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AZ ELSŐ SZABADON VÁLASZTOTT ANATÓMIÁJÁHOZ 

Néhány hónapja jelent meg "Az 1990-ben megválasztott Országgyűlés Alma-
nachja" című kötet,1 amely alkalmat kínál arra, hogy segítségével a választójogi 
törvény és az országgyűlési választások néhány lényeges vonását felidézzük, va-
lamint a törvényhozók társadalmi-politikai jellemzőit közelebbről szemügyre 
vegyük. 

A kötet közli az 1990-ben megválasztott 386 fő mellett annak a 22 ország-
gyűlési képviselőnek a politikai életrajzát is, akiket 1992. október 31-ével bezá-
rólag hívtak be vagy választottak meg a korábbiak helyére. Ezenkívül a mellék-
letek olyan összeállításokat és statisztikai táblázatokat tartalmaznak, amelyek a 
képviselőjelöltekről, a parlamenti frakciók és bizottságok tagjairól, a parlamen-
ti tisztségviselők személyéről, valamint a megválasztott képviselők életkoráról, 
neméről, képzettségéről, foglalkozásáról stb. nyújtanak - az eddigiekhez képest 
újabb információkat. 

1990-ben az országgyűlési választásokat - ismeretesen - két fordulóban, 
március 25-én és április 8-án bonyolították le. Az első fordulóban a 65 bejegy-
zett pártból - most eltekintve a függetlenektől - 30 párt indított jelöltet az egyé-
ni választókerületekben. 

Az országgyűlési választásokon eredetileg indulni szándékozó 35 párt "elhul-
lása" döntően a 750 ajánlással, az ún. kopogtató cédulák megszerzésének köte-
lezettségével függött össze. Ezek a pártok, pártocskák ugyanis ilyen feltétellel 
egyetlen jelöltet sem tudtak a választásokon elindítani. Az 1989. évi XXXIV. 
törvénynek az ajánlásokkal kapcsolatos előírása kétségtelenül már a jelöltek 
egy részének a kiszűrését célozta. Az ajánlási listák intézménye egyébként nem 
volt új, hiszen ezt a két világháború között és után is alkalmazták Magyarorszá-
gon, mégpedig kimondva-kimondatlanul a leendő ellenzék helyzetének és pozí-

1 Az 1990-ben megválasztott Országgyűlés Almanachja. A Magyar Országgyűlés kiadása, 1992. 
Főszerk.: Kiss József. Szerk.: Horváth Zsolt. 606 p.; Lásd még: Szabadon választott. Parlamenti 
Almanach 1990. Felelős szerk.: Medveczky László. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Válla-
lat, 1990.; Parlamenti választások 1990. Politikai szociológiai körkép. Szerk.: Szoboszlai György. 
MTA Társadalomtudományi Intézet, 1990.; Magyarország politikai évkönyve. Szerk.: Kurtán 
Sándor, Sándor Péter, Vass László. Ökonómia Alapítvány - Economix Rt., 1991.; Tóth István Já-
nos: Képviselők és frakciók a parlamentben. In: Magyarország politikai évkönyve. Szerk.: Kurtán 
Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány - Eco-
nomix Rt., 1992.; A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1991 . Szerk.: Bihari 
Mihály. Kossuth Könyvkiadó. 1992. 



dóinak a gyengítése érdekében. 1989-ben, illetőleg 1990-ben azonban nem fel-
tétlenül erről volt szó, hanem talán inkább a társadalmi támogatást nem élvező 
politikai próbálkozásoknak és képviselőiknek a választási kampánytól való távol 
tartásáról. De ezzel együtt sem problémamentes az ajánlási intézmény, mivel az 
ajánlásokkal kapcsolatosan szinte elkerülhetetlenül jelentkező anomáliákat, a 
kisebb-nagyobb visszaéléseket nemigen lehet elkerülni. Ugyanakkor a "kopog-
tató cédulákkal" való esetleges visszaélés könnyen veszélyeztetheti a titkosság 
szigorú elvének az érvényesülését. 

Az országgyűlési választásokon elindult pártok jelöltjeinek és a rájuk szava-
zóknak a száma, valamint százalékos aránya a következőképpen alakult: 

Magyar Demokrata Fórum (MDF) 174 jelölt 1 186677 (23,93 %) szavazat 
Szabad Demokraták Szövetsége 
(SZDSZ) 170 jelölt 1 096 857 (22,12 %) szavazat 
Független Kisgazdapárt (FKGP) 163 jelölt 529 347 (10,67%) szavazat 
Magyar Szocialista Párt (MSZP) 172 jelölt 506 012 (10,20%) szavazat 
Fiatal Demokraták Szövetsége 
(FIDESZ) 81 jelölt 246 281 (04,97 %) szavazat 
Keresztény Demokrata Néppárt 
(KDNP) 105 jelölt 289 736 (05,84%) szavazat 
Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) 96 jelölt 134210 (02,71 %) szavazat 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
(MSZDP) 76 jelölt 104 007 (02,10 %) szavazat 
Agrárszövetség (ASZ) 89 jelölt 153 432 (03,09 %) szavazat 
Vállalkozók Pártja (VkP) 63 jelölt 82 477 (01,66 %) szavazat 
Hazafias Választási Koalíció (HVK) 119 jelölt 156 542 (03,16%) szavazat 
Magyar Néppárt (MNP) 45 jelölt 38 647 (0,78 %) szavazat 
Magyarországi Zöld Párt (MZP) 14 jelölt 19 434 (0,39%) szavazat 
Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt 13 jelölt 12 366 (0,25 %) szavazat 
Somogyi Keresztény Koalíció 3 jelölt 4 019 (0,08 %) szavazat 
Magyarországi Szövetkezeti 
és Agrárpárt 5 jelölt 5 882 (0,12 %) szavazat 
Független Magyar Demokrata Párt 3 jelölt 4 617 (0,09 %) szavazat 
Szabadságpárt 5 jelölt 4 342 (0,09 %) szavazat 
Magyar Függetlenségi Párt 4 jelölt 2 129 (0,04 %) szavazat 
TEDISZ-FÉDISZ 1 jelölt 3 759 (0,08 %) szavazat 
Független Szociáldemokrata Párt 5 jelölt 7 564 (0,15 %) szavazat 
Szövetség a Faluért, a Vidékért 4 jelölt 16 050 (0,32 %) szavazat 
Nemzedékek Pártja 1 jelölt 1 762 (0,04 %) szavazat 
Szent Korona Társaság 2 jelölt 1 906 (0,04 %) szavazat 
Kereszténydemokraták Szövetsége 1 jelölt 1 010 (0,02%) szavazat 



