910—1915. XXIV. 742. szám: A külön bizott-
ság jelentése az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyában. „A bizottság azon a véleményen van, hogy különösen nálunk, ahol 
. . . mindenki politizál, . . . ahol politikai felfogásunkat épen ez okból a válasz-
tás előtt és a választás alatt mindenki ismeri, a titkos szavazás csak azoknak 
fog kedvezni, akik kétszínű játékot űznek, mindegyik pártnak kedvébe akarnak 
járni." 340. — Ugyanígy az 1925:XXVI t.-c. indokolása: Nemzetgyűlési Iromá-
nyok 1922—1925., melléklet a 750. számú irományhoz. 
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hozható fel érvül, merthiszen a szavazó csak akkor érezheti ma-
gát a nyilvánosság által feszélyezve, ha a befolyásolásnak való 
engedésből ránézve hátrányos erkölcsi értékítélet vonható. Ez pe-
dig — praktikus megfontolás mellett — csak a kecsegtető ráhatás 
esetében áll fenn, mert a kényszernek való engedés bizonyos ha-
tárok között — és bizonyos bölcsen mérsékelt erkölcsi szigor mel-
lett — nem eshetik erkölcsileg hátrányos megítélés alá.75 

Erre való tekintettel tehát a nyilvános szavazás a választások-
nak a kecsegtető jellegű befolyásolásoktól való mentessége tekin-
tetében nyúj tha t biztosítékot.76 

Leronthatja azonban ezt a kedvező hatást teljes egészében az 
a körülmény, hogy a szavazó nem érez erkölcsi gátlást, amidőn a 
vesztegetés hatása alatt — bár meggyőződése ellenére, — a nagy-
nyilvánosság előtt szavaz. Az ellenőrzés eme kedvező hatásának 
elvárása bizonyos tekintetben talán önellentmondó is, mert igen 
valószínű, hogy az a választó, aki engedett a kecsegtető befolyá-
solásnak, nem bir olyan kényes erkölcsi érzékkel, amely a feszé-
lyezettség érzetét támasztaná benne a nagy-nyilvánosság ellenőr-
zésére tekintettel. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt jsem, 
hogy a nyilvánosság-adta ellenőrzési lehetőség két értelemben is 
érvényesülhet. 

Először is arra gondolunk, hogy a nyilvános szavazásnál ké-
nyelmes helyzete van annak a vesztegetőnek, aki meg kíván győ-
ződni arról, hogy az általa befolvásoltak valóban a ráhatás értel-
mében szavaztak-e vagy sem. Ebből a szempontból a nyilvános-
ság tehát még kedvezőilen hatást is gyakorolhat a választás tisz-
taságára, mert a szavazó — befolyásolójának figyelő szeme előtt 
— kénytelen megmaradni a választás valódi eredménye szempont-
jából káros elhatározása mellett.77 

Ennél a kisebb-jelentőségű mellékhatásnál sokkalta károsabb 
azonban az, amit a szavazás nyilvánossága a befolyásolás másik 
fa jáva l : az agressív eszközökkel való ráhatással kapcsolatosan 
lehetővé tesz. 

A két befolyásolási eszköz hatása között mélyreható ellentét 
van. A kecsegtető eszközzel befolyásolt — megvesztegetett -— vá-
lasztó valóban elhatározza magát oly értelemben, hogy korábbi, 

7 5 Ennek a megáll pításnak a helyessége attól függ, hogy milyen követel-
ményekkel léphetünk fel a szavazóval szemben az erkölcsi függetlenség és jel-
lembeli tökéletesség tekintetében. V. ö.: Spira: i. m. Die Wahlpflicht. 56. — 
Jaques, Heinrich dr.: Die Wahlprüfung in den modernen Staaten und ein Wahl-
prüfungsgerichtshof für Oesterreich. Wien 1885. „Mann darf und soll von den 
Menschen niemals mehr, als ein mittleres Durchsclmittsmass von Moral erhei-
schen." 57. — Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 244—245.: „Ne kívánjuk 
— t. Képviselőház, — a gyarló embertől — mindegyiktől legalább ne kívánjuk — 
azt, hogy a jellemerősségnek, az akaratelhatározásnak s a politikai puritániz-
musnak azon magaslatára legyen képes felemelkedni, amelyen inkább a nyomort 
választja, mintsem hogy meggyőződése ellenére szavazzon". Gulner Gyula. | 

76 Mayer, Georg: i. m. 588. — Némethy: i. m. 181. — Stuart Mill: i. m. 211. 
77 Schwarcz: Államintézményeink i. m. 136. kk. — Lukács György: A vá-

lasztójog. Budapest 1907. 31. 
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befolyásolásmentes meggyőződése ellenére szavaz, feltéve, hogy 
ilyen meggyőződése egyáltalában volt, érdemileg tehát nem 
kerül összeütközésbe sajátmagával, amidőn a befolyásolás ér-
telmében szavaz — esetleg vesztegetője ellenőrző szeme előtt, 
— épen erre való tekintettel egyes szerzők felfogása szerint 
bár befolyásolt, de saját akaratát jelentve ki, szavazata époly ér-
vényes és megtámad hatatlan lesz, mintha teljességgel befolyáso-
lástól mentesen adta volna azt le.78 

Ezzel szemben a magán- vagy hatósági pressio hatása alatt 
szavazó választóban egyáltalában nem folyik le az a lelki folya-
mat, amely a megvesztegetett választó szavazatát eredményezte. 
Az agressive befolyásolt választó valójában csak egy akarat-kije-
lentést tesz, amelynek akarati tartalma az ő szempontjából nincs 
is, hiszen az ő akarata szinte fogalmilag nem az, amit kijelentett, 
mert ellenkező esetben nem kellett volna őt pressionálni. Ez eset-
ben tehát egy merőben idegen akarat jelenik meg a választó aka-
ratkijelentése külső köntösében, és így a választó valódi akarata 
a szavazás technikai módjában megjelenő külsőleges védelem 
nélkül veszendőbe megy. A nyilvános szavazás természetesen nem-
csak hogy védelmet nem nyú j t ennek az elfojtott választói aka-
ratnak, hanem ellenkezőleg: az eljárás nyilvánossága szinte ki-

78 Nem mondható eldöntöttnek az a kérdés, hogy egyáltalában fogalmilag 
tilos-e, illetve megtiltható-e a választók befolyásolása. Az ellenkező, szélső fel-
fogást vall ja: Ferdinándy Geyza dr.: Parlamenti vizsgálóbizottság és az ország-
gyűlési tagok megvesztegetésének büntethetősége. Jogállam II . 1908. 429., — és 
folfogását gyakorlati okra: az ellenőrzés lehetetlenségére alapítja. — Lásd még: 
Buza László: A kötelező szavazás. Magyar Társadalom Tudományi Szemle 1913. 
VI. 25. — Különösen egy ponton domborodott ki a befolyásolás tilalmas voltá-
nak problémája: nevezetesen akkor, amidőn az u. n. „nemes céllal való befolyá-
solás" mikénti megítélése vált a bíróság feladatává. Erre érdekes adatokat szol-
gáltat a kir. Kúriának az 1901. választások kapcsán kialakult gyakorlata. í gy 
nem tekinti vesztegetésnek, és így az 1899:XV. t.-e. 3. §-ának 2. pontjában meg-
határozott érvénytelenségi ok megvalósításának a jelöltnek — bár hallgatólag 
a választók bizalmának elnyerése céljából — valamely communitas céljára szóló 
— annak tagja i között fel nem osztható adományát, illetve ennek ígéretét, mert 
ily esetben a képviselő nem anyagi eszközzel, hanem ellenkezőleg azzal a nemes 
céllal gyakorol befolyást, amelynek az anyagi eszköz csak közvetítője (20. c. b. 
1902. számú ítélet); figyelmen kívül hagyja a kir. Kúria a dr . G. L. ellen be-
adott másodkérvénynek ama pontjait, amelyek ar ra vannak alapítva, hogy a 
képviselő egyes erkölcsi testületeknek általánosságban vallási célokra nagy ösz-
szegeket adott, mert nem vehette tekintetbe a képviselőben jóllehet felvetődött 
azt a szándékot, hogy ezáltal a választókat a maga részére befolyásolja (413. 
c. b. 1902.); közlik: Gyomai Zsigmond: A Kúria bíráskodása képviselőválasztási 
ügyekben. Budapest 1903., Grecsák Károly: A választási bíráskodás a gyakorlat-
ban. Budapest 1903., Tetétleni Armin dr.: A választási bíráskodás tárgyában — 
petitió ügyekben — a m. kir. Curia által hozott határozatok. Magyar Döntvény-
tár V. k. — Grecsák pl. nem tekinti tilosnak azt a befolyásolást, amely — bár 
absolute tilos eszközökkel, — de nem rábírta a választót arra, hogy a képviselőre 
szavazzon, hanem csak megerősítette ebben a szándékában. Tehát csak az „omní-
modo alias facturus" választó befolyásolása tilos, i. m. 69. — Lásd különben erre 
a kérdésre még: Bryce: i. m. II. 264. 2/j., — Byloff: i. m. Allgemeine österrei-
chische Gerichtszeitung 57. 1906. 99., — ellenkezőleg: Gross, Alfred dr.: Straf-
rechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahlfreiheit u. o. 354. — Geller: 
i. m. 97. és j. 
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tenyészti ezt a káros hatású ellenőrzést és adott esetben épen a 
nyilvánosság állja útját annak, hogy a választé) valódi akarata 
— a rákényszerített, idegen akarattal szemben — érvényre juthas-
son. A pressionált szavazó — ha a kényszer elől ki nem tér79 vagy 
annak ellent nem áll, — nem szavazhat akarata szerint, mert a 
szavazás nyilvánossága mindenkinek, a szempontok válogatása 
nélkül ellenőrzést enged. — és könnyen képzelhető, hogy ezzel az 
ellenőrzési lehetőséggel a pressionálő élni is fog. 

Ez a pont a nyilvános szavazás elvileg megfelelő voltának te-
herpróbája, — és úgy látszik, hogy ezt a próbát nem képes ki-
állani. Eszerint pedig a nyilvános szavazás csak ott helyeselhető, 
ahol a választó nincs kitéve annak, hogy hatalmi szónál reánézve 
merőben idegen akarat kijelentését kényszerítik rá. 

De ha a nyilvános szavazás ebből a szempontból nem meg-
felelő, váj jon a titkos szavazás véd-e ezzel a veszéllyel szemben, 
és ha igen: mennyiben? 

A titkos szavazásnál elvileg nem ellenőrizhető az, hogy a vá-
lasztó kire szavazott. Amennyiben tehát a nyilvánosság ellenőrző 
hatása a választásra kedvező, — annyiban ezt az előnyt a válasz-
tási rendszer a titkos szavazás bevezetésével kétségtelenül elve-
szíti. Minthogy pedig az ellenőrzésnek a kecsegtető jellegű befo-
lyásolás csoporttal szemben mutatkozott kedvező hatása, — a tit-
kos szavazás ezekkel a befolyásolásokkal szemben valóban nem 
nyújt védelmet.80 

A titkos szavazás, mint választási garancia azonban nem is 
azért teremtődött, hogy a választási vesztegetéseket zár ja ki. A 
titkos szavazás természetéből kifolyólag azt célozza, hogy a nyil-
vánosság és ellenőrzés hiánya a választót valamivel szemben védje 
meg; védeni pedig nem a kecsegtető, hanem az agressív befolyá-
solásokkal szemben kell a választót. 

A titkos szavazás tehát annyiban lehet előnyös a választások 
érvényességére, amennyiben a választót megvédi vagy megvéd-
heti a hútr¿ínyos eszközzel ható, agressiv befolyásolásokkal szem-
ben. 

Mindjárt meg kell azonban említenünk azokat az ellenveté-
seket is, amelyeket az irodalom a titkos szavazás eredményessége 
ellen felhoz. 

Részben reflektáltunk már arra az ellenvetésre, amely attól 
tart, hogy a titkos szavazás mellett a szavazónak módjában áll 
egyszerre akár több párt részére is elígérkezni, mert hiszen vesz-
tegetői nem tud ják megállapítani, hogy valójában kire is szava-

79 Ennek egyik és legegyszerűbbnek látszó módja volna a nem-szavazás. 
Nálunk azonban — tekintettel az 1925:XXVI. t.-c. 74. §-ának 1. bekezdésére — 
sikerrel aligha alkalmazható, mert hiszen ha valaki a fenti törvényhely rendel-
kezése következtében — nyilvános szavazásnál! — megjelenik és még sem szavaz, 
akkor nyilvánvaló, hogy ennek oka az, hogy nem akar a befolyásolás értelmé-
ben szavazni; ebben az esetben pedig épen úgy kiteszi magát az esetleges retor-
zióknak, mint akkor, ha a befolyásolás ellen szavaz. A „megjelenési kötelesség-
ről" lásd: Búza L.: i. m. 105., 107. 

89 így értelmezhető helyesen Concha megállapítása: „A titkos szavazás a 
vesztegetéseknél sem állja meg a próbát". Politika 460. 
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zott.81 Ezt a kissé elméleti jelentőségűnek látszó esetet valóban 
nem lehet teljesen kizártnak tartani, és kétségtelen az is, hogy a 
titkos szavazás ezzel szemben nemcsak, hogy nem nyúj t védelmet, 
hanem ezt a „visszaélést a visszaéléssel szemben" maga tenyészti 
ki. A választás érvényessége szempontjából azonban nincs jelen-
tősége annak, hogy az ilyen választó titkosan vagy nyilvánosan 
szavaz-e, merthiszen az érvénytelenségi tényálladék teljességéhez 
már az is elég, ha csak egy párt részéről is engedte magát meg-
vesztegettetni. 

Más szerző attól tart, hogy a titkos szavazás mindössze azzal 
a hatással fog járni, hogy a vesztegetési ígéret csak a választás 
után megy foganatba, amidőn megállapíthatóvá vált, hogy a be-
folyásolt választó valóban a ráhatás értelmében szavazott.82 Ez 
az ellenvetés szintén megállhat, 'de csak azt bizonyítja, hogy a 
titkos szavazás sem valamely absolut értékű varázsszer, amit vi-
szont komolyan senki sem állíthat, — de egyébként is csak azt 
vonja kétségbe, hogy a titkos szavazás a kecsegtető jellegű befo-
lyásolással szemben garanciát nyú j t : — már pedig a titkos sza-
vazás intézményének éle nem is ez ellen a befolyásolási mód ellen 
irányul. 

A titkos szavazás technikai tökéletlenségét ál lapít ja meg La-
banc/ annak leszögezésével, hogy nincs titkos szavazási rendszer, 
mely a szavazás titkossága tekintetében valóban teljes biztonságot 
nyúj tana . Minden pártnak meg van a maga „Wahlaufseher"-e, 
aki nemcsak a szavazócédulát ad ja a választó kezébe, hanem arra 
is módot keres, hogy meggyőződhessék arról, váj jon az illető vá-
lasztó tényleg „helyesen" szavazott-e vagy sem.83 

Ugyanezt vallja Spira is, kiemelve a régi osztrák választójogi 
törvény ama fogyatékosságát, hogy megengedte a szavazócédulá-
nak a választási helyiségen kívül való kitöltését, ami a szavazás 
titkosságát valóban teljesen illuzóriussá teheti.84 

Történeti példára hivatkozik Némethi) a titkos szavazással 
szemben annak megállapításával, hogy a titkos szavazás sem 
nyúj tot t védelmet az agressiv befolvásolások tekintetében III. Na-
póleon idejében, a hivatali pressio klasszikus korában.83 

A szavazás titkosságának meghiúsítására érdekes példát hoz 
fel a magyar törvényszerkesztő. Eszerint az egyik párt első szava-
zóját üres borítékkal szavaztatta le és az illető szavazó köteles 
volt magával hozni az üres szavazólapot a választási helyiségből. 
A következő szavazó már ezzel a kellően kitöltött szavazólappal 

81 Országgyűlési Irományok. 1910—1918. XXIV. 340. 
82 Némethy: i. m. 180. 
8 3 Laband: Die Wahlreform in Preussen. Deutsche Juristen-Zeitung XV. 

1910.: A titkos szavazás előnyeit elismerve is hangsúlyozza, hogy ünámítás 
volna azt gondolni, hogy a titkos szavazás valóba'n teljesen biztosítja a válasz-
tót és a választás titkosságát. Kein ..Klosettgesetz" ist imstande einen Wähler, 
welcher nicht völlig unabhängig ist, von Nachteilen zu sichern, denen er sich 
durch Ungehorsam gegen das ihm erteilte Wahlkomma'ndo aussetzt". 2. hasáb. 

84 Spira: Die Wahlpflicht 57. 
85 Némethy: i. in. 181. — Hasonlóan: Országgyűlési Irományok 1910—1918. 

XXIV. 340, 
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ment be szavazni s a maga szavazócéduláját ugyancsak üresen 
magával hozta. így a párt egyetlen szavazó feláldozásával tetszése 
szerint ellenőrizhette és irányíthatta „titkosan" szavazó tagjai sza-
vazását.86 

Hasonló példát hoz fel a német gyakorlatból Rosenthal, aki 
megemlíti, hogy az egyik német ipari centrumban az egyik gyáros-
munkaadó feljegyezte magának azt a sorrendet, amelyben mun-
kásai szavazni mentek; ezt azután egybevetette azzal az egymás-
utánnal, amit az urnák felnyitása után a szavazócédulák tüntet-
tek fel. így meg tudia állapítani azt, hogy munkásai kire sza-
vaztak.87 

Ezek a példák mindenesetre alkalmasak annak megállapítá-
sára, hogy a titkos szavazás sem feltétlen értékű mod a szavazás 
érvényességének biztosítására88 és ez a viszonylagosság fokozot-
tan szükségessé teszi annak megállapítását, hogy váj jon mily 
megoldási módot tesznek szükségessé az illető nemzet gyakorlati 
választási viszonyai. 

A nyilvános szavazás rendszere tehát akkor indokolt, amidőn 
szükség van arra a mérséklő, gátló hatásra, amit a nyilvános sza-
vazás ellenőrzési lehetősége ígér. 

A titkos szavazás rendszerének bevezetése pedig akkor válik 
szükségessé, ha a választások tisztaságát inkább agressiv jellegű 
befolyások veszélyeztetik, amelyekkel szemben a választó véde-
lemre szorul. 

A legtöbb esetben a két befolyásolási mód együtt fordul elő, 
bár mintha úgy látszanék, hogy a kecsegtető befolyásolások kora 
lejárt volna. Alivei pedig a helyes megállapítás a gyakorlati élet 
körülményeinek függvénye, természetes, hogy sem helyileg, sem 
időhelileg általános érvényű megállapítást nem eszközölhetünk, 
mert az csak arra a területre és időre vonatkozhatik, amelynek 
speciális viszonyai épen vizsgálat tárgyát képezik. Ezért nem je-
lenthetnek döntő érvet a külföldi tételes jogok rendelkezései és 
azok az irodalmi megállapítások, amelyeket a külföldi szerzők a 
teljesen különböző társadalmi és politikai körülményeken sarkalló 
tételesjogi rendelkezések figyelembevételével eszközöltek. 

Vájjon milyen állásfoglalást váltanak ki a magyar választási 
viszonyok ? 

Annak megállapításával kell kezdenünk, hogy a magyar jog 

86 Nemzetgyűlési Irományok 1922—1925. Melléklet a 740. számú iromány-
hoz. Indokolás. 

87 Rosenthal, Julius: Ein strafloses Wahlvergehen. Das Recht (München). 
1907. XI. 179—180. hasáb. 

88 Ezt meglátta már Eötvös József báró: A XIX. század uralkodó esz-
méinek befolyása az államra. Budapest 1885. 66. — Hasonlóan: Seydel, Max von: 
Vorträge aus dem allgemeinen Staatsrechte. Das Parlament. Annalen des deut-
schen Reichs 1899. ,,Für geheime Wahl spricht, dass sie die Unabhängigkeit der 
Wähler mehr sichert". 261. — Laband: i. m. Deutsche Juristen Zeitung XV. 
1910. 2. 
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csaknem egyedülálló helyzetet foglal el, amidőn bizonyos megszo-
rításokkal fenntart ja a nyilvános szavazás rendszerét.89 

Európában ugyanis Magyarországon kívül — úgy gondoljuk 
— csak az oroszországi Szociálist a Szov jetközt ¿ír saságok alkot-
mánya,09 — a kantoni törvényhozási választások tekintetében a 
svájci Nidmalden és Appenzell-Inner Rhoden kantonok —, vala-
mint — mint tipikusan retrográd jelenség: az 1931. évi szeptember 
hó 10. napján kiadott ú j választójogi törvény óta a jugoszláv ki-
rályság alkotmánya ismeri, mint törvényes intézményt a nyilvános 
szavazást.91 

Azonban még ez a nagyon egyedülálló tételesjogi helyzet is 
indokolt lehet nálunk akkor, ha a magyar választási viszonyok 
olyanok, hogy a nyilvános szavazás rendszerének fenntartását te-
szik szükségessé és illetve teljességgel nélkülözni tud ják azokat a 
garanciákat, amelyeket a titkos szavazás rendszere nyúj that . 

Azt kell vizsgálnunk ennélfogva, hogy a magyar választási 
viszonyokat váj jon melyik befolyásolási mód túlnyomó fennfor-
gása jellemzi: váj jon a magyar választásokon a kecsegtető — 
vagy az agressiv befolyásolási eszközök kerülnek-e inkább alkal-
mazásba? 

Erre a kérdésre választ adni azonban egyrészt nagyon ké-
nyes, másrészt nagyon nehéz. Kényes azért, mert igen könnyen 
subiectív jellegű állásfoglalásnak tűnhetik fel az az akár igenleges, 
akár nemleges megállapítás az egyik vagy másik befolyásolási 
módot illetőleg. Nehéz pedig azért, mert az idevonatkozóan fel-
található irodalmi és jogtörténeti forráshelyeket nagyrészt csak 
igen fokozott kritikával szabad felhasználnunk: s különösen fenn-
áll ezen fenntartásnak szüksége azon adatok tekintetében, amelyek 
az itt épen döntő jelentőséggel biró közigazgatási, hatósági pressio 
fennforgására vonatkoznak. 

A kecsegtető befolyásol ások múltja körülbelül egyidős lehet 
a magyar képviseleti rendszerrel, és erre vonatkozóan korábban 
már hivatkoztunk forráshelyekre. S hogy ez nem is speciálisan 
magyar jelenség, hanem a vesztegetés, etetés-itatás szinte velejá-
rója a választásoknak: azt az a körülmény bizonyítja, hogy a par-
lamenti rendszer őshazájában: Angliában is már III. Vilmos ide-
jében meg kellett alkotni az első Treating Act-et (Ili. Vilmos 7. 

89 Az 1925:XXVI. t.-c. 13. §-ának 2. bekezdése értelmében azokban a vá-
lasztókerületekben, amelyekben a választás lajstromosan történik, a szavazás 
titkos, egyebütt nyilvános. A nyilvános szavazás módjáról a törvény 74., — a 
titkos szavazásról a 75. és következő szólnak. 

90 Zaitzeff, Leo dr.: Die Verfassungsentwicklung in Russland seit dem 
Sturz des Zarentums. Jahrbuch des öffentlichen Rechts 1922. XI. 291. /— Zsedényl: 
i. m. 8. — Berecz: i. m. 68. 

91 Ezenfelül Bortkievicz szerint Romániában gyakorlatilag nyilvános * 
szavazás. — Berec?: i. m, 68—69, ~ y 

/ f >4 v 
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uralkodási évéből való 4. törvény), amely szigorú sanctiot és po-
litikai jogvesztést rótt ki a vesztegetőre.92 

Irtiniji Dániel az 1872—1875-i országgyűlésen azt a megállapí-
tást teszi, hogy Magyarországon az etetés-itatás a legszokottabb 
vesztegetési mód93 és ily körülmények között valóban végzetes 
hatású volt a magyar törvényhozás azon igen nagy eltévelyedése, 
hogy az 1899:XV. t.-c. 7—9. §§-aiban a választóknak a választás 
színhelyére szállítását és a választás tartama alatt való ellátását, 
élelmezését a törvényes intézmények sorába emelte.94 

És ez egyben nem a legmeggyőzőbb érvet szolgáltatja a nyil -
vános szavazás mellett. Mert ha a nyilvános szavazás — az ellen-
őrző hatáson keresztül — valóban alkalmas és hivatott arra, hogy 
a kecsegtető jellegű választási befolyásolásokat legalább is csök-
kentse, akkor a XX. század elejéig eltelt majdnem félszázad alatt 
mégis kellett volna ezen a téren valami hatásnak mutatkoznia. 
Már pedig a kir. Curia által 1901-ben és 1902-ben megsemmisített 
választásokban nagy szerepet játszott az etetés-itatásnak az 1899: 
XV. t.-c. 3. §-ának 6. pont jában meghatározott érvénytelenségi oka, 
amennyiben a kir. Curia három választást semmisített meg eb-
ből az érvénytelenségi okból az összesen hat érvénytelen válasz-
tás közül95 és ennek az aránynak helyes képe akkor válik szá-
munkra nyilvánvalóvá, ha meggondoljuk, hogv a törvényes ellá-
tásnak az 1899:XV. t.-c. 7. és 9. §§-aiban meghatározott fogalma 
mellett felburjánzott abususokkal a kir. Curia gyakorlata nem 
tudott teljes sikerrel megbirkózni.90 

92 Blackstone's Handbuch des Englischen Rechts. John Gifford Esq. — 
H. F. E. Colditz. Schleswig 1822. I. 91. — A vesztegetés elterjedtségére Angliában 
már a XVIII . században -nagyon jellemző adatot közöl Grego, aki szerint az 
1774-es Hindon választásban az egymással szembenálló négy jelölt a kerület 210 
választója közül 203-at vesztegetett meg. Grego, Joseph: A history of parliamen-
tary elections and eleetioneering from the Stuarts to Queen Victorla. London 
1892. 234. — Erre céloz különben maga Blaekstone is: „ . . . the greatest danger 
is . . . the infamous praetice of bribery and corruption". Idézi: Stephen, Henry 
John: New Commentaries on the Law of England (partly founded on Blaekstone). 
London I—IV. 1842—1845. I I I . 399. — Mindez azonban legfeljebb magyarázza, de 
nem menti a magyar választási viszonyokat. ' 

93 Országgyűlési Napló 1872—1873. XI. 184. 
94 Lásd erről később e dolgozatnak a centralizációról szóló fejezetét. 
95 V. ö. a 10/c. b. 1902., 455/c. b. 1902. és az 502/c. h. 1902. számú ítéleteket. 

Ezekhez sorolható azonban még a 409/c. h. 1902. számú ítélettel megsemmisített 
választás ügye is, mivel itt az érvénytelenítés alapja és oka az volt, hogy E. D. 
jelölt a tőle 4 fr t . napidíjat kérő választónak azt a választ adta: „napidíjat nem 
enged a törvény, nem adhatok", azo-nban 2 fr tot ígért neki ellátás fejében. 

96 Jellemző adatokat szolgáltat erre a kir. Kúria gyakorlata. Az I. tanács 
megsemmisíti gróf T. D. választását, mert a választásra vonuló és jelöltüket 
köszöntendő hozzá betérő választókat a képviselő egy szelet kaláccsal és egy po-
hárka konyakkal megkínálta, — mert nem tekinthető a törvény által megen-
gedett „szokásos vendéglátásnak" a gróf és az egyszerű földművesek pohara-
zása és koccintása (10/c. b. 1902. számú ítélet). — Ezzel szemben a kir. Kúria 
I I . tanácsa nem tekinti etetés-itatásnak M. J. szentesi választása alkalmával a 
választásra már készen álló választóknak a választás színhelyén történő meg-
vendégelését sem, annak ellenére, hogy a kerület egy községből állott és így 
ellátásnak a törvény szerint nincs is helye. (346/c. b. 1902. sz. ítélet). — Ugyanez 
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Az ezidőszerint az 1925:XXYI. t.-c. 63. §-ának 3. bekezdésé-
ben —, illetve a 100. §. 2. pontjában meghatározott etetés-itatási 
érvénytelenségi ok még most sem vesztette el jelentőségét, ameny-
nyiben a kir. Közigazgatási Bíróság 1927-es gyakorlatában is sze-
repet játszott.97 

Ezek alapján az állapítható meg, hogy a nyilvános szavazás 
ellenőrző és így mérséklő hatása valóban nem látszanék felesle-
gesnek a magyar választások során, — bór hatályossága tekinteté-
ben épen a választások lefolyása elég kevéssé meggyőző bizonyí-
tékot szolgáltat. 

Megállapítottuk már, hogy az agressiv befolyásolások az erő-
szakot kifej tő személye szerint a magcin-, illetve hivatali-szemé-
lyiségek pressiojára különülnek el, — és ezek historikumával is 
foglalkoztunk már a történeti visszapillantás során.98 

A magán-személvek által ily minőségben kifejtett pressio 
azonban bizonyos változáson megy keresztül az idők folyamán, 
és pedig a változott rendészeli viszonyoknak megfelelőleg, ameny-
nyiben most már nem annyira fizikai, mint inkább gazdasági esz-
közök kerülnek alkalmazásba, de ugyanazzal a célzattal — és 
ezeknek a ráhatásoknak lee:jellegzetesebb típusai a munkaadó által 
kifejtett befolyásolások. Ezek jelentősége azonban nálunk bizo-
nyos mértékig talán háttérbe szorult, mert a titkos szavazás épen 
az ilykép elsősorban befolyásolható ipari munkásság által lakott 
helyeken van bevezetve, ezek a választók pedig menedéket talál-
hatnak a titkos szavazásban a pressionálással szemben — elte-
kintve a fent ismertetett visszaélésektől, amelyekkel szemben 
valóban nem is lehet talán védelmet nyúj tani . 

Így nálunk a magánszemélyek által kifejtett agressiv befo-
lyásolás mint tipikus jelenség inkább a mezőgazdasági függő hely-
zet kihasználása formájában jelenhetik meg, aminek azonban nem 
található jelentősebb nyoma a rendelkezésünkre álló forrásokban, 
bór jelenléte igen könnyen feltételezhető.99 

A szó szoros értelmében vett agressiv befolyásolás a mai vi-
szonyok között akadálytalanul csak akkor érvényesülhetne, ha 
ahhoz a rendészeti közegek mintegy assistenciát szolgáltatnának 
célzatosan passív magatartásukkal, aminek folytán azonban mór 

a tanács W. T. választása esetében arra való tekintettel, hogy „ . . . a szükséges 
ellátás fogalma . . . viszonylagos . . . a legtágabb tér nyílik azon ingatag egyéni 
felfogásnak, hogy hol végződik a szükséges ellátás határa és hol kezdődik annak 
áthágása, mint érvénytelenségi ok", — a harmadfélezer választó részére nyújtot t 
ellátást annak nagy arányai ellenére sem minősíti etetés-itatássá (367/c. b. 1902. 
számú ítélet). Valamennyit közlik Gyomai, Grecsák és Tetétleni i. munkái. 

97 4799/1927. k. számú ítélet. 
98 V. ö. jelen dolg. 20 és köv. j. 
99 A Görres—Brúder—Baehem Staatslexicon szerzője szerint a gazdasági 

preseio a legveszedelmesebb, és demoralizálóbb hatású, mint a hatósági pressio, 
mert anyagi existenciájában támadja meg a választót. Staatslexicon der Görres 
Gesellschaft. — Brúder A. dr. és Baehem, Juüus. Freiburg in Breisgau. 1897, 
V, 1092. I 
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nem is annyira a magánszemélyek erőszakoskodása, hanem a ren-
dészeti közegek kötelességsértő magatartása tenné ki az érvény-
telenségi ok tényálladékát. 

A magcin-pressio még két érdekes alakjáról kell megemlékez-
nünk. 

Az egyiknek épen magyar szempontból való fontosságát Eöt-
tevényi Nagy Olivér emelte ki, amidőn a titkos szavazás beveze-
tését a közhivatalnoki kar érdekében sürgette, tekintettel arra, 
hogy a közhivatalnokok a feletteseik által rá juk gyakorolt pszi-
chikai kényszer hatása következtében képtelenek szabadon, meg-
győződésük szerint szavazni.100 Ez a típus különösen ezért eme-
lendő ki különös nyomatékkal, mert a megtévesztő szóhangzat és 
külső ellenére nem a szó valódi értelmében vett közhatósági pres-
sióról van szó, mivel itt a befolyásolás alapja nem a felettes köz-
hatalma, hanem az alantasával szemben fennálló fölérendeltségi 
viszony. 

A magánjellegű pszichikai erőszak legtisztább esete talán az 
egyházi pressio, ami azonban különös jellegénél fogva szinte ki-
zár ja azt, hogy vele szemben a szavazás mód ja technikai védelmet 
nyújtson. Az egyházi pressio — vagyis lelki hátránnyal való fe-
nyegetés — hatása alatt a választó valóban másként a lakí t ja ki 
választói akaratát , mint a befolyásolás nélkül, — és így nincs 
szükség arra, hogy a titkos szavazás nyújtson számára vélelmet, 
minthogy azt ő — épen a befolyásolás hatása alatt kialakult meg-
győződésénél fogva — semmiképen sem fogja hatályosnak 
érezni.101 — 

A közhatósági pressio fennforgásának megállapítása — amint 
már említettük. — a legnagyobb elővigyázatosságot és az adatok 
legnagvobbfokú kri t ikáját teszi szükségessé. Másrészt viszont a 
jelen dolgozat céljára tekintettel elég annak megállapítása is, 
hogy a veszélye fennforog annak, hogy Magyarországon hatósági 
pressio érvényesül, merthiszen a titkos szavazás indokoltsága már 
így is fennál, — szem előtt tartva azt a tényt is, hogy a nyilvá-
nos szavazás rendszere az eddig lefolyt idők tanúsága szerint meg-
közelítőleg sem nyúj tot t egyéb tekintetben biztosítékot. 

Azt már megállapítottuk, hogy az absolutizmus időinek or-
szággyűlési választásai meglehetősen tiszták és befolyástól men-
tesek voltak.102 Azonban a választások nivója magának a törvény-

190 Nagy Olivér (Eöttevényi): Die politischen Gegenwartsfragen Ungarns. 
Zeitschrift fü r Politik. 1912. V. 589. 

101 Az egyházi pressio az izgatással rokon-jellegű és ahhoz hasonlóan ne-
hezen szabályozható és megállapítható érvénytelenségi ok. A magyar parlamenti 
történelemben lásd etekintetben az 1899:XV. t.-c. keletkezési történetét, különö-
sen: Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 231. és köv., — Országgyűlési Iro-
mányok 1892—1896. XXXVII. 1209. számú iromány a főrendiház módosításairól, 
— Szivák Imre: Országgyűlési képvsielőválasztás és kúriai bíráskodás codexe. 
Budapest 1901. 231. — A német gyakorlatban: Knorr, J.: Statistik der Wahlen 
zum ersten deutschen Reichstag. Annalen des deutschen Reichs 1872. 354—364., — 
viszont: Seydel Max dr.: Bayerisches Staatsrecht. Freiburg 1887. II . 174—175., — 
az angol jogra: Hatschek, Julius dr.: Das Parlamentsreeht des deutschen Rei-
ches. Berlin und Leipzig 1915. I. 437 (uidue influence), 

102 jelen dolgozat 32—33, j, 
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hozónak megállapítása szerint is állandóan sülved103 és ezen állítás 
további alátámasztására a magyar parlamenti történelem számta-
lan dokumentuma közül csak a következő néhányra mutatunk rá: 

Irányi Dániel már 1869-ben törvényjavaslatot terjeszt elő a 
választások körül elkövetett visszaélésekről és ebben sanctiot sür-
get azzal a hivatali közeggel szemben, aki akár rábeszéléssel, akár 
letartóztatással befolyásolja a választót. Ez utóbbi esetben indít-
ványa szerint a befolyásoló állásvesztéssel büntetendő.10* 

Madarász József 1872-ben többek között a választások sza-
badságát veszélyeztető cselekmények tárgyában sürgeti törvény-
javaslat benyújtását.1"5 

Unger Alajos az 1881—1884-i bíráskodási javaslat vi tájában 
megállapítja, hogy 1874 óta a választások tisztasága tekintetében 
csak romlott a helvzet. és különösen a hatósági pressió sú-
ly osbbod ott.106 

Gulner Gyula képviselő az 1896—1901. országgyűlésen a vá-
lasztási bíráskodási javaslat vitájában a későbbi 1899:XV. t.-c. 
§-ának 11. pontja kapcsán terjeszt elő végtelenül jellemző mó-
dosító indítványt. Érvénytelenségi okká kívánja minősíttetni, ,.ha 
közhivatalnok olyan választónak, aki az ő alárendeltje, arranézve, 
hogy mely jelöltre szavazzon, vagy mikor szavazzon vagy hogy 
a szavazástól tartózkodjék, — útbaigazítást adott. — vagy bár-
mely választót hivatali hatáskörébe eső cselekménye vagy mu-
lasztása, illetőleg ezekre vonatkozó ígérete vagy fenyegetése által, 
vagy pedig hivatali hatalmának általában való felhasználásával 
bizonyos jelölt melletti szavazásra, vagv szavazástól való tartóz-
kodásra birt, vagy hivatalos hatalmával visszaélve kényszerített, 
vagy a szavazati jognak gyakorlására vagy e célból való gyüleke-
zésre, vagy a választás székhelyére vagy a szavazási helyiséghez 
való menetelre csendőr, vagy a fegyveres erő tagja által vagy 
ilyennek segítségével felhívott, vagy személyes szabadságának kor-
látozásával ily célból csendőr, vagy a fegyveres erő tagja által 
bizonyos helyen őriztetett" (felkiáltások a bal- és szélsőbalolda-
lon: Nagyon helyes!) „vagy ha a csendőr, vagy a fegyveres erő 
tagja ily cselekményt illetékes utasítás nélkül követett el . . ." 
stb. Abból, ami ellen a javaslat védelmet kíván nyúj tani — kö-
vetkeztetni lehet a választási közállapotokra is.107 

Gróf Apponyi Albert az 1892—1896. országgyűlésen ugyan-
ezen javaslat kiegészítése tárgyában előterjesztett indítványa X. 
pontjában tilossá kívánja minősíteni a köztisztviselőknek a vá-
lasztási mozgalmakban való mindennemű közreműködését. A 
csendőrség csak a rend fenntartására legyen használható fel, ne 
vétessék igénybe a választók összeszedésére vagy szállítására (!}, 

10 3 Országgyűlési Irományok 1872—1875. XVII. 8. •/. a. melléklet a 746. 
számú irományhoz: a IX. osztály különvéleménye a javaslat 76. §-ához. Jelen 
dolgozat 34. j. 

104 Országgyűlési Irományok 1869—1872. XV. 1420. számú iromány. 283. 
105 Országgyűlési Napló 1872—1875. I I I . 62. ülés. 
106 Országgyűlési Napló 1881—1884. X. 288. 
107 Országgyűlési Napló 1896—1901. XXXIII . 245—246, 
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— s legyen tilos a karhatalom feletti rendelkezés jogát illetékte-
len személyekre átruházni.108 Ugyanő megállapítja, hogy „min-
denki tudja és senkisem csinál tula jdonképen titkot belőle, hogy 
a hivatalos hatalomnak illetéktelen befolyása a választóközönség-
gel szemben olyan nagy, hogy mindenki nevetségesnek ta r t ja azt 
a gondolatot, hogy a mai Magyarországon a kormány valaha vá-
lasztásoknál kisebbségben maradjon . . . " „ . . . épen a jelen kor-
mány alatt fordult elő három oly választás, mely visszaélés tekin-
tetében még a nálunk állandóan tapasztalt mértéken felül is fe-
nomenális magaslatra emelkedett és nem láttuk nyomát, hogy akik 
e visszaélésekben részesek voltak, ezekért bármely tekintetben is 
felelősségre vonattak volna".109 

Ugyanezen az országgyűlésen Ugrón Gábor megállapítja, 
hogy a legutolsó választási ciklusban a hatósági pressio nagymér-
tékben lábrakapott, — és ezért Visontai Somával együtt a tiszt-
viselők kizárását sürgeti a választási harcokból.110 

Holló Lajos pár t j ának az 1906. évi január hó lö. napján elő-
terjesztett politikai programja szerint a hatósági pressionak sú-
lyos büntetősanctiok alkalmazásával kell gátat vetni.111 

Pető Sándor 1915-ben is a hivatali pressio hatását t a r t ja a vá-
lasztásokra a legveszedelmesebbnek.112 

Egyébként maga a törvényhozó sem zárkózik el a hatósági 
pressio létezésének konstatálása elől. 

„ . . . kivált a két utóbbi választás alkalmával tett sajnos ta-
pasztalatok mutat ják , hogy a kevéssé művelt osztályokhoz tartozó 
választók . . . a hivatali tekintély és hatalom befolyása és nyo-
mása alatt állanak, vagy minden tekintet nélkül politikai meg-
győződésükre, vagy épen azzal homlokegyenest ellenkezőleg sza-
vaznak: sőt, hogy a hivatali hatalom és tekintély nyomásának a 
műveltebb osztályokhoz tartozó választók sem képesek mindany-
nyian ellentállani",113 — ma jd : 

„Sokszor panasz tárgyává volt téve, hogy az egyes állami, 
törvényhatósági, városi és községi alkalmazottak az országgyűlési 
képviselőválasztások alkalmával folyó pártküzdelmekben hivatali 
állásukat részben a választókkal, részben hivatali alárendelt-
jeikkel szemben jogtalan nyomásra használták fel, vagy hogy 
hasonló célból a csendőrséget, a rendőrséget, vagy a fegy-
veres erő feletti rendelkezés jogát másra, mint hatósági közegre 
ruházták át . . ."114 

168 Országgyűlési Irományok 1892—1896. XXXII . 1014. számú iromány 122. 
109 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXII I . 150., 154. 
n o Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 386., 387—388. 
n i i f j . dr. Vutkovich Sándor: A eulturállamok választási rendszerei. Jog-

állam I I I . 1904. 142. 
H2 Igazságügyi Javaslatok Tára 1915. XV. Kivonat a Ház 1915. május 17. 

ülésének naplójából. 436. 
n a Országgyűlési Irományok 1872—1875. XVII. 8. •/. a. melléklet a 746. sz. 

irományhoz. Különvélemény 365. 
n i Országgyűlési Irományok 1896—1901. XXI, Melléklet a 600. számú iro-

mányhoz. Indokolás 425. 
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Hasonló megállapításokat találunk az irodalomban: 
Marcali szerint a közigazgatási pressio 1867-től 1896-ig állan-

dóan fokozódott és ekkor érte el tetőfokát.115 

Balassa szerint is különösen az 1896. évi választásokat jelle-
mezte kíméletlen, vad irtóháború az ellenzékkel szemben a Bánf'fy 
kormány részéről.110 

Gróf Tisza István szerint többek között „ . . . behördliche und 
geistliehe Pression . . . sind die abstossenden Symptome unserer 
Wahlen".117 

Haendel szerint Magyarországon a pressio rendkívül el van 
terjedve, és a nagyon nagy bürokrácia óriási hivatali nyomást 
gyakorol.118 « - v , • 

Korábban megemlékeztünk már arról, hogy az u. n. I. nemzet-
gyűlési választások (1919-ben) az egyik szerző megállapítása sze-
rint a hatósági pressiótól menten folytak le.119 Ennek pedig a je -
len vizsgálatok szempontjából annyiban van jelentősége, amennyi-
ben e választásokon a szavazás titkosan történt, (5985/1919. M. E. 
számú rendelet 6. §-ának 3. pontja) és így a választások zavar-
mentes lefolyása egyéb tényezők mellett a titkos szavazás rend-
szere melletti érvként is felhozható. 

Az az ezt követő idők, — vagyis a legközelebbi múlt válasz-
tásai tekintetében pedig még nem kell irodalmi forráshelyekre 
hivatkoznunk. , , 

Ily parlamenti és irodalmi meglátások mellett mindenesetre 
érdekes annak megállapítása, hogy ezek a részben az illetékesek 
által is koncedált hatósági befolyásolások milyen szerepet ját-
szottak a választásoknak az érvényességük felülbírálására hiva-
tott szerv által történő vizsgálata, — s esetleg a választás érvény-
telenítése során. 

Az 1899:XV. t.-c. életbeléptetése előtt a Ház bírálóbizottságai-
hoz benyújtott kérvényekben — amint az a Szioák Imre által kö-
zölt adatokból is megállapítható120 — szintén jelentős szerepet ját-
szottak a hatósági személyek befolyásolásaira alapított érvény-
telenségi okok. ítéleti megállapítást azonban ezek a hatósági pres-
sionálások nem igen nyertek, aminek magyarázata csak részben 
lehetett az, hogy a Ház bíráskodó bizottsága a gyakorlati politikai 
célszerűség szempontjának szem előtt tartásával mellőzte a kor-
mányra kellemetlen hatósági befolyásolások konstatálását, — mert 
ugyanez a jelenség észlelhető több-kevesebb változással a kir. 
Kúria gyakorlatában is. 

HS Marczali, H.: i. m. 94. 
116 Balassa Imre: i. m. (Balla Antal: A magyar országgyűlés története c. 

műben) 194—195. — Ugyanígy Szivük Imre dr.: Országgyűlési képviselőválasztás 
és curiai bíráskodás ccdexe. Budapest 1901. 180. 

n i Tisza, Stephan gr.: Auf der Sehwellen der Wahlrechtsreform. Unga-
rische Rundschau. I I . 1913. 17. 

Iis Haendel V.: i. m. 34. 
11° Szudy Elemér: A nemzetgyűléstől az országgyűlésig. (Balla Antal i. 

m.) 431. 
120 Szivük: Codex i. m. 486—493. 



30 

Míg ugyanis a kir. Kúria elé az 1899:XV. t.-c. a lapján 1901-
ben nyolc olyan kérvény nyújttatott be, amelyek — legalább töb-
bek között — az 1899 :XV. t.-c. 3. §-ának 11. pontjában meghatá-
rozott hatósági befolyásolás érvénytelenségi okára voltak alapítva 
— a kir. Kúria ebben a bíráskodási ciklusban csak a 916/c. b. 1902. 
számú ítéletében állapította meg ennek az érvénytelenségi oknak 
a fennforgását, — míg a többi kérvény esetében — leginkább el-
járási, alaki okokból — érdemi megállapítást nem tett.121 

Részben hasonló helyzetet tüntet fel az 1925:XXVh t.-c. értel-
mében a választások érvényessége kérdésében bíráskodó kir. Köz-
igazgatási Bíróság 1927-i gyakorlata is, amennyiben a benyújtott 
18 petitio közül 8 panasziratban szerepel az 1925:XXVI. t. c. 100. 
§-ának 4. (és 6.) pont jában meghatározott hatósági pressionálási 
érvénytelenségi ok — azonban a kir. Közigazgatási Bíróság ez 
alapon egy választást sem nyilvánított érvénytelennek. 

Mégis a kir. Közigazgatási Bíróság gyakorlatának szemlélete 
világot vet a jelen alkalommal vizsgált érvénytelenségi ok jelentő-
ségének és előfordulásának kérdésére, és talán rávezet a probléma 
helyes megoldására is. 