Magyar Dolgozók Demokratikus 
Centrum Pártja 
Kelet Népe (Kereszténydemokraták) 
Magyarországi Cigányok 
Szociáldemokrata Pártja 
Természet- és Társadalomvédők 
Szövetsége 
Vidéki Magyarországért Párt 

2 jelölt 1 284 (0,03 %) szavazat 
1 jelölt 690 (0,01 %) szavazat 

1 jelölt 613 (0,01 %) szavazat 

1 jelölt 973 (0,02 %) szavazat 
1 jelölt 346 (0,01 %) szavazat 

A választójognak és a választásoknak is - általában a parlamentáris demokrá-
ciákban - egyik kulcskérdése az arányosság elvének érvényesülése. Az 1989. évi 
XXXIV. törvény értelmében megyei vagy fővárosi lajstrommal csak az a párt je-
lentkezhetett, amelyik legalább 2 választókerületben indított egyéni jelöltet. 
Országos listája pedig kizárólag annak a pártnak lehetett, amelyik legalább 7 
megyében, a lajstromos választókerületek egyharmadában érvényes listával 
rendelkezett. Ezeknek a követelményeknek az országgyűlési választásokon 
ténylegesen elindult 30 párt közül 1990-ben mindössze 12 tudott megfelelni. 
Ezek a következők voltak: MDF, SZDSZ, FKGP, MSZP, FIDESZ, KDNP, 
MSZMP, MSZDP, ASZ, VkP, HVK és az MNP. 

Ezzel - úgy tűnt - elhárult annak a veszélye, hogy az Országgyűlésben sok 
párt, párttöredékek foglalhassanak helyet, és további korlátozó rendszabályo-
kat nem kell életbe léptetni. Ennek ellenére a választójogi törvény előírta az ún. 
4 %-os küszöböt is, ami azt jelentette, hogy az a párt, amelyik a területi listáján 
nem ér el országosan legalább 4 %-ot, egyáltalán nem juthat innen mandátum-
hoz. A fentebb említett 12 párt közül 6 párt (MSZMP, MSZDP, ASZ2, VkP, 
HVK, MNP) jutott erre a sorsra. Az arányosság elvének ilyen értelmezése, pon-
tosabban sérelme azzal járt, hogy a területi listákon leadott 4 911 241 érvényes 
szavazatból több mint 700 000 (15,23 %) teljesen elveszett az érintett pártok 
szempontjából, vagyis némi túlzással úgy is fogalmazhatnánk, hogy a "harma-
dik legnagyobb magyar párt" egyetlen mandátumhoz sem jutott. Az arányosság 
elvének ilyen mértékű és irányú sérelme, kár lenne tagadni, már kirekesztő jel-
legű, érzékenyen sérti a demokrácia elvét és gyakorlatát. 

Az 1990. május 2-án megnyílt Országgyűlésben 386 (176 egyéni, 120 területi 
listás és 90 országos listás) képviselő foglalt helyet. A képviselők pártonkénti 
megoszlása a következő volt: MDF 165, SZDSZ 91, FKGP 44, MSZP 33, FI-
DESZ 22, KDNP 21, ASZ 1 és 6 független képviselő. 

A pártok tényleges politikai befolyását és társadalmi súlyát igazában a me-
gyei lajstromokra, a területi listára leadott szavazatok számával mérhetjük. 
Eszerint a 7 824 110 szavazásra jogosult magyar állampolgárból 1990-ben - az 
első fordulóban - 5 093 119 (65,10 %) élt szavazati jogával és az érvényesen le-

2 Az Agrárszövetség egyetlen képviselője, Vargáné Piros Ildikó Szabolcs-Szatmár megye 10. sz. 
választókerületéből (Fehérgyarmat) került be az Országgyűlésbe. 



adott szavazatok száma 4 911 241 volt. Ebből az MDF-re 1 214 359 (24,73 %), 
az FKGP-re 576 315 (11,73 %) és a KDNP-re 317 278 (6,46 %) szavazat jutott, 
vagyis összesen 2 107 952 (42,92 %) szavazatot szereztek együttesen a későbbi 
koalíciós kormányt megalakító pártok. (A 3 parlamenti ellenzéki pártra össze-
sen 2 025 492 (41,23 %) szavazat jutott.) Ugyanakkor a koalíció tagjai a 386-ból 
230 mandátumot mondhattak a magukénak (igaz, az egyéni ztókerületi 
mandátumokkal együtt). Ez nyilvánvalóan ellentmondás, hiszen a koalíció a 
szavazatok kevesebb, mint a felével a mandátumok jelentős többségét szerezte 
meg. 

Szoboszlai György már 1990-ben, az országgyűlési választások évében megje-
lent "Választási rendszer és politikai tagoltság" c. tanulmányában kimutatta, 
hogy a tisztán lajstromos választás 13 párt parlamentbe kerülését eredményezte 
volna, természetesen ha még a 4 %-os küszöb sem létezik, vagyis a teljes ará-
nyosság megvalósításával. Ebben az esetben a mandátumok pártonkénti meg-
oszlása - változatlanul 386 mandátum elérhetőségét feltételezve - a következő 
lett volna: 

Magyar Demokrata Fórum 96 mandátum 
Szabad Demokraták Szövetsége 83 
Független Kisgazdapárt 46 
Magyar Szocialista Párt 42 
Fiatal Demokraták Szövetsége 35 
Keresztény Demokrata Néppárt 25 
Magyar Szocialista Munkáspárt 14 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 14 
Agrárszövetség 14 " 
Vállalkozók Pártja 8 " 
Hazafias Választási Koalíció 7 " 
Magyar Néppárt 3 " 
Magyarországi Zöld Párt 2 

A másik kínálkozó megoldás az arányosság elvének messzemenőbb tisztelet-
ben tartása érdekében az lehetett volna, ha a választójogi törvény konkrétan el-
őírja, hogy egy mandátum elnyeréséhez hány érvényes szavazatra van szükség. 
Az elérendő érvényes szavazatok számát, nagyságrendjét természetesen ezúttal 
is összefüggésbe kellett és lehetett is volna hozni a parlament kívánatos vagy 
tervezett létszámával. A mintegy 400 fős parlamenttel számolva Magyarorszá-
gon 1945-ben 12000,1947-ben pedig 14 000 érvényes szavazatra volt szükség a 
választókerületekben l - l mandátum elnyeréséhez. Abban az esetben, ha a vá-

3 In: Parlamenti választások 1 9 9 0 . 1 2 - 2 7 . o. 



lasztójogi törvény 1989-ben kisebb létszámú parlamenttel számolt volna, akkor 
emelni kellett volna az egy mandátumhoz szükséges érvényes szavazatok szá-
mát.4 Érdekes módon 1945-ben és 1947-ben a tényleges szavazók száma igen 
közel állt, úgyszólván megegyezett az 1990. évi területi lajstromokra szavazóké-
val: 4 774 653 és 5 031 025, illetőleg 5 093 119 fő. 