Mert a kir. Közigazgatási Bíróság ítéleti megállapításainak 
hiánya a lapján épenséggel nem lehet a periratok tanúságával 
egyező azt a megállapítást tenni, hogy a bíróság a hatósági pressio 
fennforgását egyáltalában nem észlelte. Elég e tekintetben külö-
nösen a 127/1927. k. számú panaszírattal megtámadott, és a 
4799/1927. k. számú ítélettel megsemmisített v.-i mandátum per-
anyagára utalnunk, amely választást ugyan a kir. Közigazgatási 
Bíróság az 1925:XXVI. t.-c. 61. §-a a lapján nyilvánította érvény-
telennek, azonban ennek csak az volt az oka, hogy a jelölt által 
elkövetett u. n. absolut hatású érvénytelenségi okok fennforgása 
felmentette a kir. Közigazgatási Bíróságot azoknak az óriási ará-
nyú közhatósági befolyásolásoknak ítéleti megállapítása alól, a 
melyek tekintetében a felvett bizonyítási jegyzőkönyvek megdöb-
bentően sötétszínű vádiratot képviselnek. 

A nálunk esetleg fennálló hatósági pressio mérlegelésében te-
hát csak akkor juthatunk helyes eredményre a bírói gyakorlat 
anyagának vizsgálata alapján, ha szem előtt t a r t juk azt a körül-
ményt is, hogy az ily — u. n. viszonylagos — jellegű érvénytelen-
ségi ok ítéleti megállapítását igen sokszor az érvényességi per spe-
ciális alakulása akadályozza meg. mert a helyzet lehet az, hogy 
amennyiben a hatósági befolyásolások nem jelentenek u. n. abso-
lut érvénytelenségi okot, az esetben megállapításuk mellőzhető, ha 
ilyen absolut érvénytelenségi ok bebizonyulása vizsgálatukat meg-
előzi.122 

1 2 1 Az ítéleteket közlik: Gyomai, Grecsák és Tetétleni i. m. 
!22 MAbsolut" jellegűnek nevezi a választási bíráskodási terminológia azt 

az érvénytelenségi okot, amely tekintet nélkül számszerű hatására, — az egész 
választás érvénytelenségét vonja maga után. Legjellegzetesebb a lakja ennek a 
jelölt érvénytelenségi cselekvése. — Ezzel szemben „relativ" érvénytelenségi ok 
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Hasonlóan nem találhatunk azonban megállapítást azokban 
a közigazgatási bírósági határozatokban sem, amelyek az eljárás 
megszüntetését mondják ki annak következtében, hogy a panasz-
lók panaszukat — a legkülönbözőbb okokból visszavonták, illetve 
a megtámadott képviselő — az esetleg megbélyegző ítéletet meg-
előzendő — mandátumáról lemondott. 

Szem előtt kell továbbá tartanunk azt is, hogy ennek az ér-
vénytelenségi okcsoportnak a bizonyítása igen sok esetben tárgyi 
nehézségekbe is iitközhetik annak a közigazgatási hatóságnak 
uralmi területén, amelynek magatartásai és cselekményei miatt, 
és amelyekre vonatkozólag a fél érvénytelenségi bizonyítékokat 
akar összegyűjteni. 

Nincs kizárva továbbá annak lehetősége sem, hogy olyan ke-
rületben, amelyben a választói akarat panaszolt meghamisítását 
a közigazgatási szervek magatartása okozta, — ugyanezek a befo-
lyásoló és hátráltató erők most már oly irányban fognak érvénye-
sülni, hogy a jogsérelem orvoslását és a sanctiok alkalmazását 
megakadályozzák, — és az egyszer már lezajlott hatósági pressio-
nálás újból hatni kezd, de most már azzal a célzattal, hogy a vá-
lasztás megtámadását akadályozza meg. 

Mindezek alapján nem lehet arra az álláspontra helyezked-
nünk, hogy a magyar választásokban a hatósági befolyásolás ve-
szélye nem forog fenn. A jelen vizsgálatokhoz pedig ennek a nem-
legességnek a megállapítása épen elegendő, mert a titkos szavazás 
— amennyiben az agressiv (hatósági) befolyásolással szemben vé-
delmet képes nyújtani , — indokolt már abban az esetben is, ha 
az ily befolyásolások érvényesülésének csak akármily csekély ve-
szélyével is kell számolnunk. 

A magyar — különösen vármegyei — közigazgatás rendszere 
egyébként szinte magában hordja a hatósági befolyásolás veszélyét, 
hiszen valamely kerületben ellenzéki többség érvényesülése a főis-
pánnal szemben bizalmi válságot eredményez, s ennek hatása, il-
letve az ezt megelőzni hivatott törekvés könnyen érthető formában 
fog jelenikezni a helyi, járási vezető tisztviselők választási cselek-
ményeiben. 

A gazdasági és társadalmi viszonyok sem jelentőségnélküliek 
ennek a kérdésnek az elbírálásában. Minél közvetlenebbül, és mi-
nél több vonatkozásban érzi az egyes választó szinte fizikai exis-
tenciáját is valamely irányban a közhalóságok magatartásától 
függeni, — annál félőbb gonddal fog kerülni minden olyan pontot, 
amely a hatósági szervekkel való összeütközéssel fenyeget, — és 

esetén az egész választás érvényessége csak akkor válik kétessé, ha az inficiált 
szavazatok leszámításával a képviselő a szavazatok általános többségét nem 
nyerte el. — V. ö. erre az 1926:XXVI. t.-c. 100. §-ának 1., 2., illetve 3—6. pontjait . 
— A kir. Közigazgatási Bíróság gyakorlatának ismertetése során az idézett 
4799/1927. k. számú ítéletet közzétette: dr. Egressy Árpád: Pénzügyi és Közigaz-
gatási Jog Tára, (Magyar Jogi Szemle melléklapja) IX. k. 1928. 30—42. 11. 
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annál hevesebben reagál minden olyan behatásra, amely őt ezeil 
szervek részéről éri.123 

S hogy a helyzet ily megítélése és a titkos szavazás rendsze-
rének bevezetésére irányuló törekvés Magyarországon mily régi, 
elég arra az emelkedett hangú vitára hivatkoznunk, amely az 1848. 
évi országgyűlés főrendiházában az 1848:V. t.-c. javaslata 32. 
§-ának a szavazás módját szabályozó rendelkezése felett alakult 
ki, éspedig a titkos szavazás melled,424 — valamint arra rá-
mutatnunk, hogy az irodalomban már báró Eötvös József125 és 
Szalay László felismerik a titkos szavazásnak a befolyásolások-
kal szemben való kedvező hatását,126 — a parlamenti történelem-
ben pedig az 1869—1872. országgyűlésen ismét nyomát talál juk a 
titkos szaArazás rendszere követelésének.127 

Irányi Dániel képviselő az 1872—1875. országgyűlésen ter-
jeszt elő határozati javaslatot többek között a titkos szavazás 
rendszerére is alapított ú j választójogi törvényjavaslat beterjesz-
tése iránt,128 és ugyanezen az országgyűlésen állapít ja meg 
Schmarcz Gyula, hogy „ . . . titkos szavazás nélkül . . . tulajdon-
képen a képviseleti rendszer nem egyéb, mint egy neme annak, 
amit a középkor theologusai pia fraus-nak neveztek . . .".129 A 
későbbi 1874 :XXX111. t.-c. javaslatának bizottsági tárgyalása so-
rán pedig a IX. osztály különvéleményben követeli a titkos sza-
vazás rendszerének bevezetését.130 

723 „ H a indokolt volt már valaha is, amikor a választás szabadsága érde-
kében még csak a megvesztegetés s az aránylag nagyon kis számú függő helyzet-
ben levő elem illetéktelen befolyásolása ellen volt védelem, mennyivel inkább az" 
— t. i, a titkos szavazás, — „ma, az etatizmus korában, amikor — vegyük elő 
bár a társadalom bármelyik rétegét, — alig-alig akadhat valaki, aki a kormány-
ban szimbolizált államhatalomra rá ne szorulna közvetlenül is s kényétől-kedvétől 
független lehetne". Zsedényi Béla dr.: Uj választójogot! Választójogi reformter-
vek. Miskolc 1931. 8. — Hogy mennyire a gazdasági viszonyok függvénye a vá-
lasztók függetlensége is, — elég csak arra hivatkoznunk, hogy rossz gazdasági 
körülmények között egy erőltetett tempójú adóbehajtás kilátásba helyezése — 
ami mégcsak nem is jogellenes valami — hatékonyabb befolyásolás akárminél. 

12 4 Berecz: i. m. 58. 
125 Eötvös J. br.: A XIX. század uralkodó eszméi stb. i. m. 66. 
126 Szalag László: i. m. Pesti Hirlap. 1847. 873. 
127 Országgyűlési Napló 1869—1872. Esztergom megye több lakosa és Miskolc 

város 850 polgára a titkos szavazás bevezetése iránt kérvéinyt intéz a Házhoz. 
— 476., 480. országos ülés. — Az 1887—1892. országgyűlés tar tama alatt szerte az 
országban az általános választójog behozatala iránt tartott népgyűlések egyben 
a titkos szavazás rendszerének bevezetését is kérelmezték. Országgyűlési Napló 
1887—1892. 93., 120., 153. országos ülések. 

128 Országgyűlési Napló 1872—1875. XI. 185., 261. ülés. 
129 Országgyűlési Napló 1872—1875. XI. 197., 261. ülés. 
130 Országgyűlési Irományok 1872—1875. XVII. 8. •/. alatti melléklet a 746. 

számú irományhoz. A IX. csztály különvéleménye a választási törvényjavaslat 
76. §-ához. Az osztály által ajánlott ú j 76. §.: , Az 1848:V. t.-c. 32. akként 
módosíttatik, hogy a szavazás a szavazó nevének nyilvános feljegyzése felett 
csak titkosan ejthető meg, melynek módozata felett a középponti választmány 
első ülésében határozni tartozik. Ezen határozat azon országgyűlés egész idejé e 
ér vényes." 365. — Indokolásul: „Minthogy a jelen törvényjavaslat VII. fejezeté-
nek . . . a visszaélések ellen intézett rendszabályait, — habár nem kicsinyli — 
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A Fejérvár¿/-kormány belügyminisztere, Kristóffy József vá-
lasztójogi törvényjavaslatában a titkos szavazás rendszerét kí-
vánta alkalmazni, azzal az indokolással, hogy a választók szabad 
akaratképződését csak ez biztosíthatja.131 

Ezeket a törekvéseket honorálta azután részben az 1910—1915. 
törvényhozás, amidőn az 1913:XIV. t.-c.-ben bizonyos korlátok 
között bevezette a titkos szavazást azzal a nagyon helyes indoko-
lással, hogy ennek célja „ . . . épen a függő existenciák vélemény-
szabadságának védelme".132 

Mindezek alapján tehát arra a megállapításra jutunk, hogy 
a magyar választási viszonyokra való tekintettel a választások 
érvényessége szempontjából igenis kívánatos a titkos szavazás 
rendszerének bevezetése, — mivel a hatósági — és magánszemé-
lyek által kifejtett erőszakoskodó befolyásolások veszélyével fel-
tétlenül számolnunk kell. 

Ezek az eddigi megállapítások azonban azon az előlegezett 
értékítéleten alapultak, hogy a közhatóságoknak a választóra gya-
korolt befolyásolása tilosnak tekintendő és így adott esetben ér-
vénytelenségi okká minősül. 

Meg kell azonban vizsgálnunk azt, hogy vá jjon valóban helyt-
álló-e ez az állásfoglalás, — s a kérdésnek az ad jelentőséget, 
hogy úgy nálunk, mint a külföldi irodalomban és gyakorlatban 
a vélemények ellentétesek és ingadozók voltak. 

Nálunk mór az 1848-i országgyűlésen vita fejlődött ki afelett, 
hogy tilos befolyásolásnak minősítendő-e az, ha a főispán hatá-
rozott és nyomatékos felszólítást intéz a választókhoz oly érte-
lemben, hogy reakcionáriust ne válasszanak. Irányi Dániel meg 
is jegyezte, hogy ez olyan, mintha valakinek lakatot kötnének a 
szájára és azután megengednék neki. hogy beszéljen.133 

A Ház 1900. előtti gyakorlatára jellemző döntést közöl Szivák. 
Ez a bírálóbizottsági döntés az 1899. február 24-én egy szavazat-
többséggel megválasztott Z. B. mandátuma ellen beadott panaszt 
elutasítja, — többek között ezzel az indokolással: „Hogy megyei 
tisztviselők részt vettek Z. kortesútjában, nem képez sérelmet, 
mert a törvény ezt nem tiltja". ,-Hogy a főispán megjelent a sza-
vazás helyisége előtt anélkül, hogy a választókat befolyásolta 
volna, — nem képez sérelmet".134 

azok teljes elnyomatására elégségeseknek nem ta r tha t ja és azon a nézete-n van, 
hogy a bölcs törvényhozás feladata az ilyeneket inkább megelőzni és lehetetlenné 
tenni, mintsem utólagosan megtorolni, . . . ily módnak pedig legfőképen a titkos 
szavazást tekinti, — a IX. osztály arra kéri a t. Képviselőházat, hogy a képvi-
selőválasztásoknál a titkos szavazást kötelezőleg, vagyis parancsolólag elrendelni 
méltóztassék". 365. 

Kristóffy József: Választójogi beszédek. Budapest 1911. 373. 
132 Országgyűlési Irományok 1910—1918. XXIII . Melléklet a 727. számú iro-

mányhoz. Indokolás 76. — Az kétségtelen, hogy a „függőség" fennállhat — és 
fe-nn is áll — a kormányhatalommal szemben is. 

133 pap Dénes: i. m. I. 121. 
134 Szivák: i. m. Codex 493. 
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Bryce irja, hogy Franciaországban meg ma is szokásos, hogy 
az alsó- és felsőrendű közigazgatási hatóságok a kormányzat ke-
gyeit élvező jelöltek érdekében érvényesítik befolyásukat, — bár 
a hivatalos jelöltség erkölcstelen, és a II. császárság idejében any-
nyira elterjedt rendszere már a múlté.135 

A német Reichstag gyakorlata a hivatali pressio értékelése te-
kintetében nem volt állandó és egységes. 

Leser szerint a Reichstag sokszor megkívánta a befolyásolás 
tilossá minősüléséhez azt, hogy az „szembeszökő" legyen,136 és 
hosszú időn át nem minősítette tilosnak azt a befolyásolást, hogy 
egyes magasabb hivatali állásokat betöltő egyének egyes jelölte-
ket a jánlanak és érdekükben felhívásokat bocsátanak ki.137 A fej-
lődés iránya azonban később megfordult és az 1893—1898. évi 
Reichstag-ciklus egyik ítélete már törvényellenesnek minősíti a 
hivatalos minőségben kibocsátott választási felhívást, — azzal a 
klasszikus indokolással, hogy „bei der Wahl der Volksvertreter 
solle die Willensmeinung des Volkes zum Ausdrucke kommen, 
nicht die der Regierung. Denn die Volksvertretung solle staats-
rechtlich selbstständig neben der Regierung stehen. Dies sei aber 
nicht denkbar, wenn von den Regierungen der Beamtenapparat 
in Bewegung gesetzt wird, um die Wahl im Sinne der Regierungen 
zu beeinflussen".138 Ennek a felfogásnak ad egyébként kifejezést 
a régi német választójogi törvény 10. §-a is, amely meg nem enge-
dett hivatali befolyásolásnak tekinti annak kijelentését, hogy az 
államhatalom kívánja valamely jelölt megválasztását. Ezért tilos 
hivatalos személyek ilyértelmű állásfoglalása nyilvános gyűlése-
ken valamelyik jelölt mellett.139 

Ezzel ellentétes álláspontnak ad kifejezést, — és azt elvi alap-
pal igyekszik alátámasztani a német irodalomban Rehm. Szerinte 
a hatósági befolyásolás nem szükségképen jogellenes. „Wo es Op-
positionspartei gibt, kann es pflichtmässige Aufgabe der Regie-
rung sein, fü r die Regierungsparteien Stimmung zu machen". A 
jogásznak e tekintetben különböztetnie kell a „Rechtsmissbrauch": 
a jog célellenes használata, — és a „Rechtswidrigkeit": a jogsza-

135 Bryce, James: Moderne Demokratien. München 1923. I I I I . I. 262. 
136 Leser, Guido dr.: Untersuchungen über das Wahlprüfungsrecht des deut-

schen Reichstags. Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen VII. 2. Leipzig 
1908. 90. 

137 Blüher: Die Wahlprüfung des Reichstags. Deutsche Juristen-Zeitung 
XV. 1910. 621. 

138 Leser: i. m. 83. 
139 Leser: i. m. 102. és köv. lapok. Ismerteti a régi -német Wahlgesetz 10. 

§-át a hivatali befolyásolásról. 145—146. i 
Az új német jog álláspontjára világos következtetés vonható több szerző-

től. V. ö. Hubrich, Eduard dr.: Das demokratische Verfassungsrecht des deut-
schen Reiches. Greifswald 1921. Az ú j alkotmány 125. §-a kapcsán — „Wahlfrei-
heit und Wahlgeheimnis sind gewährleistet" — megállapítja, hogy „die öffent-
liche Gewalt darf angesichts der Art. 125. nicht irgendwie versuchen auf das 
Wählen und das Wie des Wählens bestimmend einzuwirken". 215. — Ugyanígy: 
Bleyer: Staatsbürgerrechte und Beamtenpflichten. Deutsche Juristen-Zeitung 
XXXV. 1930. 16. 
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bály által jogellenesnek nyilvánított valami között. Megállapítja 
maga is, hogy egyes német államok kifejezetten ti l t ják a válasz-
tók hatósági befolyásolását, azonban a mégis kifejtett ráhatást 
nem minősítik érvénytelenségi okká, hanem csak büntető sanctiot 
fűznek hozzá. Általában a szerző szerint a csak ráható-, felvilá-
gosító-, rábeszélő-befolyásolás nem érvénytelenségi ok, „sondern 
nur mit Táuschng und Bedrückung".140 

Az angol jog az „undue influence" okcsoportjába — amely a 
corrupt practice-ekhez tartozik — besorozza a hivatali pressiot 
is141 és ez az érvénytelenségi ok valóban szerepet játszott az angol 
választási harcokban is,142 — bár az angol jog nagyon előrelátó 
intézkedést foganatosított akkor, amidőn már a XVIII. században 
meghagyta, hogy a választások függetlensége érdekében a katona-
ságnak a választást megelőző napon legalább 2 mértföldnyi tá-
volságra kell távoznia a választás színhelyétől, — és oda csak a 
választást követő napon térhet vissza.143 

A régi osztrák parlamenti jognak szintén problémát jelentett 
a hivatali pressio kérdése, amely különösen Galiciában érvénye-
sült.144 

A hatósági pressio tehát ezekből az utalásokból megállapít-
hatóan kártékonyán érvényesült a külföldön is, — és mivel a ha-
tósági erőszak is a „Nötigung" egyik megjelenési formája, talán 
mégsem általános érvényű az a megállapítás, amely szerint ez a 
befolyásolási mód a mai kor polgára számára távoleső és veszély-
telen valami.145 

A hatósági pressio meg-, vagy meg nem engedettsége megíté-
lésében csakis abból a viszonyból lehet kiindulnunk — egyező ál-
lásponton a Reichstag fent hivatkozott határozatával — amely a 
parlament, törvényhozás, és a kormányzat között fennáll, mert 

140 Rehm dr.: Walilbeeinflussung. Deutsche Juristen-Zeitung 1912. XVII. 
62—65. 

141 Hatschek: Parlamentsrecht i. m. I. 437. ' 
142 Grego: i. m. 235. és köv. 

( 143 Blackstonc's Handbuch i. m. I. 90. Az angol jogban egyébként a 35. és 
36. Vict. c. 33. (1872.) törvény hozta be a titkos szavazást, és ezzel az ú j intéz-
ménnyel a választások tisztaságát akarta előmozdítani. V. ö.: Mayer, Georg: Das 
parlamentarische Wahlrecht. Berlin 1901. 545—546. 

144 Bauer, Ottó: Wahlgerichtsbarkeit. Das Recht (Wien) 1908. X. 15. VII. 
évfolyam 118. 

145 Meyer, M. E.: „ . . . die Wahlbeeinflussungen, die unsere Wahlkämpfe 
thatsächlich beherrschen, sind — mit Einschluss der schlimmsten — straflos; 
s t rafbar sind nur die Nötigungen, die dem modernen Bürger fern liegen". — 
Meyer, M. E.: Bekämpfung der Wahlumtriebe durch das Strafrecht. Zeitschrift 
fü r Politik. I II . 1909. 117. — Stuart Mill: „ . . . az újkori Europa előrehaladt álla-
maiban a szavazók kényszerítése részint megszűnt, részint szünőfélben van . . . " 
Stuart Mill: i. m. 202. — Sajnos, még mindig kiemelendő kivételnek látszik a 
svéd választások példája: ,,Yor allem . . . möge bemerkt werden, dass die Wah-
len zu den Kammern des Reichstages . . . von jeder Einmischung seitens der 
Regierung absolut frei . j . sind." — Fahlbeck, Pontus E. dr.: Die Grundzüge 
der schwedischen Verfassung. Jahrbuch der internationalen Vereinigung fü r 
vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. VI—VII. k. I. 1903. 
165. — Leser: i. m. 110. — Hatschek: i. m. I. 478. 
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hiszen a hatósági pressiot ténylegesen foganatosító, kifej tő köze-
gek minden esetben a kormányzati érdekek exponenseiként jelent-
keznek. Erre a viszonyra pedig nagyon találó — ha egyébként nem 
is kimerítő — Meissner Ottó fogalommeghatározása a parlamentá-
rismusról: .Wir verstehen unter diesem Begriff die Yerlassungs-
form, bei welcher das Parlament die Regierung beherrscht und 
durch die Regierung herrscht".146 A parlament ezen felsőbbren-
dűsége és így a törvényhozási functio önállósága tel jesen illuzó-
riussá válik azonban akkor, ha a parlament összetételét a válasz-
tókra gyakorolt behatáson keresztül és annak segélyével a kor-
mányzat határozza meg. 

Teljesen téves felfogásnak látszik az, amit Rehm képvisel, aki 
szerint a közigazgatásnak „kötelességszerű feladata" hangulatot 
csinálni a kormánypárt jelöltje mellett. Nem szólva arról, hogy 
kissé furcsának látszik a közigazgatási hatóságokat formálisan is 
a kormánypárt i jelölt kortesszolgálatába állítani. — egyáltalában 
kétségbevonható az, hogy a közigazgatás szempontjából a válasz-
tással kapcsolatosan megkonstruálható a „kormánypárt" és az „el-
lenzék" fogalma. Az emberileg érthető és gyakorlatilag elfogad-
ható, hogy a kormányzat a közigazgatási szerveken keresztül 
igyekszik politikájának a közre hasznos voltáról a közvéleményt 
meggyőzni, hiszen népszerűsége és esetleg kormányon maradása 
is attól függ. hogy többséget szerezzen, — azonban ennek a „nép-
szerűsítési folyamatnak" bizonyára nem a választások alatt, ha-
nem azt megelőzőleg, illetve attól függetlenül kell lefolynia, — és 
adott esetben nem a közigazgatási közegek pressiojában, hanem 
a bölcs kormányintézkedéseknek a közigazgatási hatóságok által 
való helyes foganatosításában kell megjelennie. 

Az bátran a szemlélő megítélésére és képzelőerejére bízható, 
hogy kiélezett pártpolitikai harcok esetén a közigazgatási köze-
gek „hangulatkeltése" milyen külsőségek között folyna le. 

A kérdésnek — úgy gondoljuk, nem is vitás, — eldöntésére 
mindenesetre meggyőző érvet szolgáltatnak azok a törekvések, a 
melyek a választási hatóságoknak a közigazgatási hatóságoktól 
való személyi függetlenítését célozzák. Ma is áll az, amit a német 
Reichstag 1871-ben kelt ítélete a közigazgatási közegeknek a vá-
lasztás során kifejtendő tevékenységére vonatkozólag megállapít: 
„ . . . die amtliche Beeinflussung ist Beeinflussung durch den 
Staat, unter dessen Leitung die Wahl vor sich geht, also direkter 
Vertrauensmissbrauch und daher strenger zu verpönen".147 Ez 
mindenesetre helyesebb körvonalazása a hatósági magatartások 
irányának, mint amit Rehm képvisel. 

Ezek szerint tehát a közigazgatási hatóságoknak a választói 
akarat kialakulása tekintetében a legpassivabb magatartást kell 
kifejteniük. — egészen addig, amíg a más tényezők által gyakorolt 
behatás a választóra oly méreteket nem ölt, vagy oly formában 
nem jelenik meg, — amely már a közigazgatási hatóságok ügy-

146 Meissner Ottó: Das Staatsrecht des Reichs und seiner Länder. Berlin 
1923. 5. 

!47 Leser: i. in. 114. 



37 

körébe esően a közrendet, a közbékét vagy további kihatásaiban 
a közjót, közérdeket — de egyáltalában nem a kormánypárt érde-
két, mint olyant. — veszélyezteti. Tilos tehát a hatósági befolyáso-
lásnak mindennemű fa ja , — kezdve annak talán legenyhébb for-
májától : az u. n. hivatalos jelölt támogatásától a megfelelő felhí-
vások és kijelentések út ján , — és pedig akkor is. ha abban nincs 
kifejezve semminemű sanctio. mert azt a választó úgyis mindig 
benne érzi, és rendesen nem alap nélkül, — egészen a hatósági 
pressio legridegebb és legkézzelfoghatóbb formájáig: a fizikai 
kényszer alkalmazásáig, aminek tipikus esete lehet pl. a válasz-
tónak a szavazás helyére kísérése a csendőrség igénybevételével. 

Miiven sanctio biztosítja azonban ennek a tilalomnak betar-
tását? 

Ez a kérdés más szövegezésben úgy hangzik, hogy ez a tilalom 
a mégis kifejtett hatósági befolvásolást vájjon érvénytelenségi 
okká, vagy pedig csak büntetendő cselekménnyé minősíti, — il-
letve melyikké elsősorban? 

Azt láttuk, hogy a német gyakorlat Rehm szerint részben arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a hatósági befolyásolás csak 
büntetendő cselekmény, de nem képez egyben érvénytelenségi okot 
is.148 i lyenformán tehát a jogalkotó a lex minusquamperfecta 
tényálladékát létesíti. 

Nem valószínű azonban, hogy helyes megoldás a népképvise-
leti törvényhozással kapcsolatos választások erkölcsi elemekkel 
telített légkörében joghatályosnak elismerni olyan magatartáso-
kat, amelyeket ugyanaz az értékítélet büntetendőnek nyilvánít. A 
hatósági befolyásolás helyes értékelése épen a fordított lehet: ha 
a törvényhozó úgy látja helyesnek. — ne fűzzön büntető sanctiot 
a hatósági pressio egyes nemeihez, — bár, hogy mindet megtorlás 
nélkül hagyja, az szinte lehetetlen — azonban feltétlenül és elvi 
okokból nyilvánítsa azokat érvénytelenségi okokká, — mint olyan 
magatartásokat, amelyek a népképviseleti gondolat céljával és a 
választások rendeltetésével merőben ellentétesek.149 

Foglalkoznunk kell még egy olyan ellenvetéssel, amely a vá-
lasztások érvényesséírét felülbíráló eljárás technikájával kapcso-
latosan támaszt aggályokat a titkos szavazással szemben. 

Elsősorban külföldön érvényesült az a felfogás, hogy (többek 
között) a hivatali befolyásolás azért nem bir befolyással a válasz-
tások érvényességére, mert a titkos szavazási mód következtében 
nem állapítható meg. hogy a választó valóban engedett-e a ha-

148 Rehm: i. m. 65. 
149 A hatósági pressio jelentőségének és károsságának igen helyes mérle-

gelése olvasható ki a francia jog azon rendelkezéséből, amely szerint a választási 
erőszakoskodás esetén kiszabható büntetés kétszerese alkalmazandó abban az 
esetben, ha a tettes közhivatalnok. V. ö.: von Hippel, E.: Die Entwickelung des 
öffentlichen Rechts in Frankreich seit 1914. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 
XV. 1927. 167, 
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tósági befolyásolásnak, s így az foganatba is ment-e vagy sem.150 

Ez pedig nemcsak a választási bíráskodási bizonyítási eljárás ré-
szére jelent problémát, merthiszen a befolyásolás bizonyítása te-
kintetében legtöbbször a választó tanúvallomása volna az egyet-
len bizonyíték,151 — hanem jelentős összeütközést jelenthet az al-
kotmánytörvény azon rendelkezéseivel is, amelyek a választás tit-
kosságát cjuasi alapjoggá deklarálják,1 6 2 még ha hatósági eljárás is 
az, amely a titkos szavazat iránya után kutat . 

Az első ellenvetés tekintetében elfogadható, hogy adott eset-
ben tényleg gyakorlati nehézséget okozhat annak megállapítása 
és a választás eredménye szempontjából való mérlegelése, hogy a 
befolyásolt, azonban titkosan leszavazott választók kire adták 
szavazatukat. Ebből azonban semmiképen sem lehet azt a követ-
keztetést levonnunk hogy emiatt a hatósági befolyásolás — tekin-
tet nélkül f a j á ra és eredményére — megengedetté minősül. 

Ennek a felfogásnak ad hangot a magyar törvényszerkesztő 
is és a konzekvenciákat olykép vonja le, hogy „ . . . titkos válasz-
tás megtámadása esetében a nem jogosult, — befolyásolt, vissza-
utasított választók szavazatai csak abból a szempontból képezhet-
nék mérlegelés tárgyát, váj jon a visszaélés oly mértékű volt-e, 
hogy annak folytán a választás eredményének megbízhatósága 
kétessé válik".153 

150 Hatschek: „Im Reichstage des Norddeutschen Bundes wurde wider-
holt" — 1867. — „die Irrelevanz amtlicher Wahlbeeinflussungen aus dem Grunde 
behauptet, weil bei dem geheimen Wahlmodus nicht anzunehmen sei, dass sich 
der Wähler durch die amtliche Wahlbeeinflussung auch wirklich habe beein-
flussen lassen" I. 555. — Azonosítja magát ezzel a felfogással: Seydel, Max dr.: 
Der deutsche Reichstag. Annalen des deutschen Reichs 1880.: „Das System der 
geheimen Abstimmung steht im Widerspruche einer wirklich effektuierten Wahl-
beeinflussung". 930. — V. ö.: Mock: Die Rechtsprechung in Wahlanfechtungs-
sachen. Deutsche Juristen-Zeitung XVII. 1912. 308. — Nálunk is: Concha Győző: 
Az állam küzdelme a választási visszaélések ellen csak a nyílt szavazásnál követ-
kezetes. Politika. Budapest 1907. I. 460. — Némethy: i. m. 181. 

751 Hatschek szerint a német Reichstagnak 1891. előtt az volt a felfogása, 
hogy a választási bíráskodásban a tanubizonyítás teljesen mellőzendő, mert ez 
a választási el járás titkosságát sérti és meghiusítja. 1891. óta azonban a Reichs-
tag álláspontja is az volt, hogy a tanubizonyítás korlátozás nélkül felvehető. 
Parlamentsrecht I. 534—535. Erről a kérdésről 1. még: Reichel dr.: Wahlgeheim-
nis und Zeugniszwang. Deutsche Juristen-Zeitung XV., 1910. 985—989. — Galli: 
Wahlgeheimnis und Zeugniszwang. Deutsche Juristen-Zeitung XV. 1910. (Sprech-
saal.) 1226. — Gross, Alfréd dr.: Strafrechtliche Bestimmungen zum Schutze 
der Wahlfreiheit. Allgemeine Oesterreichische Gerichtszeitung 57. 1906. művében 
körülbelül általános és helyes véleményt fejez ki azzal, hogy a szavazás t i tkát 
az sérti meg, aki valamely titkos szavazás eredményéről jogellenes eszközzel 
szerez tudomást. 356. / 

1 5 2 Az 1919. augusztus 11-i német alkotmány már idézett 125. §-a. Lásd: 
Anschütz, Gerhard dr.: Die Verfassung des deutschen Reichs vom 11. August 
1919. Berlin 1928. 332. — Hubrich: i. m. 215. 

!53 Országgyűlési Irományok 1910—1918. XXII I . 77. Igazságügyi Javaslatok 
Tára 1915. XV. Melléklet az 1146. sz. irományhoz. Indokolás 345. — Ily szellemű 
rendelkezést tartalmazott az 1907-ben előterjesztett bíráskodási novella 4. §-a is, 
amidőn az 1899:XV. t.-c. 3. 10. pontjának tényálladékát azzal egészítette ki: 
»• . • vagy anélkül is, ha a képviselőre adott szavazatok egyharmada az 1899; 
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Nem lehet azonban a titkos szavazás ellen sikerrel azzal sem 
érvelni, hogy az leküzdhetetlen bizonyítási nehézségeket fog 
okozni. » 

Elsősorban is megállapítható, hogy a szavazás titkossága — 
különösen ebben a vonatkozásban — a választó érdekében, annak 
helyes értelemben felfogott védelme céljából teremtődött. Ezért 
nem jelent részére jog- vagy érdeksérelmet, de nem is fogja a 
pressionált választó annak érezni azt a hatósági eljárást, amely 
tanukénti kihallgatásával legalább közvetve orvoslást ígér szá-
mára az elszenvedett jogsérelemért. 

Az lehetséges, hogy a közigazgatás vagy kormányzat részéről 
joghátrány fenyegeti a választót, ha kiderül az, hogy a titkosság 
védelme alatt ellenzéki jelöltre szavazott. Ez ellen azonban lehet 
alkalmas büntetősanctio kiszabásával védekezni, — de különben 
is kissé önellentmondó a titkos szavazás ellen —, tehát a nyilvános 
szavazás mellett érvelni a nyilvánosság káros mellékhatásával, — 
merthiszen a nyilvánosság ezen kedvezőtlen irányú ellenőrző ha-
tása a titkos szavazás rendszerében mégis csak esetleges és kivé-
teles, — a nyilvános szavazásnál azonban magából a rendszerből 
folyik. 

Egészen kétségtelen végül, hogv nem lehet szó arról sem, hogy 
a választási bíráskodási — vagy választással kapcsolatos büntető-
bíráskodási eljárás során foganatosított tanúkihallgatással a sza-
vazás titkosságának alkotmányjoga szenved sérelmet. Ezt a jogot 
abban az esetben éri sérelem, ha a közvetlen jogellenes cél az, 
hogy arra illetéktelen harmadik személy szerezhesse meg a vá-
lasztó szavazatának titkát (1925:XXVI. t.-c. 160. §.). Az ez ellen 
való védelmet kívánja biztosítani az ú j német alkotmány (1919. 
augusztus 11.) 125. §-ának rendelkezése. 

Az azonban kétségtelen, hogy kissé groteszk dolog nyilvános 
ajánlás (jelölés) után „titkosan" szavazni.154 

Az eddigi megállapítások egybevetésével levonhatjuk azt a 
következtetést: 

hogy a magyar választási viszonyokra tekintettel igenis szük-
ség van a titkos szavazási rendszer bevezetésére, — és nincs olyan 
elvi vagy gyakorlati akadály sem. amely a választási bíráskodás, 

XV. t.-c. 2. 2. vagy 3. pontjában vagy a jelen törvény (javaslat) 3. c) pont-
jában meghatározott cselekmény alapján érvénytelenítendő", — továbbá a 48. 
1. bekezdése, amely szerint tekintet nélkül a számbeli többségre és a felek ké-
relmére érvénytelenítendő a 6zavazás, ha az összes szavazatok egyharmada ér-
vénytelenségi okkal inficiáltatott. Igazságügyi Javaslatok Tára 1907. VII. 284., 
289., 298. — Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan gróf Apponyi Albert az 1892—1896. 
országgyűlésen azt indítványozta, hogy* abban az esetben, ha bebizonyul, hogy 
a választók hivatali megfélemlítése, vesztegetés és izgatás nagy mértékben érvé-
nyesült, — a bizonyítási teher a választás ezek alóli mentessége irányában a 
választásvódőket terhelje (a defectuositas vélelme). Országgyűlési Napló 1892— 
1896. XXVIII . 128. i 

154 tferecz: i- m. 95. Idézi Berzeviczy Albertet, 
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— a választási büntetőjog szempontjából, vagy egyéb vonatkozás-
ban nehézséget okozna. 

Az lehet, sőt bizonyos, hogy a titkos szavazás egyáltalában 
nem olyan varázsszer, amely az eddig fennállott visszaéléseket 
egy csapásra megszünteti,155 amit bizonyossá tesz az is. liogy a tit-
kosan szavazó államokban sem teljesen megoldott probléma a vii-
lasztások érvényességének és tisztaságának biztosítása. 

Azt az állásfoglalást azonban, amely szerint a titkos szavazás 
csak utolsó eszközként vezetendő be,156 csak az a felismerés iga-
zolhatja. amely a titkos szavazás bevezetésével több veszélyt lát 
fennforogni a választások érvényessége tekintetében, mint ameny-
nyi előnnyel az más oldalról járhat . Mert ha ennek az ellenvetés-
nek indoka az az aggodalom, hogy a titkosan szavazó választó — 
élve a titkosság nyújtotta védelemmel — legjobb meggyőződése 
szerint és minden tiltott befolyásolástól menten olyan irányban sza-
vaz, amelyet az épen uralmon levő — és pártérdekét a „nemzet 
érdekével" mindenben azonosítani kívánó kormányhatalom ez 
utóbbival ellentétesnek tart, — ezen veszély elhárításának vagy 
megelőzésének egyetlen eszköze és módja az, hogy az ilyen pol-
gárnak az államhatalom vagy e szempontból: kormányhatalom a 
törvényhozás meggyőzésével és azon keresztül választójogot nem 
ad, — vagy ha azzal már birt: elveszi tőle, — de semmiképen nem 
lehet az, hogy formailag megadja neki. de egyben megfosztja at-
tól a lehetőségtől, hogy vele élhessen.157 ..A törvény nem követelhet 
erkölcsi hősiességet polgáraitól".158 és ezért nem állítható a vá-
lasztó az elé az alternatíva elé, hogy vagy meggyőződése szerint 
szavaz és akkor kiteszi magát a nyilvános szavazatát figyelő és 
ellenőrző magán- vagy hatósági személy retorziójának, — vagy 
pedig leszámol azzal a gondolattal, hogy formailag elnyert válasz-
tójogát annak célja és rendeltetése szerint gyakorolhassa is. így 
valóban komédiává alacsonyodnék a választás — és az ezen ala-
puló parlament ezen okból sem volna egyéb, mint „ein feierliches 
und leeres Schuspiel".159 

A választási hatóságon, a Királyi hlróságok, 
kapcsolatban az ajánlási rendszerrel160 

Ha a választási eljárás a szó szorosabb értelmében befolyás-
sal van az országgyűlési képviselőválasztások érvényességére, — 
akkor úgy gondoljuk, könnyű megállapítani ennek a körülmény-

155 Spira: Die Wahlpflicht 1. m. 55—56. — Laband: i. m. Deutsche Juristen 
Zeitung 1910. XV. 2. 

456 Haendel: i. m. 34. — Épen úgy nem érv e szempontból az, amit a titkos 
szavazás ellen a szélsőségek fenyegető preponderanciája alakjában felhoz pl. 
1925:XXVI. t.-e. bizottsági jelentése is. — V. ö.: Zsedényi: i. in. 9. 

157 Berecz: i. m. 19—20. Idézi gróf Apponyi Albertet. 
158 Spira: i. m. 56. 
150 Spengler, Oswald: i. in. II . 582. 
1 6 0 E fejezet vázlatát lásd: dr. Goltner Dénes: A királyi híróságok rész-

vétele a választási eljárásban. Bírák és Ügyészek Lapja XXIII . 1932. december 
13-18. o. 
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nek a választási hatóságok szerepével valé) kapcsolatát. Hiszen a 
választási eljárás, mint térben és időben lefolyó cselekmény- és 
eseménysorozat nagyrészt a választási hatóságoknak, tehát azok-
nak az ad hoc vagy állandó államszerveknek a cselekvéseiből te-
vődik össze, akiket az államhatalom a választás vezetésére ki jelöl. 
— így természetes, hogy eljárásuk a legszorosabb kapcsolatban 
állhat a választás esetleges érvénytelenségével. 

Erre való tekintettel nem lehet kétséges, hogy nagyon fontos 
annak meghatározása, hogy választási hatóságokként mely szer-
vek já r janak el, — és hasonló jelentőségű annak a további kérdés-
nek a megválaszolása is, hogy mily elvek irányítsák ezeknek az 
alkalmasan választott szerveknek az eljárását. Az első kérdésre 
adott felelet azonban megoldja a második problémát is. 

Az első kérdésnek az a viszony ad jelentőséget, amely a kor-
mányzat és a törvényhozás között fennáll. A választásokon meg-
alakuló törvényhozó testületnek függetlenségét teheti semmivé az, 
ha a választásokat oly közegek vezetik le. amelyek működésük 
irányelveit egy célzatos kormánypolitika kívánalmaihoz igazítják. 

Ennek veszélye leginkább akkor fog fennforogni, ha válasz-
tási hatóságokként oly szervek járnak el. amelyek a kormányzat-
tal egyébként is közvetlen bürokratikus és fegyelmi kapcsolatban 
állanak, — vagyis ha a választási hatóságok közigazgatási ható-
ságok. 

Lehetséges, hogy ezzel a megállapítással szemben is felvetik 
egyesek azt. hogy amint a választásokat nem fenyegeti a közigaz-
gatási szervek pressioja, — úgy azzal szemben sem lehet aggá-
lyokat támasztani, ha választási hatóságként a közigazgatási szer-
vek járnak el. Amint azonban a titkos és nyilvános szavazás kér-
dését vizsgálva, arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy a pres-
sionak legalább is a veszélyével feltétlenül számolnunk kell, — 
ugyanúgy ebben a kérdésben sem lesz felesleges annak leszöge-
zése, hogy a választási hatóságok eljárását különösen abban az 
esetben fenyegetheti a célzatosság veszélye, ha azok személyileg 
azonosak a helyi közigazgatási szervekkel és így épen választási 
hatóságuk uralmi területén fejtenek ki rendszerinti közigazgatási 
functiokat. Egyrészt az a pszichikai momentum, hogy sem a vá-
lasztó, sem maga az illető szerv nem tudja teljesen egymástól 
kettéválasztani a benne megjelenő kettős minőséget, — másrészt 
az a közelről fenyegető veszély, hogy a kormányzat bizonyára élni 
fog a választás irányítására kínálkozó lehetőség kihasználásával, 
— ellene szól annak, hogy választási hatóságokként a helyi köz-
igazgatási szervek szerepeljenek.161 

Ugyanez a veszély forog fenn, — csak közvetettebb formában 
akkor, ha a választási hatóság nem közigazgatási szerv ugyan, 
de ki jelölésére vagy összeállítására oly szerv hivatott, amely a kor-
mányzattal a befolyásolásra módot adó kapcsolatban áll. Ily-

| 1 6 1 Könnyen képzelhető, hogy hogyan értelmezné feladatkörét a helyi 
közigazgatási szerv, mint választási hatóság is egyben, — ha valóban „szinte 
hivatali kötelessége" volna a kormánypolitika mellett „hangulatot csinálni", —« 
V. ö.: Rehm: i, m. 65, 
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értelmű aggálynak adott kifejezést az 1892—1896. országgyűlésen 
Márkus József képviselő, aki a központi választmányok összetéte-
lére hívta fel a figyelmet, rámutatva arra, hogy a központi vá-
lasztmányokat a megyei bizottságok választják, már pedig ezek 
felerészben virilisekből, felerészben pedig oly választottakból ál-
lanak, akiken keresztül a kormányzat a központi választmány ösz-
szetételére befolyást gyakorolhat,162 — és épen ezzel kapcsolatosan 
érdekes és jellemző adatot szolgáltat az 1872—1875. országgyűlés 
egyik bíráló bizottságának az a megállapítása, amely szerint tu-
domására jutott, hogy egyes vidékeken a megsemmisített központi 
választmányok helvett a főispán rendelt ki ú jaka t (!) és a válasz-
tást ezek folytatták le.163 

Minthogy a magyar választási hatóságok a központi választ-
mányból származnak le, — ez a veszély fogalmilag nincs is ki-
zárva, bár káros következményei — legalább is intézményesült 
formában — egyelőre nem jelentkeztek. 

Az a törekvés, amely ezt a gondolatmenetet követve a válasz-
tási hatóságoknak a közigazgatástól való függetlenítésére irányul, 
— legjellegzetesebben abban a formában jelenik meg, amely a vá-
lasztásokban a királyi bíróságoknak kíván tevékeny szerepet jut-
tatni, — azon felismerés alapján, hogy a bíróságoknak egyébként 
is intézményesen kifejlesztett függetlensége a választások tekin-
tetében is kedvező hatást fog gyakorolni. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a királyi bíróságok két-
féleképen hozhatók a választással kapcsolatba. 

A szó valódi értelmében veti bírói functiot fejt ki a mai ma-
gyar tételes jogban pl. a kir. Közigazgatási Bíróság, amidőn az 
1925:XXYT. t.-c. 104 §-a értelmében a panasszal megtámadott vá-
lasztások érvényessége felett ítél. 

Ettől merőben különbözik azonban az a tevékenységi kör, 
amely a bíróságokat a szorosabb értelemben vett választási eljá-
rásba vonja be, egyrészt a választási biztosi intézmény alakjában, 
másrészt az ezzel szervi kapcsolatban álló ajánlási rendszerrel 
kapcsolatosan. 

Mindkét területen kétségkívül a pártatlanság és a független-
ség előnyeinek biztosítása volt az az indok, amely a bíróságokra 
a választásokkal kapcsolatos teendőt bízott, — és ennek a felis-
merésnek érdekes esetét tünteti fel a jugoszláv jog, amely azzal az 
okfejtéssel szakít 1921. évi június 8-án kelt u. n. Yidovdani alkot-
mánya 76. §-ában az 1901. április 19-i régi szerb alkotmány 46. 
§-a által bevezetett semmitőszéki bíráskodással a választások ér-
vényessége felett, hogy a választások amúgy is egészben a bíró-
ságok ellenőrzése alatt állanak, és ez a törvényesség tekintetében 
elegendő garanciát nyújt.1 6 4 

162 Orszzággyűlési Napló: 1892—1896. XXVIII . 123. > 
163 Országgyűlési Irományok 1872—1875. VI. 256. számú iromány. A VII. 

bíráló bizottság határozati javaslata 279. 
164 Leser, Guido dr.: Untersuchungen über das Wahlprüfungsrecht des 

deutschen Reichstags. Staats- und Völkerrechtliche Abhandlungen VII. 2. Leip-
zig 1908, I I I . — Zolper, Ivan dr.: Die Verfassung Jugoslaviens. Jahrbuch des 
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A királyi bíróságoknak a választási eljárásban való közre-
működése nem ú j keletű, és a gondolat úgy nálunk, mint a kül-
földön jelentős múltra tekinthet már vissza. 