Abban az esetben, ha 1990-ben a pártoknak 1 mandátum elnyeréséhez 
ugyancsak 14 000 érvényes szavazatra lett volna szükségük, akkor - a megyei 
lajstromaikra leadott szavazatok együttes számát figyelembe véve - a követke-
ző módon oszlottak volna meg a mandátumok közöttük: 

Magyar Demokrata Fórum 86 
Szabad Demokraták Szövetsége 75 
Független Kisgazdapárt 41 
Magyar Szocialista Párt 38 
Fiatal Demokraták Szövetsége 31 
Keresztény Demokrata Néppárt 22 
Magyar Szocialista Munkáspárt 12 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 12 
Agrárszövetség 11 
Vállalkozók Pártja 6 
Hazafias Választási Koalíció 6 
Magyar Néppárt 2 
Magyarországi Zöld Párt 1 

A fentebbiek szerint az Országgyűlésben 343 képviselő foglalt volna helyet, a 
jelenleginél kisebb létszámú parlament jött volna létre. Ugyanakkor mintegy 2 
%-nyi ún. töredékszavazat veszett volna el, nem pedig 50 mandátumnak megfe-
lelő, amely persze távolról sem arányosan oszlott volna meg a mandátumhoz ju-
tott 13 párt között.5 De ezzel együtt is komolyabb veszteség egyetlen pártot sem 
ért volna. A mandátumok pártonkénti ilyen megoszlása a mostaninál kétségte-
lenül reálisabban fejezte volna ki a magyar társadalom tényleges igényeit, való-
ságos politikai tagolódását. Ebben az esetben az MDF egyedül az FKGP-vel és a 
KDNP-vel nem alakíthatott volna kormányt. Emellett a szélesebb alapokon lét-
rejött koalíciós kormányt feltehetően nehezebben lehetett volna paternalista 
felfogással, magatartással és módszerekkel irányítani. Az "ideológiai harcok" 
helyett minden bizonnyal az érdekek egyeztetése és ezzel együtt a korszerűsítés 
kérdései kerültek volna előtérbe, hiszen a koalíció egyetlen tagja sem "kényel-

4 Praktikusabb megoldás, ha nem abszolút számban határozzák meg az egy mandátumhoz szüksé-
ges érvényes szavazatokat, hanem százalékban. Például 400 fős parlament esetében a szava-
zatok 0,25 %-a érne egy mandátumot. 

5 A parlamenti pártok közül a legtöbb szavazatot (10 359-et) az MDF, a legkevesebbet (799) az 
SZDSZ veszítette volna. Az Országgyűlésen "kívül" rekedt pártok közül viszont az MSZMP ve-
szítette volna a legtöbb szavazatot (12 964-et), míg az Agrárszövetség a legkevesebbet, mind-
össze 4 szavazatot. 



mesedhetett" volna el. S végül a koalíciónak sokkal jobban oda kellett volna fi-
gyelnie az ellenzék észrevételeire, javaslataira is. 

A jelenlegi koalíció csak akkor jöhetett volna létre, ha az Országgyűlésből je-
lenleg kimaradt pártok mandátumait - a 4 %-os küszöb alapján - minden továb-
bi nélkül megsemmisítik és nem "premizálják" önmagukat. Ebben az esetben a 
149 kormánypárti képviselő mellett 144 ellenzéki foglalt volna helyet az Or-
szággyűlésben. A töredékszavazatok pedig az egy százalékot sem érték volna el. 
A 293 fős parlamentben szintén minden bizonnyal nagyobb szerephez jutottak 
volna a társadalom, az ország érdekei. 

A parlamentáris demokráciákban a választójogi törvény általában a hatalom-
ra, a kormányzásra esélyes nagy pártokat szokta "premizálni". így ott az is elő-
fordulhat, hogy az érvényes szavazatok jelentős hányada, közel a fele is elvesz-
het a mandátumszerzés szempontjából. Ezt az utat és példát azonban egyáltalán 
nem kötelező követni, különösen akkor, ha a demokrácia szelleme és tényleges 
tartalma mást diktál, s az arányosság elvének az alkalmazása tekintetében de-
mokratikus hagyományokra is lehet támaszkodni. Magyarországon 1945-ben 
és 1947-ben is "premizálta" a választójogi törvény az akkori nagy pártokat, kö-
zelebbről a koalíció tagjait. Mégpedig oly módon, hogy az 1945. évi nemzetgyű-
lési választásokon - az akkor is létezett - országos listáról 50, az 1947. évi or-
szággyűlési választásokon pedig 80 mandátumon osztoztak a pártok, pontosab-
ban lehetett részesedniük. 