Nálunk ennek jele volt az 1874:XXXIII. t.-c. 50. §-ában fog-
lalt az a rendelkezés, amely a központi választmánynak a vá-
lasztójogosultság tárgyában kelt határozata elleni fellebbezés fó-
rumaként a kir. Kúriát jelölte meg. — és a törvénycikk 1873-ban 
előterjesztett javaslata ilyértelmű 17. §. 2. tételét, illetve 35. §-át 
helyesléssel fogadta a főrendiház közjogi és törvénykezési bizott-
sága, tekintettel arra. hogy a választói jogosultság felett nem 
az igen gyakran pártérdekek befolyása alatt álló közegek, hanem 
a bíróság fog véglegesen határozni ".165 

Ugyanígy méltatta az irodalomban Lengyel Aurél az 1918: 
XVII. t.-c. javaslatának azt a rendelkezését, amely a központi vá-
lasztmányban bírói személynek ad helyet, mivel attól a választ-
mány törvényszerű működésének biztosítását várja.1 0 6 

Ily jellegű intézkedés az 1918:XVII. t.-c. 160. §-a is, amely 
szerint a választásban közreműködő hivatalos személyek mulasz-
tásai, vagy visszaélései miatt indított fegyelmi eljárás során hozott 
határozatok felett való másodfokú döntés joaa a kir. közigazgatási 
bíróságot illeti meg. — szemben az 1913:XIV. t.-c.-kel, amely ezzel 
a feladattal a belügyminisztert bízta meg.167 

Az 1925:XXVI. t.-c. miniszteri indokolása a választási biz-
tosra vonatkozólag megállapítja, hogy „a választások tisztaságát 
szolgálja a javaslatnak az a rendelkezése is, amely az egész vá-
lasztási eljárásban nagy jelentőségű hatáskört ad a választási biz-
tosnak. akit a királyi bírák közül a független királyi bíróság je-
löl ki. Ez a független választási biztos nemcsak a választási bi-
zottság és a szavazatszedő küldöttségek megalakításában, hanem 
az ajánlások elbírálásában és a választási eredmény megállapítá-
sában is részt vesz. Azt hisszük, minden irányban megnyugtató 
az, hogy a választási eljárásban független bíró kezében lesz a leg-
fontosabb szerep".108 

A külföldi tételes jogok közül — ismét utalva a jugoszláv jog 
már ismertetett esetére. — a magyar választási biztoshoz hasonló 
intézményt létesített a régi görög jog, amely a választási körzetek 
élére a „dikasiikos antiprosopos" személyében igen kiterjedt ha-

öffentlichen Rechts XI. 1922. 190.. 207. — Krek, Gregor: Gnrndzüge des Verfas-
sungsrechtes des Königreiche von Serben, Kroaten und Slovenen. Zeitschrift fü r 
Osteuropäisches Recht. I. 104. — Randi, O.: La Jugoslavia. Roma 1925. 553. 

165 Ország-gyűlési Irományok 1872—1875. XIX. Melléklet a 832. számú iro-
mányhoz 126. I. 

166 Lengyel Aurél: i. m. Jogállam XVII. 1918. 87. 
167 Félreérti ezt a rendelkezést Kinetty Károly, aki szerint az 1918:XYII. 

t.-c. 160. §-a a választások érvényessége feletti bíráskodást ruházta a kir. Köz-
igazgatási Ríróságra, s ezt a rendelkezést az 1925:XXYI. t.-c. 104. §-a csak fenn-
tartotta. — V. ö. Kmetly Károly: Magyar közjog. Budapest 1926. 308. 1. j. 

168 Nemzetgyűlési Irományok 1922—1925. Melléklet a 750. számú iromány-
hoz. Indokolás, 
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táskörű bírói személyt állított,169 — és az utólagos jellegű bírói 
felügyeletnek igen érdekes intézménye volt a régi spanyol jog u. 
n. „intervention"-ja, amelynél fogva a bíróság kiprovokálhatta a 
Ház határozatát valamely érvénytelennek látszó választás tekin-
tetében, — és amely ilyenformán mintegy átmenetet képezett a 
bírói hatóságok másirányű választási működéséhez: a választási 
bíráskodáshoz.170 

Annak azonban, hogy a bíróságoknak a választásokkal kap-
csolatosan akár nálunk, akár a külföldön hathatós szerep biztosít-
tassák. — út já t állta az az ellenvetés, amely a bíróságokat a vá-
lasztásokkal kapcsolatos működése folytán a politikai gyanúsítga-
tásoktól féltette. 

Ez a gondolat általában a választási bíráskodás problémá-
jával kapcsolatosan érvényesült. 

Az 1899:XV. t.-c. első javaslata kapcsán az osztályok előadói-
ból alakult központi bizottság jelentése a következőkben ad ennek 
az aggálynak kifejezést: 

„A. választási ügyekben való bíráskodás a legfelsőbb bírói 
kar tagjait a politikai élet oly hullámzásaiba sodorhatná bele, me-
lyek. midőn a pártszenvedélyek a legmagasabb fokra csigázvák. 
ezen kar tekintélyét. — habár csak ideiglenes is — csorbíthatnák. 
S midőn a bíróságokról szóló törvény gondoskodik, hogy a párt-
tusákon kívül maradjon a bírói kar. akkor alig volna igazolható, 
hogy a pártszenvedélyek leghevesebb és legszenvedélyesebb össze-
ütközéseinél — habár mint bírói hatalom is — de mint tényező 
. . . belevonassék". Ezen megfontolás alapján a bizottság nem is 
ajánlotta a javaslatot elfogadásra171 és erre az álláspontra helyez-
kedett a javaslat plénumi előadója, — Horváth Gyula1 7 2 és Szi-
lágyi Dezső is.173 

Jellinek Arthur szerint a magyar választási bíráskodás jelleg-
zetes intézményének, a bifurcationak — vagyis a hatáskör meg-
osztásának a kir. Kúria és a képviselőház között — is az volt az 
indoka és célja, hogy a kir. Kúria hatáskörébe ne kerüljenek oly 
tényálladékok, amelyek speciális jellegüknél, vagy a perrendszerű 
bizonyítás lehetetlenségénél fogva a Kúria politikai jellegű meg-
gyaniísítására adhatnak alkalmat.174 s ugyanezt ál lapít ja meg az 
Í899:XV. t.-c. utolsó javaslatának indokolása is.175 

A magyar irodalomban különösen Deák Albert,176 Markbreit 

i«9 Saripolos, Nikolaus N.: Das Staatsreeht des Königreichs Griechenland. 
Das öffentliehe Reeht der Gegenwart. VIII. Tübingen 1909. 54. 

no Posada, Adolfo: Die politische Reform Spaniens. Jahrbuch des öffent-
lichen Reehts. I I . 1908. 459. i 

171 Országgyűlési Irományok 1875—1878. XIX. 637. számú iromány. A köz-
ponti bizottság jelentése 208. 

172 Országgyűlési Napló 1875—1878. XII . 49. 
173 Országgyűlési Napló 1875—1878. XII . 87—88. 
174 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 189. — Ugyanígy: Erdély 

Sándor u. o. XXXIII . 202. 
175 Országgyűlési Irományok 1896—1901. XXI. 363. 
176 Deák Albert: Parlamenti bíráskodás. Erdélyrészi Jogi Közlöny 1913, 

XI. 104. 
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Gyula,177 Aigner Adolf,178 Márkus Dezső179 és Kriszhaber Adolf 
dr.180 támasztanak aggályokat a Kúria tekintélye és pártatlansá-
gába vetett hit tekintetében, — és hogy aggodalmuk nem volt 
alaptalan, arra jellemző adatot szolgáltat az egyik századelejei 
ellenzéki szerző megállapítása a kir. Kúriáról.180« 

Egyesek szerint maga a kir. Kúria sem fogadta minden aggály 
nélkül hatáskörének a választásokkal kapcsolatos kiterjesztését181 

és ezen magatartása oka ugyanaz volt. ami annakidején az angol 
bíróságokban is aggályokat ébresztett182 és aminek 1868-ban Lord 
Chief Justice Cockborn olvkép a'dott kifejezést, hogy: „ . . . als 
eine unausbleibliche Folge die Übertragung der Wahlprüfungs-
sachen an die Richter das richterliche Amt erniedrigen und de-
gradieren wird und . . . es vernichten oder zum mindestens ma-
teriell schädigen wird das Vertrauen des Publikums in die abso-
lute Unparteilichkeit und unbeugsame Integrität der Richter, 
wenn sie im Laufe ihrer gewöhnlichen Amtspflichten politische 
Sachen zu entscheiden hätten".183 

Az kétségtelen, hogy a pártoskodás gyanúja soha. semmiféle 
tételesjogi rendezés mellett sem fog teljesen megszűnni, mert hi-
szen a bíró pártokon felülállása és az ellentétes érdekeken való 
felülemelkedést biztosító jellemereje a véges emberi természet 
függvényeként maga is szorosan körülhatárolt.184 Azonban úgy 
látszik, hogy ezeknek a gvanúsítgatásoknak annál inkább ki van 
téve a bíró. minél kevésbbé tartozik a választási, mint közjogi 
ügyekkel való foglalkozás a rendszerinti hatáskörébe — ezért nem 
lelti a politikai ügyekkel való foglalkoztatástól Bliiher a közigaz-
gatási bíróságokat185 — és minél kevésbbé bírói működés az, amit 
a választásokkal kapcsolatosan kifejt . Igaz. hogy Inhulsen szerint 

177 Markbreit Gyula: A képviselőválasztások feletti bíráskodás. Jogi 
Szemle V. 111. 

178 Aigner Adolf: A kir. Curia és a margittai mandátum. Budapest 1902. 21. 
179 Márkus Dezső: A petitiok, a kir. Curia és a közvélemény. Ügyvédek 

Lapja XXVII. 1910. 26. szám. 
180 dr. Kriszhaber Adolf: A választói jog kiterjesztése. Budapest 1907. 130. 
I80a Erdélyi Viktor: A parlament és a Curia. Huszadik Század XIII . évf. 

XXVI. 1913. 384. 
181 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII. 179. Hermann Ottó. — Igaz-

ságügyi Javaslatok Tára 1915. V. 372. Bizony Ákos. — Tetétleni Ármin: Véle-
ménye. Az 1911-ik évi országos jogászgyűlés irományai. Budapest 1911. I. 463—464. 

182 Mendelssohn—Bartholdy. A. dr.: Richter und Parlament. Archiv des 
öffentlichen Rechts. XXIX. 1912. 292. 13/j. 

183 Hatschek, Julius dr.: Das Parlamentsrecht des deutsehen Reiches. Ber-
lin und Leipzig 1915. I. 429—430. — Magyarországról: I. 488. — V. ö. Országgyű-
lési Napló 1892—1896. XXXIII . 189. Jellinek Arthur. ) 

184 Bernatzik, Edmund dr.: Rechtsprechung und materielle Rechtskraft. 
Verwaltungsrechtliche Studien von . . . Wien 1886. „Jedes Volk und jede Zeit 
hat eine ihrer Culturstufe entspercliende Rechtsprechung. Klagen über Partei-
lichkeit werden trotz aller Garantien nie ganz verstummen, weil die Organe der 
Rechtsprechung eben auch Menschen sind, deren Pflichtgefühl bei einer gewis-
sen Intensität divergender Interessen diesen weichen wird". 52. 

18 5 Blüher: Die Wahlprüfung des Reichstags. Deutsche Juristen-Zeitung 
1910. XV. 623. 
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a választási bíráskodásban járhat a legnagyobb kárral az, hogy a 
bíró politikai véleményt nyilvánítson,186 de ez nem cáfolja meg 
annak a tételnek igazságát, hogy a politikai gyanúsítás veszélye 
leginkább akkor fog fennforogni, ha a bíró a választás során sok-
szor szinte közigazgatási functiot végezve, elhagyja azt a terré-
numot, amelyen állva mintegy a hivatásos, intézményesített pár-
tatlanság légkörében élt.187 

Ily felfogás mellett nem lehet kétséges az a kritika sem, a 
mellyel a tételesjogok ama rendelkezéseit kell kísérnünk, amelyek 
bizonyos választási tennivalókkal a kir. bíróságokat bizzák meg. 

Kétségtelen, hogy nagyon fontos közérdek fűződhetik a vá-
lasztási hatóságok párton felül állásába vetett hithez, — azonban 
több kárral jár, mint amennyi hasznot biztosít az a rendelkezés, 
amely ennek elérésére nem lát más eszközt, mint a bíróságoknak 
a választásokba vonását. Még ezen kereten belül is a legszeren-
csétlenebb azonban az a mód, amellyel az 1925:XXVI. t.-c. ru-
házza fel választási teendőkkel a bíróságokat. 

Amint már említettük, az 1925:XXVl. t.-c. két irányban ró 
tennivalókat a bíróságokra: egyrészt a választási eljárásban, a 
szavazás levezetésében, — másrészt az ajánlási rendszerrel kapcso-
latosan. 

Sem az egyik, sem a másik nem bírói feladat. A válasz-
tási eljárás levezetése a legszorosabb értelemben vett ad hoc köz-
igazgatási functio, — és az ajánlásokkal kapcsolatos választási 
biztosi functio is csak látszólag bírói feladat. 

Nagyon félreismeri a helyzetet az 1925:XXVI. t.-c. indokolása, 
amidőn úgy látja, hogy a választási eljárásban a legfontosabb sze-
rep a választási biztos kezében van. A helyzet inkább az, hogy a 
választási biztos bírói személye valóban az érdeklődés és így a 
kritika homlokterébe van állítva, anélkül azonban, hogy oly hatás-
körrel is rendelkeznék, amely alkalmas lenne meggátolni azokat 
az esetleges visszaéléseket, amelyeket a többi választási hatósági 
szervek követhetnek el, amelyeknek ódiuma azonban a közvéle-
mény szemében — helyzetének exponáitsága következtében — őt 
terheli.188 

Egyenesen végzeies hatású azonban a törvénycikk azon ren-
delkezése, amely a bíróságok tagjaiból kiemelt választási biztos 
teendőjévé teszi az ajánlások felülbírálását, — és az a hiányosság, 
amely az idevonatkozó rendelkezéseket jellemzi, fennforog azok-
ban a rendelkezésekben is, amelyek az ajánlási ívek kiadására és 
hitelesítésére vonatkoznak. 

Ugyanis az 1925 :XXM. t.-c. b2. §-a kettős minőségben ró kö-
telességet az ajánlásokkal kapcsolatosan a bíróságokra. 

186 Inhulsen, C. H. P. dr.: Die Kontrolle des Unterhauses über englische 
Richter. Archiv für öffentliches Recht. 1907. XXI. 259. 

187 Ezért határozza meg az 1899:XV. t.-c. preciz tényálladékokkal a Curia 
hatáskörét. — V. ö. jel. dolg. 174/j. 

188 1925:XXVI. t.-c. 16. 1. bek., 18. 1. bek., 25. 2. bek., - 53, 
3.. 6. bek., — 54. 1. bek. — A karhatalom felett azonban nem ő rendelkezik: 

57. 1. bek. 
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A 62. §. 6. bekezdése értelmében a belügyminiszter által ki-
bocsátott hivatalos ajánlási íveket Budapest kivételével a kir. já-
rásbíróságoknál lehel átvenni. 

és a 7. bekezdés értelmében ezeket az íveket ugyancsak Buda-
pest kivételével a kir. járásbíróság elnöke vagy vezetője töltteti 
ki és hitelesíti . 

A másik, az ajánlással kapcsolatos teendőcsoportot a 62. §. 
8. és 11. bekezdései határozzák meg oly kép. hogy a jelölést elfo-
gadó nyilatkozatot a választási biztos veszi át, majd az ajánlási 
íveken szereplő ajánlok választói jogosultságát a névjegyzék 
alapján ő állapítja meg. 

A törvény rendelkezései azonban mindkét irányban a legna-
gyobb mértékben hézagosak. 

A gyakorlat nyomban kiderítette a 62. §. 7. bekezdésének tel-
jes gyakorlatiatlanságát. Fizikai lehetetlenség, hogy egy nagyobb 
választókerületben a bíróság töltse ki az ajánlási ívek fej-részét 
a választókerület nevével, — a jelölt nevével, foglalkozásával, la-
kásával. pártállásával stb., nem is szólva arról az esetről, hogy ho-
gyan volna ez elképzelhető lajstromos szavazásnál, ahol pl. három 
jelölt és három pótjelölt szerepel. — nem hagyva figyelmen kívül 
azt sem, hogy az ország egvik nagy választókerületében a leg-
utolsó választások alkalmával is a kir. járásbíróság elnöke 30.000-
nél több választó, illetve a jánló részére több mint ezer ajánlási 
ívet hitelesített. Ha a törvény szóhangzata szerint az íveket is a 
bíróságok töltenék ki, — akkor ez a bíróság ügykezelését legalább 
egy hétre teljesen megbénítaná. 

Ezért alakult ki az a gyakorlat, amely szerint a pártok vezetői 
a fentiek tekintetében már kitöltött ajánlási íveket nyúj tanak be 
hitelesítés és bírói pecséttel való ellátás végett. 

Nem tartalmaz azonban a törvény rendelkezést abban a te-
kintetben sem, hogy milyen sorrendben kell az elnöknek a be-
nyújtott ajánlási íveket hitelesítenie. Ennek a technikai kérdés-
nek pedig nagy érdemi jelentősége van. hiszen egyik felfogás sze-
rint — amivel még foglalkozunk — az ajánlás elfogadása- vagy 
el nem fogadására nagfv befolyást gyakorol az, hogy a választási 
biztos melyik párt ajánlási íveit vizsgálja elsőnek felül. Ha a bí-
róság minden korlátozás nélkül kielégíti az elsőnek jelentkező párt 
hitelesítési igényeit, — ez akár azt is lehetetlenné teheti, hogy a 
többi pártok egyáltalában hozzáfoghassanak az ajánlások gyűj-
téséhez, — ha pedig a bíróság ezt méltánytalannak találná és a 
pártok igénvléseit bizonyos arányosítási rendszer alapulvételével 
kívánná kielégíteni. — akkor oly eljárást venne foganatba, amely 
nem ütközik ugyan kétségtelenül a törvény tiltó rendelkezéseibe, 
— azonban ép oly bizonyos, hogy kifejezett törvényi alapra sem 
támaszkodhatik. 

A bíróság tehát már az első lépésnél nem hivatkozhatik a 
törvény világos rendelkezésére, — és ez adott esetben rosszindulatú 
krit ikára és gyanúsításra adhat alkalmat. 

Sokkal lényegesebbek azonban azok a hiányok, amelyek a 
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» törvénynek az ajánlások elfogadását szabályozd rendelkezéseit 
[ellemzik. 

Az 1925:XXVI. t.-c. 62. §-ának 9., 12. és 19. bekezdései tartal-
mazzák az idevonatkozó szabályokat. 

E rendelkezések szerint minden választó csak egy ajánlásban 
vehet részt, és újból csak abban az esetben ajánlhat , ha korábbi 
ajánlása visszautasítás folytán vagy egyéb okból hatálytalanná 
vált. Az ajánlásnak az ajánló nevét, állását, vagy foglalkozását, 
lakását és életkorát kell tartalmaznia. — Ha a választási biztos-
nak valamely ajánlási aláírás érvényessége tekintetében aggálya, 
kifogása van, — az ajánlási iratokat a választások után a bűnvádi 
eljárás esetleges megindítása céljából az illetékes kir. ügyészség-
nek kell megküldenie. 

Nem tartalmaz tehát a törvény rendelkezést atekintetben. 
hogy mily módon állapítsa meg a bizlos annak a szabálynak át-
hágását, hogy minden választó csak egyszer ajánlhat . — és nem 
határozza meg azt a jogkövetkezményt, amellyel a tilos többszörös 
ajánlásnak járnia kell. 

Az első hiány nagyjelentőségűvé teszi a törvény ama fogyat-
kozását, hogy nem határozza meg azt a sorrendet vagy módot, 
amely szerint a választási biztosnak az ajánlásokat felül kell 
vizsgálnia. 

A 2200/1922. M. E. számú — u. n. II. nemzetgyűlési választó-
jogi rendelet 60. §-ának 1. bekezdése etekintetben kifejezett ren-
delkezést tartalmazott: ..A választási biztos az ajánlásokat a be-
nyúj tás sorrendjében tartozik tárgyalás alá venni." 

Ezt a rendelkezést tartalmazta az 1925:XXVI. t.-c. kormány-
javaslatának 62. §. 10. bekezdése is.189 

A nemzetgyűlés választójogi bizottsága azonban „gyakorla-
tiatlansága" okából törölte ezt a rendelkezést, és a választási biz-
tosra kívánta bízni annak a sorrendnek a meghatározását, amely-
ben az ajánlási íveket felülvizsgálja.190 

A gyakorlatban azonban kiderült, hogy ez a rendelkezés nem-
csak hogy nem jelentőségnélküli, hanem bizonyos sanctiorendszer 
elfogadása esetén épen döntő súlyú, — és ezért a belügyminisz-
ternek az 1931. évi választások kapcsán kiadott, törvénymagya-
rázó elnöki rendelete is arra a kifejezett álláspontra helyezkedett, 
hogy a választási biztos az ajánlási íveket a benyúj tás sorrend-
jében vegye vizsgálat alá.191 

A felülvizsgálat sorrendjének fontossága pedig a következők-
ből válik nyilvánvalóvá: 

Ha a választási biztos kifejezett törvényi rendelkezés hiányá-
ban az ajánlási íveket elsőnek benyúj tó párt összes ajánlási íveit 
felülbírálja, akkor a törvény által tiltott többszörös ajánlás csak 
abban a formában jelenhetik meg, hogy egy és ugyanazon vá-

189 Nemzetgyűlési Irományok 1922—1925. 750. szám. 
190 Nemzetgyűlési irományok 1922—1925. 817. szám. i 
i s i Zsedényi Béla dr.: TTj választójogot! (Választójogi reformtervek.) Mis-

kolc 1931. 38. 
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lasztó egy lajstromot vagy jelöltet több, de mindig ugyanazon párt 
által vezetett ajánlási íven ajánl. 

A többszörös ajánlás valódi — és nagyobb jelentőségű esete 
azonban nem ez, hanem az, amidőn valamely párt ívét olyan vá-
lasztó is a jánl ja , aki egy más párt ajánlási ívén is szerepel. 

Mivel pedig a fenti esetben a választási biztos az első párt 
összes ajánlási íveit felülbírálja, mielőtt valamely második párt 
ajánlási ívébe akár csak egy pillantást is vetne, — a törvény által 
tiltott többszörös a jánlás fentkiemelt esete nem is válik aktuálissá. 

Azonnal megváltozik azonban a helyzet akkor, amidőn a vá-
lasztási biztos az u. n. második párt ajánlási íveit veszi vizsgálat 
alá, mert itt már adottságokként kell számolnia saját azon meg-
állapításaival, amelyekkel egyes ajánlásokat az első párt ívén 
elfogadott, amelyeket tehát a második párt ívén tiltott többszörös 
ajánlásnak kell minősítenie. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos 
sanctio-rendszer elfogadása esetén ezt az ajánlást erről az ívről 
törölnie kell. 

Vájjon mi nyú j t azonban biztosítékot a tekintetben, hogy va-
lóban a második párt ajánlási ívén található ajánlás a törvény 
által tiltott másodszori a jánlás? 

Ez a körülmény esetleg azt a meggondolást eredményezheti, 
hogy rossz az a rendszer, amely szerint a benyújtás sorrendje ha-
tározza meg az ajánlások felülvizsgálásának egymásutánját , — 
vagy pedig a sanctio rossz, amennyiben a kétszeres vagy többszö-
rös ajánlás tilalma áthágásának törvényi következménye helyesen 
nem az, hogy a kétszeres ajánlást az egyik párt ívén törlik, ha-
nem az, amely az ilyen kétszeres vagy többszörös ajánlást mind-
két vagy valamennyi párt ajánlási ívein törölni rendeli. 

Az első ellenvetéssel szemben azonban teljes joggal felvethető 
az a kérdés, hogy váj jon mi legyen akkor az a szempont, amely 
szerint a választási biztosnak az ajánlások felülbírálásához hozzá 
kell fognia, merthiszen a dolgok logikájának tényleg megfelel az 
a megoldás, hogy a biztos azt az ívcsoportot fogja elsőnek felülbí-
rálni, amelyet elsőnek nyújtottak be hozzá. A hiba nem is ebben, 
hanem abban van. hogy ehhez a merőben technikai részkérdéshez 
olyan mélyreható érdemi következmények fűződhetnek. 

Egyébiránt is nagyon nehéz volna arra a kérdésre feleletet 
adni, hogy váj jon melyik törvényhely az, amely pl. a sorshúzás 
eszközét rendeíné igénvbe venni az ajánlások felülvizsgálata sor-
rendjének meghatározására, — vagy pedig kifejezett törvényi ren-
delkezés hiányában erre legalább csak valamelyes támpontot is 
adna. 

Nem biztat azonban sok eredménnyel az a törekvés sem, 
amely a hibát a sanctioban látva, — ehelyett kíván u jabbat és 
megfelelőbbet alkalmazni. 

An nak előrebocsátása után. hogy a törvény által tiltott több-
szörös ajánlások mindenünneni törlése fogalmilag feltételezi, hogy v 
az összes pártok ajánlási ívei együttesen, egyszerre kerüljenek ^ 
választási biztos felülbírálása alá, — ismét nem látunk semmi g£D-
ranciát atekintetben, hogv a tiltott többszörös ajánlás érdemmÜL* 
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anyagilag is arról az ajánlási ívről fog törtöltetni, amelyre való-
ban tilosán, mert másodszorra került. Ugyanis kézenfekvő megol-
dás az ellenpárt számára az, hogy maga ajánlási íveire rávezesse 
azokat a választókat ajánlókként, akik biztos tudomása szerint 
a másik pártot ajánlották meg. Ezzel ő abban az esetben, ha az 
ilyen ajánlást az ő íveiről is törlik, éviemben semmit sem veszik 
Annál inkább veszít azonban az a másik párt, amelyet az illető 
választó ténylegesen megajánlott, amely ajánlást azonban a párt 
most el fog veszíteni, merthiszen a többszörös ajánlást ezen 
sanctiorendszer mellett minden párt ívéről törölni fogják. 

A törvénynek az ajánlások felülvizsgálásának technikájára 
vonatkozó rendelkezései tehát a legnagyobb mértékben hiányosak 
Legalább ennyire hézagosak azonban azok az anyagi szabályok, 
amelyek az ajánlások valódiságát hivatottak biztosítani és illetve, 
amelyek ezen valódiságnak a választási biztos által leendő meg-
állapítását rendezik. 

A törvény szerint az ajánlás az ajánlási ívnek a fent írt mó-
don való aláírásával történik. Nem tartalmaz azonban a törvény 
olyan rendelkezést, amely valamelyes technikai biztosítékot nynj -
tana atekintetben, hogy az ajánlási ívet valóban az ajánló személy 
í r j a alá. 

A 181. §. 3. pontja vétséggé minősíti ugyan az ajánlás hamisí-
tását, — azonban általános érvényű megállapítás, hogy a bíróilag 
megtorolható, vagy megtorolt választási visszaélések száma igen 
csekély,102 így pedig ennek a biztosítéknak jelentősége is mini-
mális. 

Ez pedig annál nagyobb kárral jár, mert a választási biztos 
előtt mindennemű kontradiktorius vagy bizonyítási eljárás ki van 
zárva, és így ő kizárólag az ajánlási ívekre van utalva az ajánlá-
sok megbírálása tekintetében. 

Az 1925:XXVI. t.-c. javaslata a 62. §. 12 bekezdéseként azt a 
rendelkezést tartalmazta, hogy a jövőben minden választási iga-
zolványnak egy szelvénye lesz, — és az ajánlás is ezen szelvény 
felragasztásával történik. Az indokolás megállapítja, hogy a múlt-
ban sokszor ráhamisították az ajánlók neveit az ajánlási ívekre 
és ezeknek a hamisításoknak megállapítására nem volt már mód 
az ajánlások felülbírálására nyítvaálló idő rövidsége miatt. Emiatt 
az ajánlásokat felülbíráló választási biztosokat számos támadás 
érte, teljesen alaptalanul, „meg kell tehát védeni a választási biz-
tosokként működő kir. bírákat az ilyen merőben alaptalan táma-
dások ellen'".193 

A javaslat plénumi tárgyalása során azonban a 62. §. 12. be-
kezdése elesett. Puky Endre, a javaslat előadója az 1925. évi fő-

u>2 Lengyel Aurél ezt az igazságszolgáltatási gépezet tökéletlenségének 
tud ja be; i. ni. Jogállam VII. 64., — pedig ez általános jelenség: Hatsehck: i. m. 
I. 470. a spanyol jogról. — Azt hisszük, joggal feltételezhetjük azonban, hogy a 
magyar választások egyetlen vizsgálója sem fogja a kiderített és megtorolt 
ajánlási vétségek kis számából azt következtetni, hogy az ajánlásokkal kapcso-
latban nem is követnek el visszaéléseket. 

193 Nemzetgyűlési Irományok 1922—1925. 750. sz. 
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városi választásokon szerzett tapasztalatokra hivatkozással kérte 
a szelvényrendszer mellőzését, — és biztosítékként a törvényszö-
vegbe később a 18. és 19. bekezdések formájában tényleg bekerült 
rendelkezések felvételét indítványozta. 

A vita során Vázsonyi Vilmos rámutatott ugyan arra, hogy 
a szelvényrendszer értéktelenségére nem lehet feltétlenül biztos 
következtetést vonni a fővárosi választások esetéből, amennyiben 
a hiba nem annyira a szelvényrendszerben, mint abban volt, hogy 
a 2200—1922. M. E. rendelet az ajánlási visszaélésekre egyáltalá-
ban nem tartalmazott sanctiókat, — azonban a plénum ennek el-
lenére a szelvényrendszert elvetette.194 

Ezek a fejtegetések nem kívántak az ajánlási rendszer kriti-
ká j a lenni,195 az azonban megállapítható, hogy az előadó által 
kontemplált biztosítékok jelentősége körülbelül a semmivel egy, és 
a szelvényrendszer elejtésével a törvényhozó mindenesetre oly esz-
közről mondott le, amely a siker valamelyes kilátásaival mégis 
kecsegtethetett. 

Megemlítésre méltó azonban egy olyan gyakorlati megoldás, 
amely az ajánlások felülbírálásával foglalkozó választási bizto-
sok köréből indult ki, — és amely bizonyos mértékig alkalmas 
a rendszer hiányának kiküszöbölésére. Eszerint a választási biztos 
az összes pártok ajánlási íveinek benyújtása után sorshúzással 
megállapítja, hogy melyik párt ajánlását bírál ja elsőnek felül. Ez-
után meghatároz egy olyan ajánlási ív-mennyiséget, amely minden 
esetben tört-része a legkisebb száméi ívvel rendelkező párt a ján-
lási ívei számának. Most az első párt ajánlási íveiből átvizsgálja 
ezt a mennyiséget, és ezek tekintetében az első párt a többszörös 
ajánlásokat illetőleg birtokon belül marad. A következő ív-meny-
nyiség reprezentálta fordulóban azonban már a második párt él-
vezi az elsőség ezen előnyeit, — és ha az „ajánlási-hányados" al-
kalmasan kicsiny, akkor minden pártra többször is rákerülhet 
elsőnek a sor, és ez a visszásságok bizonyos enyhítését eredmé-
nyezheti. 

Ennek az igen gyakorlatias megoldásnak persze a törvényben 
semmi tételes alapja nincs, de ez nem a gyakorlat helytelenségét, 
hanem a törvény hiányosságát bizonyítja. 

A bíróságok más irányú közreműködése a választásokkal 
kapcsolatosan — t. i. a választási bíráskodás az országgyűlési kép-
viselőválasztások érvényessége felett — épen ellentétes megítélés 
alá esik. A korábbi saját-bíráskodási rendszerrel szemben épen ez 
jelenti a jogi gondolkodás diadalát, — és hogy ez a teendő a bíró-
ság tekintélyének sem árt. — elég a kir. Közigazgatási Bíróság 

194 Nemzetgyűlési Értesítő 1922—1925. 438. ülés. 
195 Erről: Zsedényi: i. m. 36., — Ugyanő: A képviselő jelölés. Miskolc 1927. 

Miskolci Jogászélet Könyvtára 21. szám. — dr. tíerecz: i. m. 20., 94. és kk. 11. és a 
gyakorlati jogalkalmazó különösen érdekes kri t ikája: dr. Borsos Endre: Az 
ajánlási rendszer hibái. Magyarság c. lap XII . évf. 1931. november 14. szám. 



nagyértékű gyakorlatára és tekintélyének csorbítatlanságára hi-
vatkoznunk.196 

A királyi bíróságok tehát a választásokkal kapcsolatosan is 
époly nagyértékű bírói működést képesek kifejteni, mint egye-
bütt. Azonban hiányos törvényi rendelkezések mellett közigazga-
tási functiókkal megterhelni a bíróságokat nagyon káros és veszé-
lyes dolog. Mert a királyi bíróságok kiválása talán nehezen ki-
tölhető hézagot fog jelenteni ideiglenesen a választási hatóságok 
sorában, — azonban a bíróságok tekintélyének leromlása az egye-
temes nemzeti érdekek szempontjából merőben pótolhatatlan 
veszteség. Ennek megelőzésére pedig az eszköz kétségtelenül az: 
fel kell menteni a királyi bíróságokat a választási biztosi, de min-
denesetre az ajánlásokkal kapcsolatos teendők alól. 

A választási biróságoh 
Nem tartozik ugyan még a tágabb értelemben felfogott vá-

lasztási eljárás fogalma alá sem, de mégis — különösen a bírósá-
gokkal való szoros Ka pcsolat folytán — megemlítendő az az eset-
leges befolyás, amelyet a választ ¿isi bíróságok, illetve a választási 
bíráskodás gyakorol a választások érvényességére. 

Az kétségtelen, hogy ha van is befolyása a választási bírás-
kodásnak a választások érvényességére, az egészen más formában 
jelenik meg, mint az eddig tárgyalt és még ezután vizsgálandó vá-
lasztási mozzanatoké. Ezek szinte ex ante hatnak, — míg a válasz-
tási bíráskodás hatása ex post érvényesül; ezek jellege preventív, 
míg a választási bíráskodás a választás érvénytelensége kiváltotta 
repressivum.197 

Ezzel a kérdéssel egyébként meglehetős érdeklődéssel foglal-
koztak. Nálunk különösen abban a formában keltette fel a figyel-
met, hogy váj jon a választások tisztaságát eljárási és büntető ren-
delkezések reformjával és kiegészítésével, — - vagy a választási bí-
ráskodás célszerű rendezésével kell-e biztosítani, — és meglehe-
tősen egyöntetű volt az a meggyőződés, hogy a választási bírósá-
goknak, illetve a választási bíráskodásnak nincs kapcsolata a vá-
lasztások tisztaságával.198 Abból az érdekes folyamatból viszont, 

19® Lásd erről: Wlassics, Julius báron: Die Gerichtsbarkeit über Abge-
ordnetenwahlen und das Wahlrechtsgesetz. Pester Lloyd 1925. I. 25. Morgen-
blatt 2—3. — Megemlítésre méltó és igazolja álláspontunkat az a körülmény, hogy 
a kir. Közigazgatási Bíróság örömmel fogadta hatáskörének a választási bírás-
kodással való kiterjesztését, — lásd: dr. Egressy Árpád: Megbeszélése. Pénzügyi 
és Közigazgatási Jog Tára IX. k. 1928. 17., — míg a kir Curia danaosi ajándék-
nak tartot ta az 1899:XV. t.-c. 1. §-ának rendelkezését. Ennek magyarázata csak 
az lehet, hogy a kir. Curia — mint polgári és büntetőbíróság — majdnem oly 
idegennek érezte magára nézve a közjogi bíráskodást, mint most a királyi bíró-
ságok különösen az ajánlásokkal kapcsolatos választási biztosi teendőket. 

•197 Spiro: Die Wahlfälschung i. m. 479—482. Országgyűlési Irományok 
1887—1892. XXIX. Melléklet az 1146. sz. irományhoz 87. 

198 Róna Zoltán az 1911. évi országos jogászgyűlésen. Az 1911. évi országos 
jogászgyűlés irományai II. Napló. — Teller Miksa dr.: Az országgyűlési képvi-

selőválasztások feletti bíráskodásról szóló 1899 : XV. törvénycikk módosítása. 



hogy a magyar parlamenti történelemben a mult század közepé-
től az 1874:XXXIII. t. c. megalkotásáig a választások tisztaságá-
nek preventiv biztosítására hivatott intézkedések létesítésére irá-
nyított törekvések léptek előtérbe. — míg a fenti időpont után — 
tekintettel a 89. §.-nak a választási bíráskodás tárgyában tett kor-
szakalkotó elvi kijelentésére. — a választási bíráskodási törvény 
mielőbbi megalkotásától várták a választási viszonyok javulását, 
— hogy azután a jelen század elejétől kezdve ez a folyamat — 
mintegy csalódást tükröztetve vissza a kir. Kúria gyakorlatával 
szemben, — megint ellenkező irányba csapjon, — mindenesetre azt 
lehet következtetni, hogy a választási bíráskodás mikéntjének a 
választások tisztaságával bizonyos kapcsolata mégis van, — de a 
politikai közvélemény mindeneseire úgy érzi.199 

A Kötelező szavazás 
A kötelező szavazás vitatott, de lassanként térthódító rend-

szere is probléma lehet abból a szempontból, hogy vájjon a vá-
lasztások tisztaságára és így érvényességére milyen hatást gya-
korol. 

Nálunk Buza szerint a választási harcok hevességét nem fogja 
ugyan csökkenteni a szavazás kötelezővé tétele, — azonban azt 
kétségtelennek látja, hogy a választási vesztegetésekre csökkentő 
hatást fog gyakorolni.200 

Közvetett bizonyítéknak tekinthető és Labancl állásfoglalása 
látszik a belga választójog vizsgálata kapcsán eszközölt abból a 
megállapításából, hogy a választásai különös tisztaságával kitűnő 
belga jog 1893. óta a kötelező szavazás rendszerét alkalmazza.201 

Jogtudományi Közlöny 1915. L. 207. — Igazságügyi Javaslatok Tára 1915. 
XV. Kivonat az 1915. május 17-i 585. ülés naplójából 433. Pető Sándor. 
— A bíráskodás és a választások tisztaságának érdekes kapcsolatára mutat rá 
Apponyi Albert abban, hogy amennyit nyerhet a választás a titkos szavazás 
rendszerének bevezetésével, — ugyanannyit veszít azzal, hogy a titkosan szavazó 
kerületek mandátumai felett való bíráskodás a Curiával szemben a Házhoz ke-
rül vissza. — Igazságügyi ,1 avaslatok Tára 1915. XV. Kivonat a május 15-i ülés 
naplójából 409. L 

1 9 9 Az 1869—1872. országgyűlésen 15 ülés foglalkozott a választási visz-
szaéléseket megakadályozó törvényjavaslat beterjesztésének kérdésével, — a Ház 
a minisztériumot törvényjavaslat alkotására is utasí t ja (454. ülés), — Irányi Dá-
niel pedig törvényjavaslatot terjeszt elő (463. ülés, — a javaslatot lásd: Ország-
gyűlési Irományok 1869—1872. XV. 1420. számú iromány 283—286.) — az 1872—1875. 
országgyűlés 10 üléséhen foglalkozott különösebben ily jellegű praeventiv intéz-
kedésekkel — míg az 1875—1878. országgyűléstől kezdve az érdeklődés központ-
jába a választási bíráskodási törvény öt ízben benyújtott javaslata kerül: az 
1875—1878. országgyűlésen a 288. ülésben 549. szám alatt, —, 1878—1881. ország-
gyűlésen a 386. ülésben 1079. szám alatt, — az 1881—1884. országgyűlésen a 8. 
ülésben 10. szám alatt, — az 1884—1887. országgyűlésen a 340. ülésben 677. szám 
alatt Apponyi Albert képviselő által —, az 1887—1892. országgyűlésen az 534. ülés-
ben 1146. szám alatt — és végül az 1892—1896. országgyűlésen 600. szám alatt 
benyújtott választási bíráskodási javaslatok. 

200 Buza: i. m. 36. 
201 laband: i. jn. H, J . Z, 1900, 218, 
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Ezzel szemben a kötelező szavazás két külföldi specialistája 
a kötelező szavazásnak a választások tisztasága szempontjából 
nem tulajdonít kedvező hatást. 

Triepel szerint a választások tisztaságát a kötelező szavazás 
épenséggel nem mozdítja elő, merthiszen a közömbös — és a vá-
lasztójog gyakorlására csak kényszerrel rábírható szavazó nagyon 
könnyen megvesztegethető, sőt még további összeget is fog a sza-
vazatáért kérni, hogy abból a rá kiszabandó büntetést is fedez-
hesse.202 

Spira szerint szintén nem sok jót lehet várni a kötelező sza-
vazás rendszerének bevezetésétől. Akit csak erőszakkal lehet sza-
vazásra kényszeríteni, az nem fog tartózkodni a szavazata eladá-
sától sem. A szavazókötelesség bevezetése legfeljebb azzal az ered-
ménnyel fog járni, hogy a választási agitáció olcsóbb lesz.203 

Még tovább megy M. E. Mejjer, aki szerint „ . . . Gesetze, die 
aus dem Wahlrecht eine Wahlpflicht machen, sind Angriffe auf 
die Freiheit der Wahl",204 míg Buza ebben a tekintetben ellentétes 
álláspontot képvisel.205 

Valószínűnek látszik, hogy a kötelező szavazásnak a válasz-
tások tisztaságára gyakorolt hatása sem független a választások 
egyéb körülményeitől. Erre mutat Buza azon megállapítása is, a 
mely a választási vesztegetések tekintetében vár a kötelező sza-
vazástól javulást Erre mutál továbbá az a meggondolás, hogy 
olyan választási rendszernél, amely az agressio befolyásolások ki-
fejtésére módot, vagy lehetőséget nyújt , veszedelmesnek látszanék 
a kötelező szavazás bevezetése, amely — különösen a hatóságok-
tól kiinduló pressio súlyát csak növelné azzal, hogy törvényes 
sanctio-eszközt is ad a helyzetével és hatalmával visszaélő hatóság 
kezébe. 

Ez teszi nyilvánvalóvá Triepel azon megállapításának igazsá-
gát, amely szerint - utalva arra, hogy a régi bajor és porosz jog 
szerint a szavazás részben nyilvános volt — „ . . . sollte man 
(hier) nieht zuvor die geheime Abstimmung einrichten, so wiire 
es geradezu frivol, den allgemeinen Stimmzwang einzuführen",200 

— és ennek a felfogásnak ad kifejezést nálunk Némethy, aki az 
Andrássy-tervezet ismertetése kapcsán megállapítja, hogy Ma-
gyarországon a kötelező szavazást a jelöléssel kombinált nyilvá-
nos szavazás miatt nem lehetett keresztülvinni.207 Ez a szempont 
azonban az 1925:XXV1. t.-c. megalkotásánál nem játszott szerepet, 
amennyiben a 74. §. 1. bekezdése ha nem is a szavazási —, de a 
megjelenési kötelezettséget208 mégis bevezette annak ellenére, 
hogy a magyar jogban ezidőszerint épen úgy a „jelöléssel kombi-

202 Triepel, Heinrieh dr.: Wahlrecht und Wahlpflicht. Dresden 1900. 38. 
203 Spira: Die Wahlpflicht 24—26. 
204 Meyer, M. E.: i. m. 18. 
205 Buza: i. m. 26. 
206 Triepel: i. m. 39. 
207 Ndmethy: i. na. 187. 
20S V. ö. Buza: i. in. 105, 107, 
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nált nyilvános szavazás rendszere" uralkodik, mint annakide-
jén.200" 

Nem hagyható végül figyelmen kívül Triepel azon megálla-
pítása sem, hogy kötelező szavazás esetén a választó nagyon 
könnyen az elé a dilemma elé kerülhet, hogy az előtte egyenlően 
nem szimpatikus jelöltek valamelyikére lesz kénytelen szavazni,210 

— és ezt a szempontot érvényesíti Spira azon meggondolása, hogy 
a kötelező szavazást meg kell előznie az aránylagos választási 
rendszer alkalmazásának.211 

Ugy látszik tehát, hogy a kötelező szavazás általánosságban 
kedvező befolyást gyakorolhat a választások tisztaságára, feltéve, 
hogy a választási rendszer a nyilvános szavazást már nem ismeri, 
mert nyilvános szavazás mellett a kötelező szavazás még olyan 
enyhített formában való bevezetése is, mint ahogyan azt az 1925: 
XXYI. t.-c. 74. §-ának 1. bekezdése tartalmazza, — határozottan 
veszélyes a választások tisztaságára. 

\ többségi rendszer 
Meglehetősen egyedülálló gondolatnak ad kifejezést a magyar 

irodalomban Rédei, aki szerint a korrupciónak melegágya a több-
ségi rendszer, amennyiben mindössze és elvileg néhány szavazaton 
múlik, hogy az egész országban melyik párt kerül uralomra, ami 
különösen a politikai hatóságokat ösztönözheti jogellenes befolyá-
soló magatartásra.212 

A lajstromos szavazási, illetve aránylagos választási rendsze-
rek kiválóságát rendszerint abból a szempontból szokták hang-
súlyozni. hogy a választóközönség több rétege törvényhozói aka-
ratának kifejezésére alkalmas.213 Az a szempont, amely ebből azt 
is levezetné, hogy a többségi rendszer nemcsak a rendszerből ki-
folyólag nem alkalmas a választók valódi akaratának kifejezésre 
juttatására, hanem azért sem, mert a korrupciónak melegágyát ké-
pezi, — nem feltétlenül helytálló, inert abban az esetben, amidőn 
a lajstromos szavazásnál múlik egynéhány szavazaton az, hogy 
váj jon egyik vagy másik lajstrom kap-e még egy helyet, nem va-
lószínű, hogy a lajstromos szavazásra tekintettel tartózkodni fog-
nak az érdekeltek az esetleg kifogásolható eszközök igénybevé-
telétől. Ennek előfordulhatása inkább azért kizárt, mert a lajstro-

2 0 9 Az 1925:XX\ I. t. e. 74. §-a 1. bekezdése keletkezése körülményeiről lásd: 
Nemzetgyűlési Értesítő 1922—1925. a 439. ülésről 367—375. 11. Ebből nyilvánvaló, 
hogy a törvény ezen különös közvetítő rendelkezésében aligha lehet elvi hátte-
ret és elméleti indokoltságot keresni. 

210 Triepel: i. m. 39. — fíuza: i. m. 105., 106. 
211 Spira: Die Wahlpflicht 49. 
212 Rédei József: A többségi választási rendszer csődje. Huszadik Század 

1913. XXVIII . 300. 
213 Berecz: i. m. 130—264. — épen e természetéből folynak azonban hátrá-

nyai is: „Die Verhältnisswahl gehört in das System des Parteienstaales ..." — 
Jacobi, Erwin dr.: Reform des parlamentarischen Wahlrechts. Deutsche Juri§-
tea-Zeitung. 1933. I. 42 , , 
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mos szavazások titkosan történvén, az eredmény percről-percre 
nem állapítható meg1, és így nem a pártok közvetlen szemlélete 
alatt áll be az a pillanat, amely a választás eredményét jobbra 
vagy balra dönti. Ez azonban nem a lajstromos szavazási —, illetve 
arányos választási rendszernek, mint olyannak, hanem a titkos 
lajstromos választásnak a következménye. 

A Közvetett választás 
A magyar választási jogban, illetve a parlamenti történelem-

ben nem játszott ugyan szerepet, de külföldön még mindig élő 
jogintézmény a közvetett választás rendszere.214 Ezért vizsgálnunk 
kell, hogy vájjon játszik-e valamelyes szerepet ez a választási 
formáció a választások tisztaságát illetőleg? 