A 176 egyéni választókerület - az 1990. évi választásokat és az azóta eltelt 
időszak tapasztalatait is figyelembe véve - irreálisan magasnak tűnik. Az egyéni 
választókerületek magas számát azzal lehet talán magyarázni, hogy a pártoktól 
független és a helyi viszonyokat jobban ismerő személyiségek, vagyis jelöltek 
iránt nagyobb a bizalom, ők inkább számíthatnak az állampolgárok támogatásá-
ra, szavazataira. Ezt a feltételezést azonban a gyakorlat, a tapasztalatok nem-
hogy nem igazolják ebben az összefüggésben, hanem nagyrészt egyenesen cáfol-
ják. Hiszen a több tucat független jelöltből mindössze 6-an jutottak be az Or-
szággyűlésbe, mégpedig egyikük-másikuk meglehetősen alacsony számú támo-
gató mellett. Közbevetőleg: más a helyi viszonyok jelentősége akkor, ha van de-
mokratikus önkormányzat és megint más, ha nincs. A demokratikus önkor-
mányzat ugyanis számos helyi probléma magától értetődő "átvállalásával", 
megoldásával mintegy tehermentesíti a parlamentet. így azután az a termé-
szetes követelmény lép elő az országgyűlési választáskor, hogy a leendő képvise-
lő mennyire lesz képes az államjogi, gazdaságpolitikai, külpolitikai stb. kérdé-
sekben helyesen tájékozódni, illetőleg ezekben eligazodni és a társadalom szem-
pontjából megnyugtatóan állást foglalni. Arról nem is szólva, hogy az egyéni, 
pontosabban a független jelöltnek már az induláskor, majd megválasztása ese-
tén ígéreteinek a beváltásához eleve olyan politikai és anyagi feltételek birtoklá-
sára van, illetőleg volna szüksége, amit Magyarországon ma még csak nagyon 
kevesen mondhatnak el magukról. Ilyen körülmények között rendkívül nagy a 



veszélye annak, hogy az egyéni választókerületekben a legszűkebb provinciális 
és személyes érdekek befolyásolják a szavazatokat s egyáltalán a választásokat. 

1990-ben az egyéni választókerületekben zömmel a pártok helyi emberei in-
dultak és többnyire ők szerepeltek a megyei lajstromokon is. Országosan ismert 
politikusok, a pártok "húzó emberei" ugyancsak ott voltak mind az egyéni vá-
lasztókerületekben, mind a megyei lajstromok élén, nem utolsósorban azért, 
hogy javítsák az ülető párt ottani esélyeit. Kiderült, az állampolgárok általában 
elfogadják, legalábbis nem kifogásolják a helyi és az országos érdekek ilyen mó-
don történő kezelését, s azokat a jelölteket, akik a pártok nevében és támogatá-
sával lépnek, illetőleg léptek fel. Nem feltétlenül igénylik tehát ugyanazon jelölt 
vagy jelöltek kettős, egyéni és listás szereposztását. Az egyéni választókerületek 
egészségtelenül magas létszáma tulajdonképpen azt is kizárja, hogy az ország-
gyűlésiválasztásokat egyetlen "fordulóban" lehessen lebonyolítani, mivel aligha 
lenne elkerülhető, hogy az egyéni jelöltek sok esetben igen alacsony számú sza-
vazat mellett is mandátumhoz jussanak, s így a parlamenti választás Magyaror-
szágon könnyen a parlamentartizmus paródiájává válna, jobbik esetben valami-
lyen kisebbség relatív többséggel kormányozná az országot. 

Az egyéni és a területi lista arányának problémáját az államjogász, a politoló-
gus, a szociológus és a publicista egyaránt érzékeli. Mindössze a példa kedvéért 
hivatkozhatunk Szoboszlai György már idézett tanulmányára, amelyben többek 
között arról ír, hogy "Az egyéni kerületek számának csökkentése - például - 50-
50 %-os arány felállításával - a rendszert tovább arányosítaná, míg növelése az 
aránytalanságot növelné". Schmidt Péter ennél jóval erőteljesebben fogalmaz, 
sőt nem csekély optimizmustól áthatva azt is feltételezi, hogy ebben a vonatko-
zásban sor kerül a tanulságok levonására is: "Az egyéni választókerület funkció-
ja lényegében csak az maradt, hogy aránytalanná tette a képviseletet, úgy, hogy 
a nagy pártoknak kedvezett. 

A jövőre nézve még inkább fel fog merülni a két párhuzamos választási szisz-
téma elvetése, az arányosság igényeinek messzemenő biztosítása, esetleg az 
egyéni választókerületek teljes elhagyása is."6 Hasonló határozottsággal - és a 
nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva - ír erről Domány András is a Mozgó 
Világban megjelent recenziójában: "Meggyőződésem szerint a tisztán egyéni és 
többségi választási rendszer még a többé-kevésbé kétpártrendszerű Egyesült 
Államokban és Nagy-Britanniában is igazságtalan." 

Nem elsősorban az egyéni választókerületek ténye problematikus, hanem leg-
alábbis magyarországi viszonylatban magas számuk, amely eléggé egyoldalúan 
a nagy pártoknak kedvezett és kedvez. Az egyéni választókerületek érvényben 
lévő száma - a kopogtató cédulákkal és a 4 %-os küszöbbel társulva - lényegé-
ben kizárta az arányosság elvének érvényesülését. Itt említjük meg, hogy a 4 %-
os küszöb felállítása következményeként "kihullott" pártok közül valójában 

6 Parlamenti választások 1990 .10 . o. 
7 Mozgó Világ, 1993.6 . sz. 34. o. 



csupán az MNP és az MZP esetében beszélhetünk egyértelműen töredékpártról, 
míg a 6-12 mandátum megszerzésére képes pártokat legfeljebb "kis párt"-ként 
minősíthetjük. Az 1989. évi XXXIV. törvénynek és végrehajtásának az egyik 
leglátványosabb következménye tehát kétségtelenül az volt, hogy az arányosság 
elve súlyos sérelmet szenvedett, de ez a törvény a legkevésbé sem akadályozta 
meg a parlamenti frakciókból történő lemorzsolódásokat, "átülésekre , vagyis 
ténylegesen távolról sem tudta útját állni a "töredékpártosodási" jelenségnek, 
sőt folyamatnak. Úgyannyira nem, hogy az 1990-ben az Országgyűlésbe került 
7 párt mellett (ide számítva az Agrárszövetséget is) jelenleg már további pártok 
(Történelmi Kisgazdapárt, Konzervatív Kisgazdapárt, Demokrata Kisgazda-
párt, Köztársaság Párt, Nemzeti Demokrata Szövetség, Szociáldemokrata Nép-
párt és a Magyar Igazság és Élet Pártja) képviselői foglalnak helyet az Ország-
gyűlés padsoraiban.9 

Azt sem érdektelen talán közelebbről szemügyre venni, hogy 1990-ben az 
egyéni választókerületekben - és a második fordulóban - kik szereztek 14 000 
érvényes szavazatot vagy ennél is többet.10 Meglehetősen kevesen, konkrétan 
az MDF 10 és az SZDSZ 5 képviselőjelöltje. Az 1990. évi országgyűlési válasz-
tásokon az egyéni választókerületekben az MDF 64, az SZDSZ 15, az FKGP 6, a 
KDNP 3, az MSZP 1, a FIDESZ-SZDSZ-KDNP 1, az ASZ 1 jelöltje és 1 függet-
len jelölt jutott úgy mandátumhoz, hogy az érvényes szavazatok száma a 
10 000-et sem érte el. Sőt, az MDF 5, az FKGP 1 és a KDNP 1 jelöltje 6000 ér-
vényes szavazatot sem tudott a mandátumához szerezni, 5 MDF-es és 1 FKGP-
s képviselő érvényes szavazatainak száma pedig még az 5000-et sem érte el. Ezt 
akkor értékelhetjük a jelentőségének megfelelően, ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy itt 45-55 000 szavazóval bíró választókerületekről van szó. 