Az irodalomban fellelhető állásfoglalások inkább negatívak. 
Laband arra mutat rá, hogy téves egyesek azon felfogása, ami 

szerint közvetett választásnál az ősválasztókra vonatkozó szava-
zás sokkalta közvetlenebb és nagyobb jelentőségű lévén, sokkalta 
meggyőződésesebb is, mint a közvetlen szavazás, amelyben a vá-
lasztó sokszor „Stimmvieh"-vé alacsonyodik. Téves pedig ez a fel-
fogás azért, mert nem lehet az egész választási folyamatot két 
különálló részre: az ősválasztásra és általános választásra fel-
bontani. Az ősválasztás nem egyéb, mint egyik etappe-ja az egész 
folyamatnak. Véleménye szerint a közvetlen választás sokkalta 
tökéletesebb, mint a közvetett.215 

Spira szerint közvetett választási rendszer esetén az ősválasz-
tás sokkalta kisebb ügybuzgalmat és lelkesedést ébreszt a válasz-
tóban, mint a közvetlen választási rendszer egyetlen szavazása, 
merthiszen az ősválasztó által választott Wahlmann a második 
fokon teljesen az ő politikai meggyőződése és felfogása ellen sza-
vazhat.216 

Walz a badeni választási jogviszonyok vizsgálata kapcsán 
jut arra a megállapításra, hogy azok a várakozások, amelyek a ba-
deni 1904. évi reform kapcsán bevezetett közvetett választási 
rendszerhez fűződtek, — egyáltalában nem váltak valóra, mert az 
ősválasztások választási agitációja semmiben sem maradt el a 
végleges választásokéi mögött.217 

Ezzel szemben érdekes adatot közöl a szovjet-orosz választá-
sokkal kapcsolatosan Alexejev, aki szerint a sokszorosan közvetett 
orosz választási rendszer következtében egy-egy fokon alig né-
hány tucatnyi ember szavaz az ősválasztások folyamán, — ennél-
fogva teljesen hiányzik a választási agitáció, a pártok közötti kiiz-

2 1 4 A háború előtti magyar parlamenti jogba« a horvát-szlavon képvise-
lők szerepe nem ily jellegű volt. 

215 Laband: Die Wahlreform in Preussen. D. J . Z. 1910. XV. 4. 
216 Spira: Die Wahlpflicht. 72. i 
217 Walz, E.: Die badische Verfassungsreform des Jahres 1904. Jahrbuch 

des öffentlichen Rechts. I. 1907. 319, 
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delem és általában az, amit az európai államokban választási 
kampánynak neveznek.218 

Annak szem előtt tartásával egyrészt, hogy a közvetett vá-
lasztási rendszer csak megkettőzi legjobb esetben is a választások 
számát, — holott a választópolgárság politikai nyugalmát és ideg-
zetét egy választási aktus is túlságosan megviseli. — s figyelembe 
véve másrészt azt, hogy a közvetett választási rendszer jósága 
mellett érvként felhozott szovjetorosz választások körülményei 
olyannyira különlegesek, hogy azokból nagyon kis biztonsággal 
lehet csak más államok jogrendszerére is sikerrel alkalmazható 
következtetéseket levonni, — helyesebbnek látszik arra az állás-
pontra helyezkednünk, hogy a közvetett választási rendszer ha-
tása nem járhat, — legalább is feltétlenül — kedvező eredménnyel 
a választások tisztaságára. — s így a magyar jogrendszerből való 
hiánya nem tekinthető a választások tisztasága és érvényessége 
szempontjából veszteségnek. 

Megerősíthet bennünket ebben a meggyőződésben az a kö-
rülmény is, hogy nálunk az ajánlási rendszer e vonatkozásban va-
lamelyes közvetettségei reprezentál, legalább is a választási aktu-
sok számának megkétszerezésében. — de ennek csak hátrányai 
tapasztalhatók. 

A centralizáció 
Különösen a régi magyar választói jogrendszer szempontjá-

ból nagy jelentősége volt a központosított —. illetve decentrali-
zált választások, szavazások kérdésének. 

Nem maga a központi szavazás, hanem annak két mellékha-
tása és okszerű következménye tette a választások tisztasága szem-
pontjából a legsürgetőbb követelménnyé a decentralizáció beve-
zetését. 

Az 1874:XXX111. t.-c. 65. §-a értelmében a választás a válasz-
tási székhelyen történt, — amiből következőleg a választókerület 
egész választó-tömege a kerület székhelyére zsúfolódott össze. 

Ennek egyik következménye az volt. hogy a rend fenntartása 
a legnagyobb nehézségekbe ütközött és a különben is fokozódott 
politikai ellentétek nagyon könnyen turbulens jelenetekben rob-
bantak ki. Ebből a szempontból is jótékony hatásúnak ígérkezett, 
hogy a választókat több helyen megosztva emredjék szavazás 
alá.219 Ugyanez ellen az anomália ellen az 1869—1872-i ország-
gyűlésen előterjesztett javaslat 103. §-a olvkép kívánt küzdeni, 
hogy kimondotta, hogy ..a szavazás jelöltek szerint elkülönítve 
történik. Minden jelöltre a választók községenkint s meghatáro-
zott sorrendben szavaznak" — a következő indokolással: „ . . .leg-

218 Alexejev, N. N.: Die Entwickelung (les russischen Staates in den Jahren 
1923—1925. Jahrbuch des öffentlichen Rechts XIV. 1926. 330—331. 

2io Eöttcvényi Nagy 0.: i. m. Zeitschrift fü r Politik. V. 1912. 589. — Or-
szággyűlési Irományok 1910—1918. XXIV. 742. szám. A külön bizottság jelentése 
az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat tárgyában. 337, 
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lényegesebb változás a szavazás módjában történt, a választások 
tisztasága, nyugalma mellőzhetetlenül szükségessé tette, hogy a 
szavazás képviselőjelöltek szerint elkülönítve történjék, ezzel 
eleje lesz véve legalább rendszerint azon izgalmas, erőszakoskodó 
jeleneteknek, melyek a képviselőválasztások alkalmával helyen-
kint felmerültek".220 

Ennél is sokkal siilyosabb és jelentősebb következménye volt 
a 'decentralisatio hiányának az, amit a választóknak a szavazás 
helyére szállítása és a választás tartama alatt ott való ellátása je-
lentett. 

A választás színhelyén való megjelenés szinte leküzdhetet-
len feladat elé állította a kevésbbé tehetős választót, — aminek 
illusztrálására elég arra rámutatnunk, hogy volt község, amely 
a választás székhelyétől majdnem 100 kilométer távolságban fe-
küdt.221 Bizonyára ennek felismerése vezette a törvényhozót arra 
a belátásra, hogy a választóknak a jelölt által a választás szín-
helyére való szállítását megengedje, Hogy azonban ez a további 
és mellékkövetkezményektől egyelőre eltekintve, milyen terhet 
jelenthetett, arra jellemző az az adat, hogy volt az országban vá-
lasztókerület, amelyben a beletartozó 52 község közül 15 feküdt 
a székhelytől 70 kilométernél nagyobb távolságban.222 Ez teszi ért-
hetővé az 1881—1884-i országgyűlés egyik szónokának azt az elke-
seredett hangú megállapítását, amely szerint „ha ez a választási 
rendszer soká fog tartani, kol1dústarisznyával jelennek meg a kép-
viselők a képviselőházban és nem lesz meg azon független meg-
győződésük, amire szükségük van. ha a törvények alkotásánál 
helyesen, igazságosan akarnak eljárni."223 

Ezt a nehézséget kiélezte az a további körülmény, hogy a vá-
lasztókat a választás tartama alatt a választás székhelyén és az 
odautaztatás folyama alatt224 élelemmel is el kellett látni. 

Első rátekintésre nyilvánvaló, hogy sehol nem kellett a je-
löltnek nagyobb önuralommal rendelkeznie, — abban a tekintet-
ben /hogy ne éljen a választók befolyásolása tekintetében kínál-
kozó lehetőséggel, mint épen a szállításnál és az ellátásnál. £s 
amint egyes szerzőkből megállapíthatjuk, a jelöltek általában nem 
bizonyultak ebben a vonatkozásban az önuralom hőseinek.225 

220 Országgyűlési Irományok 1869—1872. XI. 1113. száin. Indokolás a javas-
lathoz 153—154. 1. I 

221 Nádaly község Báes-Bodrog vármegye titeli választókerületében a vá-
lasztás helyétől — Titeltől — 98'6 km. távolságban feküdt. — Szivák: Codex 
i. m. 633. i 

222 Bereg vármegye M.-Kászony-i kerülete. Szivük: Codex i. m. 635. 
223 Országgyűlési Napló 1881—1884. X. 263. Polónyi Géza. — Ugyanígy: 

Kriszhaber: i, m. 115. i 
224 Grecsák: i. m. 70. — Az 1899:XV. t.-c. erről nem rendelkezik. 
22 5 Lengyál A.: i. m. Jogállam XVII. 1918. 91. — Eöttevényi: i. in. 589. Lásd 

különben a kérdés irodalmából: Polner Ödön: Az ú j választójogi törvényjavaslat, 
Budapest 1918. Jogtudományi Közlöny LIIT. 1918. 83. — Vázsonyi Vilmos: A 
szavazás decentralizációja az országgyűlési képviselőválasztásoknál. Jogi Szemle 
1892. VI. 517. és kk. — Reiner Zsigmond: A választási jog reformja. Budapest 
1904. 56—57. — Hieronymi Károly: A választói jogról, Budapest 1912, 171, — 
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Irányi Dániel már az 1869—1872. országgyűlésen előterjesz-
tett törvényjavaslatában választási bűncselekménnyé k ívánja mi-
nősíteni a rendes vendéglátás keretét meghaladó és azon kívül 
eső — ha nem is világos feltétel alatt — történt etetést-itatást,220 

és érdekesen az 1899:XV. t.-c. 9. §-ának b) pontja — egyben a 
talán legtöbbet támadott törvényhelye a Corpus Iurisnak, — 
majdnem ezzel a fogalmazással iktatta a szokásos vendéglátás fo-
galmát törvénybe. 

Az 1899:XV. t.-c. 7., 8. §§-ainak az u. n. alkotmányos költsé-
gekre, — és a 9. §-nak az ellátásra és a megengedett vendéglátásra 
vonatkozó rendelkezései természetesen egyáltalában nem voltak 
alkalmasak annak a fenntartásnak a betöltésére, amelyet az 1899: 
XV. t.-c. 1887—1892-ben előterjesztett javaslatának indofcolása 
olykép fejezett ki, hogy úgy a szállításnál, mint az ellátásnál 
ügyelnie kell arra a törvényhozónak, . hogy a megengedett esetek 
visszaélésekké ne fa ju l j anak s azok ürügyül ne szolgál janak arra, 
hogy ezen a címen vesztegetés vagy etetés-itatás történjék".227 

Növelte a kérdés helyes megoldásának nehézségét az a gon-
dolat, amely a magyar jogban — szemben az an^ol jog felfogásá-
val — olykép érvényesült Széli Kálmán szerint, hogy amennyiben 
a törvény a szállítást vaery ellátást megengedi. — akkor arravo-
natkozólag az sem vizsgálható, hogy váj jon az nem befolyásolási 
szándékkal adatott-e,228 és amit Grecsúk is érvényesít a követke-
zőkben: „a választóknak a választás helyén és idején nyújtot t el-
látás tekintetéhen . . . csupán az vizsgálható és vizsgálandó, hogy 
túllépte-e a szükséges méretet. Az. hogy mire irányult a képviselő 
szándéka, hogy az ellátást választóinak nem oly célból nyúj -
totta-e, hogy reá szavazzanak. — vagyis a dolust ebben az esetben 
kutatni nem lehet és nem szabad, mert érvénytelenségi oknak a 
törvény rendelkezése folytán ez az ellátás akkor sem lenne minő-
síthető, ha bizonyítottan abból a célból adatott volna, hogy a vó-

b Kún József: Választójogunk fejlődéstörténete. Budapesti Szemle 1918. 174. 
szám (496.) 57. — Lukács György: A választójog. Budapest 1907. 24—25. — Tetét-
leni Ármin: Az országgyűlési képviselőválasztás jogrendje. Budapest 1914. 111. — 
Harrer Ferenc: A parlamenti választójog terjedelme a nagyobb európai államok-
ban. Budapest é. n. 8. - Vazsonyi, Wilhelm: Entwurf des neuen ungarisclien 
Wahlrechtsgesetzes mit ailgameinen Motivenbericht. Wien 1918. 72., 342—343. —stb. 

226 Országgyűlési Irományok 1869—1872. XV. 1420. számú iromány. 
227 Országgyűlési irományok 1887—1892. XXIX. Melléklet az 1146. sz. iro-

mányhoz. Indokolás 51. Ezt kívánta szolgálni az 1899:XV. t.-c. 7. §-ának utolsó 
bekezdése is annak kimondásával, hogy az ellátás és szállítás költsége fejében 
a választónak: pénz nem adható. Ezzel kapcsolatosan azonban Edvi Illés Károly 
rámutatot t arra, hogy a törvény ezen rendelkezése sanctio nélküli. Idézi: Gyomai: 
i. m. 76—77. ' 

A szállítási költségeket az egyes törvényhatóságok a helyi viszonyok fi-
gyelembevételével szabó!>rendeletileg állapították meg, — ezeket lásd: Szivák: 
Codex i. m. 604—1001. 

I 228 Országgyűlési Napló 1896—1901. XXII . 100. Széli Kálmán. — V. ö. ez-
zel azt, hogy az angol jog szerint illegal practice minden a választók szállítá-
sára vonatkozó szerződés: 1.: Hatschek: Parlamentsrecht. i. m. I. 439. — Concha 
Győző: Újkori alkotmányok. Budapest I—II. 1884—1888, II . 301—302, 
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lasztók befolyásoltassanak"229 — és ily értelmű következtetés von-
ható a kir. Kúriának Vencsó Gyula ügyében hozott 302/1902. c. b. 
számú ítéletéből is.230 

Egyébként a magyar törvényhozás sem vonta kétségbe annak 
a már Stuart Mill előtt kétségtelen elvi tételnek az igazságát, hogy 
„a választó helyeknek annyira számosaknak kell lenniük, hogy 
minden választó elmehessen oda és semmi szín alatt se kellene 
tűrni, hogy a jelölt viselje az utazási költséget"231 és az 1892—96. 
országgyűlésen a javaslat előadója — Rohonyi Gyula is szükséges-
nek látta annak kiemelését, hogy „nem új dolog ez, — t. Képvise-
lőház, — hivatkozom a képviselőház bíráló bizottságainak több 
mint 20 éves gyakorlatára, ahol a választók ellátását és fuvarozá-
sát mint szükségességet mindig készséggel elismerték".232 Az el-
lenzék úgy ezen. —233 mint a következő országgyűlésen élesen 
szembehelyezkedik a javaslat 7—9. §§-ainak rendelkezéseivel,234 

ami azonban ezen elvek törvénybeiktatását nem tudta megaka-
dályozni. 

Dr. Kelemen Béla az 1901—1906. országgyűlésen a törvény-
hozó testület kellő összetételének II. főelveként azt jelöli meg, 
hogy „a kerületi központokban való szavaztatás rendszerének mel-
lőzésével hozassék be a községenkint, illetve körjegyzőségenkint 
történő (nyilvános) szavazás módja."2 3 5 

A Fejérvár y-kormány belügyminisztere, Kristóf f y József vá-
lasztójogi törvénytervezete 4. §-a szerint, — szakított volna a 
centralizált választási rendszerrel.236 

Az 1907-ben előterjesztett tervezet hatályon kívül is helyezi 
az 1899:XAr. t.-c. 9. §-ának a megengedett ellátásra vonatkozó ren-
delkezéseit. De . . . . . egvébként érintetlenül hagyja az eddigi tör-
vénynek az úgvnevezett alkotmányos költségekre vonatkozó ren-
delkezéseit". (1899 :XV. t.-c. 7—8. §§-ai.) „E költségek engedélye-
zése kétségkívül etikai szempontokba ütközik, és állandó fenntar-
tásuk nem is áll a kormány szándékában, — az említett szabályok 
azonban szoros kapcsolatban állanak a választói jog küszöbön álló 
reformjával, úgy ezeknek a jelen javaslat keretében való módo-
sítása nem volna időszerű."237 

Az 1910-1918. országgyűlésen a későbbi 1918:XVfí. vitája 
során szintén elítélő nyilatkozatok hangzottak el a központi vá-

229 Grecsók: i. m. 68. és köv. 11. 
230 Közli: Gyomai: i. m. . 
231 Stuart Mill: i. ui. 213. 

t 232 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 146. — Hasonlólag az 1910— 
1915. országgyűlésen Balogh Jenő: Igazságügyi Javaslatok Tára 1915. XV. 455— 
456. 

2 33 Országgyűlés* Napló: 1892—1896. XXXIII . 630—636. országos ülések, 
156—297. 

234 Országgyűlési Napló 1896—1901. XXII. 104—116. 
2 35 Országgyűlési Irományok 1901—1906. XXXII . 523. szám. dr. Kelemen 

Béla indítványa. t 
236 Kristóf f y József: Választójogi beszédek. Budapest 1911. 38., 334., 364—365. 
237 Igazságügyi Javaslatok Tára 1907. VII. 306—307. Indokolás a javaslat-

hoz. — Az „alkotmányos költség" fogalmára lásd: Országgyűlési Napló 1892— 
1896. XXXIII . 224—225, Kossuth Ferenc, 
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lasztási rendszernek a választások tisztaságára gyakorolt hatásá-
ról,238 — míg végre is a hivatkozott törvény a múltnak adta át a 
központi szavazás rendszerét,239 — amelynél több kárt talán 
egyetlen intézmény sem okozott a választások tisztaságának.240 

A választási Költségeit 
A régi magyar tételesjognak az 1899 :XV. t.-c. ép most tárgyalt 

7—8. §§-aiban foglalt rendelkezéseivel nagyon szoros kapcsolat-
ban van a választások érvényességét sokban érintő az a probléma, 
amit általánosságban a választási költségek kérdése jelent. 

A kérdés elsősorban is az. hogy egyáltalában bir-e jelentő-
séggel a választások tisztasága szempontjából az, hogy a jelölt 
milyen anyagi áldozatot hoz megválaszttatása érdekében, 

másrészt pedig, hogy az államhatalom mily keretek között 
vonhatja ellenőrzése alá a választásra fordított költségek kér-
dését. 

Az első kérdésre a válasz —tekintettel az épen Fentebb tár-
gyalt rokon-kérdésre — alig lehet kétséges: a választások tiszta-
ságát és érvényességét igenis elhatározóan befolyásolhatja az, 
hogy a jelölt milyen anyagi rákészültséggel fog hozzá megválaszt-
tatásához. Már csak ezért sem lehet a választási költségek kérdé-
sét jelentőség nélkülinek tartanunk. Nem szabad szem elől tévesz-
tenünk azonban azt sem, hogy a törvényhozó testület összetételét 
a legnagyobb mértékben — és adott esetben talán a legkárosabb 
irányban — befolyásolhatja az a körülmény, hogy mily Összegbe 
kerül a jelöltnek megválaszttatása. 

Erre vonatkozólag nagyon érdekes adatok találhatók úgy a 
külföldi, — mint magyar szerzők és gyakorlati politikusok meg-
állapításaiban. 

A választások tisztaságával való szoros kapcsolatra jellemző 
a régi angol választásokra vonatkozólag Grego megállapítása, aki 
szerint az 1768-i northamptoni választások során L. Spencer je-
lölt állítólag 100.000 fontot, ellenfelei pedig fejenkint 150.000 fon-
tot költöttek a választásra — és ez a választás egyben híres volt 
óriási arányú vesztegetéseiről is.241 Ezt a kapcsolatot különben az 
angol törvényhozás fel is ismerte, mert a választásokra fordítható 
költségek összegét jogszabályban állapítja meg242 és ezeknek át-

238 Igazságügyi Javaslatok Tára 1915. XV. 386.: Polónyi Géza, — 410.: Ap-
ponyi Albert gróf, — 455—456.: Balogh Jenő. 

2 39 1918:XVII. t.-c. 89. . 
24<> Hogy egyébként a választások tisztaságára a centralizáció mindenütt 

kedvezőtlen hatást gyakorol, — meggyőző adatot szolgáltat a régi spanyol vá-
lasztások esetéből Ha'schek: Parlamentsrecht i. m. I. 466. 

241 Grego: i. m. 227. 
242 Külön ta r i fá ja van a választási költségeknek a városokban és a gróf-

ságokban. A városi kerületben a megengedett választási költség 2000 lakosig 350 
font, minden további 1000 lakosra 30. a grófságokban 2000 lakoson alul 650 font, 
minden további 1000 lakosra 60 font. Lásd: Hatschek: Parlamentsrecht i. m. I. 439. 
— Halschek, J.: Das Staatsrecht des Vereinigten Königreiches Grossbrittanien— 
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hágása — mint u. n. illeged practice adott esetben a választás ér-
vénytelenségét vonja maga után.243 

Hasonlóan jár el a francia jog, amidőn arra való tekintettel, 
hogy a tehetősebb jelöltek valósággal elárasztották a vagyontalan 
jelöltet plakátjaikkal , és így azt valósággal eltüntették, — meg-
határozza, hogy az egyes pártok jelöltjei lélekszám szerint hány 
hirdetményt és mely helyeken helyezhetnek el.244 

Hasonló jelentőséget tulajdonít Bryce a választási költségek-
nek az amerikai jogban annak megállapítása mellett, hogy ott a 
költségek különbözők, de mindenesetre kisebbek, mint Angliá-
ban.245 Ugyancsak az amerikai választási költségek kapcsán mu-
tat rá arra Freund, hogy az egyes pártok és jelöltek által a válasz-
tásokra fordított nagy összegek a választók megengedhetetlen be-
folyásolására is alkalmasak lehetnek.246 

Törvényesen vannak szabályozva a választási költségek Ausz-
tráliában is, — és pedig az egyes tagállamok szerint változóan, — 
50-től 200 fontig, — vannak azonban egyes államok, ahol a költ-
ségek minimális mértékig le vannak szorítva.247 

A svéd választások, — mint minden tekintetben, — e téren is 
mintakép állíthatók fel, amennyiben Fahlbeck megállapítása sze-
rint költségmentesen folynak le.248 

Ezzel szemben nálunk a forrásokból megállapíthatóan a vá-
lasztási költségek igen jelentősek. 

Hivatkoztunk már Polónyi Géza azon aggályára, amely a 
kuldústarisznyától félti a képviselőket, ha ez a választási rend-
szer fennmarad,249 — és ezt nemcsak a vesztegetésekre fordítandó 
költségek, hanem az u. n. alkotmányos és egyéb költségek is okoz-
hatták,250 — s ezért a ján l ja az 1892—1896-i országgyűlésen Hor-

l r land. Das öffentliche Recht der Gegenwart. XXV. Tübingen 1914. 41. — To-
vábbi adatok: Berecz: i. m. 267. Az angol jog egyébként elismeri az egyesületek 
és társaságok azt a jogát, hogy tagjaiktól a választási küzdelem költségeinek 
fedezésére járulékokat szedjenek, — azzal az indokolással, hogy mivel az angol 
jog ismeri az alkotmányos költség fogalmát, nem jogellenes az ily jellegű járu-
lékok szedése sem. Lásd: F K. (Szerző nélkül): A Trade IJnion és a képviselő-
választás. Jogtudományi Közlöny XLII. 1907. 150. Tilos viszont választónak fi-
zetni azért, hogy választási hirdetményeket terjesszen vagy plakátokat ragasz-
szon — Hntschek: Parlamentsrecht i. m. I. 439. — és ebből valószinűleg az az 
állásfoglalás következik, amely a magyar jogban is abban a formában jelenik 
meg, hogy a kortesköltségek jogcíme a bírói érvényesítés szempontjából a jog-
segélyt kizáró turpis causa. 