A megválasztott 386 országgyűlési képviselő - politikai hovatartozásától tu-
lajdonképpen függetlenül - társadalmilag meglepően homogén csoportot képez. 
340 képviselő rendelkezik egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, és a parlamenti 
választásokat közvetlenül megelőző foglalkozásuk alapján 336-an sorolhatók a 
vezető, beosztott értelmiségi, egyéb szellemi diplomás kategóriába. Többségük 
akár akarom, akár nem - mai divatos kifejezéssel élve - valójában az állampárti 
"nómenklatúra" tagja volt. Az értelmiségen belül pedagógusok, jogászok, művé-
szek stb., vagyis a humán értelmiségiek (67,4 %) vannak döntő többségben. A 78 
bölcsésszel és a 75 jogásszal szemben 39 közgazdász foglal helyet az Ország-
gyűlésben. De ennél is szembetűnőbb az agrárszakemberek (17 fő) háttérbe szo-
rulása például az orvosokkal és a gyógyszerészekkel (39 fő) való összehasonlí-
tásban. Sőt, a műszakiak (38 fő) is elmaradnak az utóbbiaktól. A 17 agrársza-
kembert egyébként létszámában 13-13 állatorvosi, illetőleg teológiai diplomás 
követi. A többi értelmiségi szakmát egy-öt fő képviseli az Országgyűlésben. 

8 Kukorelli István: Változások a parlamenti ülésrendben. In: Magyarország politikai évkönyve. 
1992. 

9 Heti Világgazdaság, 1993.július3.80.o. 
10 A z első fordi .le* i három MDF-es és két független jelölt jutott be az Országgyűlésbe. 



Az országgyűlési képviselők sorában változatlanul rendkívül alacsony a nők 
száma, akik a parlamenti pártok frakcióiban együttvéve is csupán 28-an vannak 
jelen. A képviselők életkori jellemzője tulajdonképpen nem mondható kedve-
zőtlennek, hiszen 1990-ben a 30 és a 60 év közöttiek száma 303 volt. A 30 éven 
aluliak létszáma 24, a 60 éven felülieké pedig 59 volt. 1992-ben ez a szám 15-re, 
illetőleg 67-re módosult. A 60 éven felüliek pártonkénti létszáma ilyen képet 
fest: FKGP 25, MDF 18, KDNP 10, SZDSZ 8, MSZP és a függetlenek 3-3 fő. Az 
iparban és főleg a mezőgazdaságban nem szellemi munkakörben, közelebbről fi-
zikai dolgozóként foglalkoztatottak létszáma és aránya az utóbbi évtizedekben 
folyamatosan csökkent az Országgyűlésben. Igaz, nemcsak a parlament, illető-
leg a parlamentarizmus magyarországi jelenlétének a ténye, de az 1949-1990-
es periódusra vonatkozólag a képviselők származás és foglalkozás szerinti beso-
rolása is erősen megkérdőjelezhető. Ezzel együtt ma már a szóban forgó társa-
dalmi csoportok tudatosan vagy nem tudatosan alakított, de végső soron lénye-
gében ugyanazt eredményező diszkriminációjáról beszélhetünk a magyar Or-
szággyűlés viszonylatában. Jelenleg ugyanis mindössze 9 munkás és 34 önálló 
vállalkozó található az Országgyűlésben, mégpedig úgy, hogy ez utóbbi kategó-
riában a gazdák, az iparosok és kereskedők, sőt az önálló szellemiek is együtt 
szerepelnek. Ezek az arányok 1992. október 31 -ig annyiban módosultak, hogy a 
diplomások száma valamelyest tovább növekedett és csekély arányban szakmai 
megoszlásuk is változott. 

Nem véletlen tehát, hogy a közvélemény "értelmiségi és doktori parlament"-
et, "történész és ügyvéd parlament"-et emleget, sőt jobbik esetben csak ironizál. 
Ezek az arányok a valóságban arról tanúskodnak, hogy az újra formálódó és fel-
törekvő, pontosabban feltörekedni próbáló "nemzeti középosztály" vagy "úri 
középosztály" erején és tényleges társadalmi súlyán messze felül óhajt része-
sedni ismét a hatalomból, s olykor az első, olykor pedig a második világháború 
előtti helyzetet és állapotokat felidéző módon, illetőleg azokat is retrográdan 
túlszárnyalva viselkedik. 

Az is problémát jelent, hogy gyakran a szakmai képesítés megjelölése sem el-
igazító erejű. így a bölcsészek-történészek viszonylag nagyobb létszáma ellené-
re meglehetősen kevesen vannak közöttük olyanok jelen, akik a XX. századi 
Magyarország politika-, gazdaság- vagy kultúrtörténetének igazi szakértői len-
nének. Nagyjában ugyanezt lehet elmondani a jogászokról is, akiknek körében 
az ügyvédek dominálnak, de az államjog, a pénzügyi-, az ipari- és a kereskedel-
mi jog, vagy a nemzetközi jog szakértőit ugyancsak inkább az Országgyűlés fa-
lain kívül kell keresni. Hasonló a helyzet a képviselőknek a mezőgazdaság és az 
ipar nehézségeit és gondjait értő jártasságában, eligazodni tudásában. Emellett 
szép számmal olyan orvosok, pedagógusok, népművelők, könyvtárosok stb. fog-
lalnak helyet az Országgyűlésben, akiknek politikai és szellemi horizontja nemi-
gen terjed túl megyeszékhelyük vagy településük határain. De nem ez jelenti ve-
lük kapcsolatosan a legnagyobb problémát, hanem az, hogy ezek a képviselők is 



azt képzelik magukról, sokkal többre hivatottak, mint amit a rendszerváltás 
előtt elértek, mert őket - úgymond - az állampárt idején elnyomták, háttérbe 
szorították, nem engedték érvényesülni és kibontakozni. Ezért idejüket és ener-
giáikat olykor nem elsősorban a törvényhozói teendőikkel kapcsolatos hiányos-
ságaik pótlására fordítják, hanem inkább valós és vélt sérelmeik "hitelesítésé-
vel" vannak elfoglalva. Ez a helyzet és állapot nemcsak személyüket minősíti, de 
az országra nézve is több mint sajnálatos. 

A képviselők édesapjának a foglalkozása szintén arról tanúskodik, hogy az 
1990. évi választásokon zömmel a fentiekben jellemzett "nemzeti középosztály" 
jutott be az Országgyűlésbe. 156 képviselőnek az édesapja ugyancsak értelmisé-
gi, mintegy félszáznak földbirtokos és gazdálkodó, 23-nak a fegyveres alakula-
toknál szolgált, 75-nek tisztviselő és alkalmazott. A többi szülő között 46 ipari 
és mezőgazdasági fizikai dolgozót találunk, ami kevesebb, mint 13 %-os részese-
dést jelent. Ez nem túlzottan sok, ha azt is az emlékezetbe idézzük, hogy mint-
egy 4 évtizeden keresztül az egyetemi és főiskolai hallgatóknak állítólag több 
mint az 50 %-a volt munkás és paraszt szülők gyermeke. 

A családtagok - házastársak és testvérek - képzettsége, illetőleg foglalkozása 
sem a szülőkéhez, hanem inkább a képviselőkéhez áll közelebb. A házastársak 
közül legalább 250 tekinthető értelmiséginek. A felsőfokú oklevéllel vagy diplo-
mával rendelkezők száma azonban ennél magasabb, mert az említettek a tisztvi-
selők és a vállalkozók körében is egészen bizonyosan megtalálhatók. A képvise-
lő-feleségek sorában mintegy 100 fővel a pedagógusok állnak az élen. Emellett 
24 képviselőnek közgazdász, 27-nek mérnök és 29-nek orvos felesége van. A há-
zastársak között ipari vagy mezőgazdasági fizikai dolgozó nincs megjelölve. De 
ez utóbbiak előfordulhatnak a - különböző képzettségű és foglalkozású - nyug-
díjasok, illetőleg háztartásbeliek csoportjában. Az egyedül álló képviselők szá-
ma egyébként 50, viszont 23 házastársnak nem derül ki az életrajzokból sem a 
képzettsége, sem a foglalkozása. 

A testvérek kategóriájában több mint 600 főről történik említés. Ebből 370 a 
vitán felüli értelmiségi, de a vállalkozók és kereskedők, a tisztviselők és alkal-
mazottak között valószínűleg itt is vannak diplomások. Az értelmiségiek köré-
ben a 76 pedagógus mellett 87 mérnököt, 60 orvost és állatorvost, 39 tudo-
mányos kutatót és egyetemi oktatót, valamint 33 művészt találunk. Ide csatla-
kozik még többek között 15 lelkész, 13 jogász és 9-9 közgazdász, illetőleg újság-
író. Mintegy félszáz esetben nem derül ki a képviselő testvérének vagy testvérei-
nek a képzettsége és foglalkozása. 

A képviselők társadalmi helyzetéről szóló korábbi megállapításokat a közvet-
len családi környezetük képzettségi és foglalkozási adatai is megerősítik. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy az állampárt idején üldözöttek, különböző sérelmeket 
elszenvedettek vagy az utódaik - ritka kivételektől eltekintve - lényegében ép-
pen úgy szerezhettek felsőfokú képzettséget, diplomát, mint mások, a Kádár-
kurzus kedvezményezettjeit is beleértve. 



A képviselők közül többen a közvetlen elődök, a szülők társadalmi helyzeté-
nek konkrét megjelölésével vagy anélkül is szívesen tudósítanak távolabbi el-
ődeikről, őseikről, mindenekelőtt az egyeneságú felmenőkről. S ezzel mintegy 
akarva-akaratlanul is sugallják, hogy ők a történelmi "nemzeti középosztály" le-
származottai, sőt mi több, talán a jogutódai is. Az előbbiek érzékeltetésére áll-
jon itt néhány idézet a képviselőkkel egyeztetett életrajzokból: "A csallóközi 
eredetű... család a török háborúk idején került a Dunántúlra, ahol Zala, Veszp-
rém és Somogy megyében váltak birtokossá"; - "Apai ágon felvidéki középne-
mesi, anyagi ágon Kisküküllő vármegyei unitárius jogászfamília leszármazott-
ja"; - "Felmenői apai ágon a hevesi Kál községben éltek, középbirtokos parasz-
tok voltak. Nagyszülei fiúk taníttatása végett költöztek be Egerbe. Édesapja ... 
1943-ban államügyészi kinevezése után családjával együtt a fővárosba költö-
zött"; - "Apai ősei a Gömör vármegyei Zádorfalván éltek, egy részük Erdélybe 
került és református maradt, másik részük 1700 körül Jászberénybe költözött 
és katolikus lett. Ezen ág leszármazottja édesapja..."; - "Családjának felmenői 
között majdnem minden társadalmi réteg képviselői megtalálhatók voltak: gró-
fok, iparosok, kereskedők, parasztemberek és papok. Anyai ágon ... 1255-ben 
kaptak nemesi rangot...". 