243 Hatschek: Parlamentsrecht, i. m. I. 438. 
2 44 Hippel: i. m. Jahrbuch des öffentlichen Rechts XV. 1927. 165. — tíerecz: 

i. m. 268—269. 
245 Bryce: i. m. I I . 56. 
246 Freund, Ernst dr.: Das öffentliche Recht der Vereinigten Staaten von 

Amerika. Das öffentliche Recht der Gegenwart XII . Tübingen 1911. 83. 
247 Bryce: i. m. II . 264. 
248 Fahlbeck: „Vor allem . . . möge bemerkt werden, dass die Wahlen zu 

den Kammern des Reichstages . . . von jeder Einmischung seitens der Regie-
rung absolut frei und dazu noch kostenlos sind". I. m. 165. 

249 Országgyűlési Napló 1881—1884. X. 263. — Kriszhaber: i. m. 115. 
250 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 224—225. Kossuth Ferenc. 
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váth Gyula képviselő, hogy a választások tisztaságának előmozdí-
tása érdekében is állapíttassanak meg törvényhatóságilag azok a 
költségek, amelyekbe a választás az egves választóknak kerül, — 
és ezeket a költségeket térítse meg a választóknak az állam.251 

A kérdés ily megoldásával szemben azonban mindenesetre 
hatásos érvre lehet hivatkozni azokban a fuvardíj-megállapítások-
ban, amelyeket az 1899:XV. t.-c. 8. §-a a lapján a törvényhatóságok 
eszközöltek, és amelyekből kínálkozó groteszk összehasonlítások 
külön tanulmányt érdemelnek.252 

A költségek mértékére enged következtetni Mezőfi Vilmosnak 
az 1906—1910. országgyűlésen tett ama kijelentése, hogy „mind-
nyá jan tud juk és egymásnak valamennyien őszintén bevalljuk, 
hogy ma Magyarországon 3—4—3000 forinton alul nincs mandá-
tum",253 — Polónyi Gézának az 1910—1918-i országgyűlésen tett 
ama megállapítása, hogy a lévai kerületben 40.000 koronát költöt-
tek a választásra,254 — és Apponyi Albert gróf' megjegyzése, amely 
szerint az alkotmányos költségek (választási költségek) általános-
ságban 15.000—20.000 korona között mozognak.255 

Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a rendkívül magas 
választási költségek, amelyek szinte kínálkozó tápot adnak arra 
a gyanúsításra, hogy annak legalább is egy része vesztegetési, 
vagy általában meg nem engedett befolyásolási célra használtatik 
fel, — a választások tisztasága szempontjából nem közömbösek, 
— figyelemmel a külföldi tételes jogokban e tárgyban található 
rendelkezésekre, — nem volna indok nélküli, ha a magyar tör-
vényhozás is a választási költségek mennyiségének limitálásával 
próbálna gátat vetni az ebből származható visszaéléseknek. Hogy 
erre a magyar jogban — részben az eljárt bíróságra tekintettel — 
konkrét szükség is volt, arra jellemző adatot szolgáltat a kir. Kú-
riának 288/c. b. 1902. számú ítélete, amely a panaszt azzal uta-
sít ja el. hogy a kérvényezők csak a párt-alakit ási költségek nagy-
ságából következtettek a pártvezetőség által a képviselő beleegye-
zésével elkövetett befolyásolásokra, — ily bizonytalan tényállítá-
sokat pedig a kir. Kúria nem nyomozhat.256 Nem hallgatható el 
viszont az sem, hogy ennek a tilalmi rendelkezés áthágásának 
megállapítása, — hacsak nem marad a tilalom olyan külsőleges 
fokon, mint a francia jog, a plakátok és hirdetmények számának 

2 51 Országgyűlési Napló 1892—1896. XXXIII . 276. Horváth Gyula. 
2 52 Ezeket közli Sziixík: Codex 604—1001. — V. ö.: Grecsák: i. m. 69—70. 
253 Igazságügyi Javaslatok Tára VIII. 1908. Kivonat a Ház 1908. június 

30-án tartott 365. ülése naplójából. Mezőfi Vilmos. 
254 Igazságügyi Javaslatok Tára XV. 1915. Kivonat a Ház 1015. május 

15-i 584. ülésének naplójából. Hogy a törvényhozás által sokáig makacsul fenn-
tartott u. n. „alkotmányos költségek" fogalma alá beilleszthető, — és az 1899:XV. 
t.-c. 7. c) pontja értelmében megengedett zászlókkal való ellátás mire vezet-
het, — arra jellemző adatot szolgáltat ugyancsak Polónyi előadása, aki szerint 
saját kerületében — ahol 4000 összeírt választó volt és 2400 szavazott le, — egy-
maga 12000 zászlót (!) osztott ki. 387. 1. 

255 Igazságügyi Javaslatok Tára XV. 1915. Kivonat a Ház 1915. május 
18-i 586. ülése naplójából 466. 

25G Az ítéletet közli Gyomai: i. m. 
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és méretének limitálásával — nagyon nagy nehézségekbe ütközhe-
tik és lehetséges, hogy ítélőbíróság gyakran fog olyan következte-
tési eljárásokra kényszerülni, mint amelynek foganatosítását a 
kir. Kúria a század elején elhárította magától. 

Az átmeneti horniáiiuoh 
A titkos szavazás kérdésével foglalkozva vizsgáltuk azt, hogy 

váj jon szerepet játszik-e a kormányzat azok között a tényezők 
között, amelyek a választások eredményét kívülről, és pedig nem 
is megengedett módon, vagy legalább is a törvényhozás céljával 
össze nem egyeztethetően befolyásolják. 

Arra a megállapításra jutottunk, hogy ha vitatható is az, hogy 
a kormányzat ezen befolyása in concreto milyen fokban és milyen 
formában jelenik meg, — a törvényhozó testületnek a megalaku-
lásán, a választáson keresztül a kormányzattól való függősége 
olyan veszély, amellyel úgy elvileg, mint a gyakorlati — magyar 
— választási viszonyokra tekintettel is szájnolnunk kell. 

Ez a megfigyelés nyilvánult meg azokban a tervekben és jutott 
érvényre azokban a tényleges intézkedésekben is, amelyek — kü-
lönösen általános politikai bizalmi válságot tanúsító hazfeloszlatá-
sok esetére hivatalnok kormányok vezetése alá kívánták a válasz-
tások tartamára az ország ügyeinek intézését helyezni, — és en-
nek fokozott garanciával látszik biztatni a fentiek tudatos felisme-
rését tanúsító az a gondolat, amely a választásokkal kapcsolatban 
az ú. n. átmeneti kormányok rendszerét kívánja alkalmazni. 

Dr. Goltner Aurél szerint az átmeneti kormányok rendszeré-
nek lényege az, hogy a választások tartamára az előző képviselő-
házban szerepet játszott pártok exponenseiből egyrészt —, más-
részt azon párt — vagy pártok képviselőiből, kik az épen folyó 
vagy előkészület alatt álló választásokon kívánnak fellépni — az 
arányosság és a méltányosság elvei a lapján átmeneti kormány ala-
kítandó. Az arányosság elve olykép érvényesülne, hogy a kormány 
tárcáit — figyelemmel n töredék pártok-, valamint a jövő képvi-
selőházban szerephez jutandó pártok számára fenntartandó he-
lyekre, — a korábbi képviselőház politikai párt ja i nyernék el, a 
pártok számaránya szerint, — és a méltányosság elve volna az a 
gondolat, amely a töredék pártokat és a következő választás ered-
ménye, — vagy esetleg a régi személyi összetételen belül ú j párt-
csoportosulás következtében keletkező ú j pártot vagy pártokat a 
kormányban tárcához juttatná. 

Ily kormányösszetétel mellett kiküszöbölhetőnek látszik a 
központi irányításon alapuló kormányzati és közigazgatási pres-
sio, minthogy egyrészt a választási kampánynak egyébkénti, a 
minisztertanácson történő előkészítése az átmeneti kormány párt-
közi összetételénél fogva nyilván lehetetlenné válik, — amit csak 
támogat az a körülmény, hogy a pártközi összetétel és az egyes mi-
niszterek különböző politikai pártállása az ebből szinte logikailag 
folyó ellenőrzési törekvések folytán megakadályozná azt is, hogy 
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az egyes miniszterek a választásokat kormányzatilag befolyásoló 
intézkedéseket foganatosítsanak. 

Ugyanezt hivatott technikailag is biztosítani az az elv, hogy 
a választási mozgalmakat a minisztertanács, mint ilyen vezeti, míg 
a resszortminiszterek csak mint hivatalnokok járnak el. Ezekre a 
szempontokra tekintettel nem lehet akadálya annak, hogy az át-
meneti kormány valamely tagja a választások lezajlása után ala-
kítandó többségi kormányban tárcát vállaljon. — az azonban fel-
tétlenül kizárt dolog, hogy a választások előtt közvetlenül távozott. 
— és az átmeneti kormányt megelőző minisztérium valamelyik 
tagja az átmeneti kormányban tárcát kapjon, mert ez az előzetes 
terrorisztikus intézkedéseket lehetővé téve, — az átmeneti kormá-
nyok célját illuzóriussá teszi. 

Ezek szerint az átmeneti kormányok megalakításának vezér-
elvei — annak előrebocsátása mellett, hogy az átmeneti kormány 
megbízatása a választások országos eredményének megállapításá-
val haladéktalanul megszűnik. — a következők: 

Az országgyűlés feloszlatását azonnal nyomon követi a több-
ségi kormány lemondása és az átmeneti kormány megalakítása. 

Az átmeneti kormány a korábbi képviselőházban szerepet 
játszott pártokat illetőleg a pártközi arányosság elve alapján ala-
kul meg, — figyelemmel az újonnan alakuló pártok érvényesü-
lését lehetővé tevő méltányosság elvére. 

Az átmeneti kormány haladéktalanul kiírja a választásokat. 
Határozatait — különösen a választásokkal kapcsolatosan — 

minisztertanácsban, kollegialiter hozza, és a pártpolitikától füg-
getlenül jár el. 

Megbízatása csak a választások tartamára terjed ki, — a vá-
lasztások lezajlása után azonnal benyúj t ja lemondását.257 

Ha és amennyiben a közvetlenül a közigazgatási közegek 
által kifej tet t hatósági pressio a kormányzat utasításai következ-
tében érvényesül, — vagy ha az esetleg a közigazgatási közegek 
által kifejtett befolyásolás a kormányzat hallgatólagos hozzájáru-
lásával, vagy legalább annak eltűrése mellett hat a választásokra, 
— akkor az az elv, amely az átmeneti kormávok gondolatát jel-
lemzi, feltétlenül helyes. Már pedig nagyon valószínűnek látszik, 
hogy mind a két feltett kérdésre alighanem ,.igen"-nel kellene fe-
lelnünk. 

Gyakorlati aggály azonban felvethető ezzel a tervvel szem-
ben. Az első érdemi —, a másik technikai vonatkozású. 

Elsősorban ugyanis még ily megoldás mellett sincs kizárva az, 
hogy a választás előtti — és választás utáni többségi kormányok 
semlegesítsék azt a hatást, amit a választás idejére korlátozott át-
meneti kormányok működése jelent. Ugyanis a választás előtti 
többségi kormány — különösen abban az esetben, ha kilátásai 
vannak arra, hogy a választásbői győztesen kerül ki, — bizonyára 
előre meg fogja tenni azokat az intézkedéseket, amelyek a köz-

257 Goltner Aurél dr.: A képviselőválasztások tisztaságának praeventiv 
biztosítékai, különös tekintettel az átmeneti kormányok rendszerére. Békésme-
ffyei Jogélet 1930. I. 5. 19—23. 
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igazgatáson keresztül a választás befolyásolására alkalmasak; — 
és az ezeket a rendelkezéseket a választások alkalmával végrehajté) 
közigazgatással szemben az átmeneti kormánynak adott esetben 
nem sok retorzié) lesz a kezében, mivel az ő megbízatása a válasz-
tások eredményének megállapításával lejár, — az pedig nehezen 
képzelhető, hogy a visszaéléseket megtorló fegyelmi eljárás, — 
felügyeleti intézkedés befejezhető lehetne eddig az időpontig. 
Az igaz, hogy a választási visszaélések generális hatású okát 
— tudniillik a főispánok által kifejtett jogellenes tevékeny-
séget pillanatnyilag hatálytalanítani lehetne a főispánnal szem-
ben a bizalom megvonását jelentő felmentéssel, — mert ezzel 
a választási mozgalmakat a korábbi (és esetleg épen ennek 
a tevékenységnek eredményekép egyben későbbi) kormány ér-
dekeinek megfelelően irányító helyi kormányexponens sze-
repe lejárt. Az azonban kétségtelen, hogy ha a választásból 
ismét az a párt kerül ki győztesen, amely a korábbi kabi-
neten keresztül kormánykodott, — akkor az átmeneti kormány 
által felmentett főispán ismét a bizalom teljességét fogja élvezni 
és akadály nélkül foganatosíthatja esetleg azokat a retorziókat, a 
melyeket a választások alkalmával tapasztalt személyi- vagy párt-
cselekvések váltottak ki a kormányzatból, — és amelyek ilyen-
formán nem lesznek egyebek, mint a sajátképeni formájukban a 
választási eljárás során érvényesüléshez nem jutott hatósági erő-
szakoskodásoknak a változott helyzetnek megfelelő — de érdem-
ben épen olyan ártalmas megjelenései. 

Gyakorlati nehézséget okoz végül annak a kérdésnek megol-
dása, hogy hogyan jut tatható képviselethez az átmeneti kormány-
ban olyan több kis part, amelyek a korábbi törvényhozásban sze-
repet játszottak, amelyeket azonban akár csak az átmeneti kor-
mány minisztere személye kérdésében is közös nevezőre hozni nem 
lehet. Nagy kérdést jelent továbbá az a probléma is, hogy váj jon 
mi volna a helyes és célravezető szempont annak a megítélésénél, 
hogy melyik az a párt. vagy melyek azok a pártok, amelyek a ko-
rábbi törvényhozásban szerepet még nem játszottak, — de az ú j 
választásokban már — természetesen fogalmilag a többség- és si-
ker-nyerés igényével felvették a harcot. Pedig esetleg egy ilyen 
pár tnak az átmeneti kormányban való tárcához juttatása annyi-
val inkább indokolt lehet, mert hátha a jövő törvényhozás több-
ségi párt ja épen ez az ú j part lesz. 

Ezeknek a részkérdéseknek ellenére is a koalíciós átmeneii 
kormányok gondolata szinte talán az egyedüli biztosítékát n y ú j t j a 
adott esetben annak, hogy a választások a visszaélések, pressioná-
lások központi, kormányirányítása nélkül fognak lefolyni, — ez-
zel pedig a választási problémák egyik legsúlyosabbikának meg-
oldását ígéri. 
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Büntető rendelhezőseh 
Csak mint kívülről kísérő jelenség, kapcsolatos a választá-

sokkal végül a büntető rendelkezések kérdése, — azonban az a 
szoros összefüggés, amely a választások érvényessége és az azt 
védeni hívatott biintetősanctiok között fennáll, — indokolttá te-
szi, hogy ennek a kérdésével is foglalkozzunk. 

A büntető sanctiok a választások tisztaságát csak egyik mel-
lékhatásuk ú t ján szolgálják: nevezetesen azzal a praeventiv ha-
tással, amit a büntetési tétellel az egyesekre oly hatállyal fejtenek 
ki, hogy azt a (választási) bűncselekmények elkövetésétől vissza-
tar t ják . Az azután, hogy a büntető sanctiók valóságos érvénye-
sülését a kirovás jelenti, — ez pedig a választások lezajlása után 
történik, — kétségtelenné teszi azt, hogy a büntető rendelkezések 
nem egészükben szolgálják, mint ilyenek a választások tisztasá-
gát, hacsak a kirótt büntetésnek nincs vagy nem tulajdonítható 
további elrettentő —, praeventiv hatás a jövőben bekövetkező vá-
lasztásokat illetőleg is. 

Épen abból kifolyólag, hogy a büntetőrendelkezések a válasz-
tások tisztaságát íés ezen keresztül érvényességét) csak praeven-
tiv mellékhatásukon keresztül szolgálják, — válik érthetővé a 
magyar törvényszerkesztőnek az a szkeptikus megállapítása, a 
rnely szerint „tisztában kell . . . lenni azzal, hogy büntetőtörvé-
nyekkel még soha sem sikerült teljesen elfojtani szenvedélyesekké 
fa ju l t politikai harcokban a választási visszaéléseket"".258 

A választási büntetőrendelkezések praeventiojának hatásos-
ságát természetesen nagy mértékben befolyásolja egyrészről az, 
hogy menyire tökéletes jó a büntető-rendelkezés maga, és így 
mennyiben hordja magában a valóságban érvényesülés biztosíté-
kait. Itt különösen arra a körülményre kell nagy figyelemmel len-
nünk, hogy a büntetőjogok általános „nullum crimen sine lege" 
elvéből folyólag a választási bűncselekmények taxatíve állapíttat-
ván meg,259 — ha ez a taxatio hiányos, — vagy a tényálladékok 
megállapítása pongyola, — akkor a büntetőrendelkezések esetleg 

258 Igazságügyi Javaslatok Tára 1913. XIII . Melléklet a 769. számú iro-
mányhoz: Indokolás a választójog büntetőjogi védelméről szóló törvényjavas-
lathoz 551. 

259 Ezt az elvet — különösen a magyar törvényszerkesztő — nemcsak a 
választási bűncselekményekre, hanem az érvénytelenségi okokra is alkalmazni 
kívánta, — és még az 1925:XXVI. t.-c.-ben is alkalmazza olyan formában, hogy 
— legjellegzetesebben a 100. 2. pontjában — azokat a cselekményeket minősíti 
érvénytelenségi okká, amelyeket a törvény (az 1925:XXVI. t.-c.) vagy Btk. bűn-
tetté, vagy vétséggé nyilvánít. Ez azonban elvileg is hibás — és gyakorlatilag 
is káros. Elvileg azért, mert bizonyos cselekmény nem azért képez érvénytelen-
ségi okot, mert bűncselekmény, hanem — esetleg — azért büntetendő, mert 
érvénytelenségi ok, — gyakorlatban pedig azzal a káros következménnyel jár, 
hogy a fenti állásfoglalásból logikusan következni látszó taxaciós rendszer meg-
akadályozza azt, hogy a bírói gyakorlat más tényálladókhoz is az érvénytelen-
ség jogkövetkezményét kapcsolja, mint amit a büntető-jellegű törvénykörülírás 
meghatároz. , 



68 

valóban inkább a bűncselekmények megbüntetését, mint azok el-
követését akadályozzák meg.260 

A magyar jog ágy a múltban, mint most is a választási bűn-
cselekmények egész sorozatát állapítja meg, — és ez a körülmény 
— tekintettel a magyar választások épenséggel nem kifogás nél-
küli lefolyására, — mindenesetre elég meggyőző érv lehet amel-
lett, hogy a büntetőrendelkezések praeventiv hatása a magyar jog-
ban is csak mérsékelt volt.261 

A büntetősanctiok praeventiv hatályosságát befolyásolhatják 
másrészről egyéb körülmények is, — és e tekintetben elég arra az 
esetre utalnunk, hogyha a közigazgatási hatóságok akár passiv 
resistentiával, akár bár burkolt ellenirányú eljárással megnehe-
zítik a büntetőbíróságok munkájá t olyan választási visszaélések 
megbüntetése tekintetében, amelyek a többségi kormány reprezen-
tálta pártérdek javára követtettek el. Ilyen esetben persze a bíró-
ságok munkája — és ezzel együtt a büntetőrendelkezések meg-
előző. visszatartó hatása a siker minimális kilátásaival kecseg-
tethet. 

Hogy azonban a büntetőrendelkezések szerepe mégis valame-
lyes, — azt bizonyítja az is, hogy a világháború előtti legközelebbi 
múltban is az államok egész sora alkotott büntetőtörvényeket a 
választások védelmére. Ezek közül elég a már többször idézett 1907. 
január 26-i osztrák,262 — az 1907. június 19-i görög,262 — az 1907. 
augusztus 8-i spanyol,264 — az 1911. június 30-i olasz,265 — és az 
1913:XXIIT. s legutóbb az 1925:XXVI. magyar törvények részle-
tes rendelkezéseire utalnunk.266 

Ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye igazolja és magya-
rázza azt a fenntartást, amellyel a választási rendszer és eljárás-
nak a választások tisztaságára és érvényességére gyakorolható ha-
tását tárgyalni kezdtük; nevezetesen a vizsgált jelenségek egyike 

260 Freudenthal: Die Wahlbestechung. Breslau 1896. 44—45. Idézi: Rosen-
thal: i. m. 379—180. ! 

261 Hatschek: „Dass das ungarische Wahlverfahren hei diesem umfangrei-
chen Katalog von Wahldelikten sich durch besondere Reinheit und Freiheit von 
Korruption auszeichnen würde, ist — wie die Ereignisse der letzten Jahre lehren, 
nicht anzunehmen". Parlamentsrecht i. m. I. 453. — Berecz: i. m. 265. 

262 Geller: i. m. 97. és kk. 
263 Soripolos: i. m. Jahrbuch des öffentlichen Rechts. II . 1908. 253. 
264 Posada: i. m. u. o. 460. 
265 Sciotti, Pintor M. dr.: Verfassungsrechtsleben in Italien 1910—1912, 

Jahrbuch des öffentlichen Rechts. 1913. VII. 373—405. 
266 A választási bűncselekmények megtorlásának statisztikáját vizsgálva, 

Lengyel Aurél arra a megállapításra jut, hogy az igazságszolgáltatási gépezet 
tökéletlenségének tudandó be az, hogy a bíróilag megállapított választási vissza-
élések száma elenyészően csekély. I. m. Jogállam 1918. VII. 64. — Tekintettel 
azonban arra, hogy az egyébkénti büntetőigazságszol gáltatást pl. a magyar bí-
róságok kitűnően képesek ellátni, — bizonyára lesz egyéb oka is a máskülön-
ben tárgyilag helyes megállapításnak. — V. ö.: Hatschek: Parlamentsrecht i. m, 
I. 470. I 
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sem gyakorol elhatározó és generális hatást kedvező értelemben a 
választások tisztaságára és érvényességére. Akkor pedig igaza van 
a magyar törvényhozónak, amidőn azt állapítja meg, hogy „nem 
a szavazás módja, hanem a polgári öntudat emelése, a politikai 
belátás és ítélőképesség fejlesztése a biztosítéka annak, hogy egy 
ország akarata a választásokon szabadon és oly irányban nyilvá-
nuljon meg, mely az ország üdvös fejlődését biztosítja."267 

I 

267 Országgyűlési Irományok 1910—1918. XXIV. 742. számú iromány 340. A 
külön bizottság jelentése, 



Hibák. 
A 7. old. a 24. sorban: etetté-itatták = etették-itatták. 
A 12. old. a 16. sorban: 1919. évi = 1920. évi. 
A 12. old. az 57. jegyzet 1 sorában: Reichsvertregung = Reichsvertretung. 
A 18. old. a 75. jegyzet 5. sorában: Mann = Man. 
A 29. old. a 14. sorban: (1919-ben) = (1920-ban). 
A 29. old. a 21. sorban: Az az ezt = Az ezt. 
A 35. old. a 7. sorban: Täuschng = Täuschung. 
A 40. old. a 30. sorban: Schuspiel = Schauspiel. 
A 45. old. a 185. jegyzet 3. sorában: entsperchende = entsprechende. 
A 68. old. a 263. jegyzetben: Soripolos = Saripolos. 
A 68. old. a 265. jegyzetben: Sciotti = Siotto. 
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