A másik hangsúlyosan szereplő életrajzi adat a felmenők vallásossága, vala-
melyik egyházhoz fűződő hagyományos kapcsolatai, ületve az országgyűlési 
képviselő tanulmányainak egyházi iskolában történt folytatása, egyházi iskolai 
érettségije és felsőfokú egyházi iskolai oklevele. Az előbbit illetően 34-en hivat-
koznak a római katolikus, 15-en a református, 5-en az evangélikus, 3-an a gö-
rögkatolikus, 1-1-en az unitárius, az izraelita és a metodista egyházhoz fűződő 
kapcsolataikra. A képviselők közül 73-an tanultak vagy végeztek egyházi közép-
iskolában és főiskolán. Ebből 51 fő római katolikus, 18 református, 2 evangéli-
kus, 1 izraelita és 1 az evangéliumi testvérközösség intézményében. A szóban 
forgó országgyűlési képviselők nagyobbrészt az MDF-hez tartoznak, de a másik 
két koalíciós párt frakciójában, sőt az SZDSZ-ben - és egy-két fő erejéig a FI-
DESZ-ben és az MSZP-ben - is megtalálhatók. Természetesen vannak olyan 
egybeesések, hogy a vallásos szülők gyermeke egyházi iskolában tanult, de ez 
korántsem zárja ki az ettől való eltéréseket. A második kategóriába tartozók lét-
száma viszonylag magasnak tekinthető, ha arra gondolunk, hogy 1948 után 
mindössze néhány középiskola maradt az egyházak kezében. így joggal megkoc-
káztatható az a megállapítás, hogy az egyházi iskolákban végzettek említett lét-
száma nem elsősorban ezeknek az intézményeknek (egyébként elismerésre mél-
tó) színvonalára utal, hanem arra a szemléletre, amely a képviselők politikai és 
világnézeti arculatát is jellemzi, az ország közelebbi és távolabbi múltjához való 
viszonyát befolyásolja. 

Hasonlóan nem mellékesek a képviselő - és a család - politikai arculatának, a 
második világháború előtti és utáni magyar múlthoz való viszonyának szem-
pontjából azok a tények, amelyek olyan életrajzi adatok "árnyékából" lépnek 



elő, melyek szerint a nagyszülőket, a szülőket hajdan kuláknak minősítették, 
vagy B-listázták, valamüyen okból az eredeti állásukból elbocsátották. Az elbo-
csátások egyébként túlnyomórészt a második világháború befejezése utáni 
években történtek, a B-listázás 1946-ban. A mintegy 60 eset közel felére az 
MDF-es képviselők hivatkoznak, a többi pedig - az esetek számának sorrendjé-
ben - az SZDSZ-t, az FKGP-t, a KDNP-t, az MSZP-t és a FIDESZ-t érinti. 

Az életrajzokban, lévén azok erősen politikai jellegűek, nem véletlenül szá-
molnak be a képviselők, helyesebben életrajzíróik nagy részletességgel az őket 
ért sérelmekről és üldöztetésekről. Ebben a vonatkozásban indokolt a második 
vüágháború utáni évtizedeket periodizálni, mégpedig első periódusként az 
1945-1956, másodiknak az 1956-1965 közötti éveket és harmadiknak az 1965 
utáni időszakot tekinteni. A könnyebb áttekinthetőség érdekében külön cso-
portba vesszük azokat az eseteket, amikor internálásról és/vagy bebörtönzésről, 
illetőleg a munkahelyről történő elbocsátásról és/vagy egyéb sérelmekről van 
szó. 

Az 1945-1956-os időszakban valójában 14 eset sorolható az első és 20 a má-
sodik csoportba. Mind a két csoportban az FKGP képviselői dominálnak 6, ille-
tőleg 8 előfordulással. Őket követik szenvedő alanyként az első csoportban az 
MDF, a másodikban pedig a KDNP képviselői. A többi parlamenti párt - érthe-
tő módon a FIDESZ képviselőit kivéve - egyébként szintén érintett mind a két 
csoportban. A pártonkénti üldözöttek és sértettek fentebbi száma és aránya ab-
ból is következik, hogy az idősebb, sőt a legidősebb nemzedékhez tartozók leg-
népesebben az FKGP-ben (most már a kisgazda 36-ban), valamint részben az 
MDF és a KDNP frakciójában foglalnak helyet. 

Más kép tárul elénk, ha az 1956-1965 közötti periódust vizsgáljuk. Ebből az 
időszakból 31 eset sorolható az első és 20 a második csoportba. A sértettek szá-
mának növekedése azonban nem feltétlenül a büntetések országos méretű és 
növekvő tendenciájából következik, hanem abból, hogy a legidősebb nemzedé-
ket az Országgyűlésben sokkal népesebb fiatalabb generáció követi. A legsúlyo-
sabban érintett frakció ezúttal már az MDF-é, amelyet az SZDSZ és az FKGP 
ismételten sérelmet szenvedett képviselői közel egyenlő számban követnek. De 
mind a két csoportot illetően jelen vannak itt a KDNP és az MSZP képviselői is. 
A FIDESZ frakciójához tartozó képviselők azonban - e párt életkori előírásai-
nak köszönhetően - még itt sem fordulnak elő. 

Az első és a második periódusban üldözöttek és sérelmeket szenvedettek kö-
zül a legtöbben - előbb vagy utóbb - begyógyíthatták a sebeiket, ú j életet kezd-
hettek és a legutóbbi negyedszázadban, két évtizedben talán már konszolidálód-
tak is. Ezért egyet lehet érteni Domány Andrással, aki az előzőekben már idé-
zett recenziójában arra a következtetésre jut, hogy 3 olyan ember található a 
mai országgyűlési képviselők között, akinek az életét a régi rezsim teljesen tönk-
retette: Dénes János, Kéri Kálmán és Zimányi Tibor.11 

11 Mozgó Világ, 1993.6. sz. 38.o. 



Az 1965-től 1990-ig, vagyis az első szabadon megtartott országgyűlési válasz-
tásokig terjedő periódust - több okból is - indokolt és érdemes részletesebben 
megvizsgálni. Ez az az időszak, amikor az állampárti rendszer fokozatosan az 
ún. puha diktatúrás éveibe-korszakába lépett, külföldön pedig gyakran emleget-
ték - elismeréssel vagy iróniával - "a legvidámabb barakk"-ként Magyarorszá-
got, mindenekelőtt a Varsói Szerződés államaival való összehasonlításban. Itt is 
alkalmasnak látszik a korábbi két csoportra történő bontást eszközölni. Azzal 
együtt, hogy a szabadságvesztésre ítéltek száma és a büntetések mértéke kétség-
telenül lényegesen csökkent. A szóban forgó periódusban - a képviselők közül -
9 főt ítéltek el. Ebből 6 képviselő az SZDSZ, 2 az MDF és 1 a FIDESZ parlamen-
ti frakciójának tagja. Az elítéltek közül senki nem kapott egy évnél hosszabb 
idejű büntetést, és azt sem kellett mindenkinek letöltenie, a különböző enyhíté-
sek miatt. Sőt volt, aki eleve felfüggesztett büntetést kapott. A büntetések szem-
pontjából, a két korábbi periódustól eltérően, most az SZDSZ képviselői kerül-
tek az első helyre. 

A képviselők közül ebben a periódusban is többen érezték úgy, hogy az állam-
párt idején hátrányok érték őket, sérelmet, sőt üldöztetést szenvedtek. A hát-
ránynak és sérelemnek, esetleg az üldöztetésnek tényleg kézzel fogható formája 
volt, ha valakit politikai okokból elbocsátottak az állásából, a szakmájában nem 
helyezkedhetett el, filmjeit betiltották, hosszabb-rövidebb idejű szilenciumra 
ítélték, s emellett esetenként még rendőrhatósági figyelmeztetésben és egyéb 
rendőri zaklatásokban is része volt. Ilyen hátrány és sérelem ebben az időszak-
ban tulajdonképpen mintegy két tucat képviselőt ért, aminek a jelentőségét nem 
lehet és nem szabad kisebbíteni. A FIDESZ és túlnyomórészt az MSZP képvise-
lői itt is úgyszólván mellőzhető számban és arányban vannak jelen, míg a koalí-
ciós és ellenzéki pártok viszonylatában alig-alig mutatható ki különbség bárme-
lyik javára vagy kárára. 

Az egyes konkrét esetekben azonban az életrajzok korántsem teljesen mente-
sek az egyoldalú beállítástól, a túlzásoktól, sőt esetenként még az ellentmondás-
tól sem. A fentiek érzékeltetésére álljon itt néhány példa: Az egyetem után - a 
KISZ-ben megismert ellenzéki magatartása miatt - elhelyezkedését, karrierjét 
évekig gátolni igyekeztek. 1972-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Böl-
csészkarán magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanári 
diplomát szerzett. 1971-től, meghívással, az egyetem gyakorló gimnáziumába 
került, ahol hamarosan vezetőtanári kinevezést kapott. 1973-ban egyetemi dok-
tori cím tulajdonosa, 1979-ben pedig aspiráns; - Rendőri megfigyelés, zaklatás 
után 1988-ban munkahely-változtatásra kényszerült. 1988-ig a Móricz Zsig-
mond Középiskolai Kollégium igazgatója és Szolnok megyei kollégiumi szakfe-
lügyelő, 1988 óta viszont a kunhegyesi Nagy Lajos Gimnázium és Híradástech-
nikai Szakközépiskola igazgatója. 1989-ben elsőként részesült a hat nagykun te-
lepülés tanácsa által alapított Nagykunságért kitüntetésben; - 1981-ben Eger-
ből politikai nézetei miatt kellett távoznia Nyíregyházára, ahol ugyancsak főis-



kolai tanárként dolgozott; - A Magyar Tudoraányos Akadémia közgyűlésein el-
hangzott felszólalásai és javaslatai többször is éles, hivatalos bírálatban része-
sültek. 

A múlttól való elhatárolódás igénye és próbálkozása, az "önmúlt" megszépíté-
se, netán megtagadása abban is kifejezésre jut, hogy a képviselők - a szocialis-
ták kivételével - többnyire szemmel láthatóan kisebbíteni vagy eljelentéktelení-
teni igyekeznek annak tényét, hogy 1989 előtt az MSZMP tagjai, illetőleg a 
KISZ aktivistái-funkcionáriusai voltak. A volt MSZMP-tagok - és részben a 
volt KISZ-esek - különben megtalálhatók úgyszólván mind a koalíciós, mind az 
ellenzéki pártok frakciójában, valamint a függetleneknél is. Jelenleg mintegy 
félszáz olyan képviselő van az Országgyűlésben, aki maga is bevallja, hogy ko-
rábban az előbb említettek között foglalt helyet. A valóságban azonban nagyobb 
a volt párttagok és KISZ-esek létszáma a különböző frakciókban. Jellemző mó-
don szinte egyetlen parlamenti képviselőnek sem jut az eszébe, hogy valamikor 
KISZ-tag volt. Ennél gyakrabban - és kevésbé szemérmesen - történik utalás a 
tanácsi tagságra, valamint a korábbi szakszervezeti funkciókra. 

Az országgyűlési képviselők többsége - az életrajzok tanúsága szerint -
1988-1989-ig semmilyen formában nem vett részt a politikai közéletben, poli-
tikai tapasztalatokkal tehát nem rendelkezett. Az ebbe a csoportba sorolhatók 
között az MDF-frakció tagjai dominálnak, de szép számmal találhatók itt az 
SZDSZ, s részben az FKGP és a KDNP képviselői is. A politikától, a politikai 
közélettől való távolmaradásnak, majd az ahhoz való közeledésnek az indokai-
magyarázatai tulajdonképpen sematikusak, és egyben rokonjellegűek is. 

Az MDF-es képviselők ilyen indoklásokkal és magyarázatokkal szolgálnak: 
1988-ban kezdett aktívan politizálni, amikor belépett az MDF-be; - A hivatása 
gyakorlásakor naponta megtapasztalt emberi nyomorúság politikai állásfogla-
lásra késztette, ezért lépett be 1988-ban az MDF-be; - Neveltetése, pluralista, 
demokrata felfogása, keresztényszociális, kereszténydemokrata világnézete a 
legutóbbi időkig távol tartotta a politikától; - Vallásos neveltetése és meggyőző-
dése a legutóbbi időkig távol tartotta a politikától. 1989. decemberben csatlako-
zott az MDF-hez. 

Az SZDSZ-es életrajzok az MDF-esekénél valamivel "politikusabb"-nak lát-
szanak: Mind politikai véleménye, mind a lehetetlen munkakörülmények szem-
beállították a fennálló rendszerrel; - Politikai pályája a Bős-nagymarosi vízlép-
cső elleni nyilvános tiltakozással kezdődött 1988 nyarán; - Politikai hovatarto-
zását keresztény-polgári neveltetése határozta meg. 1988-tól rendszeresen el-
járt a Jurta Színházban tartott ellenzéki előadásokra; - 1989-ben lépett be az 
SZDSZ-be, előtte tudatosan nem vállalt semmiféle politikai szerepet. Ezzel lé-
nyegében kimerítettük az SZDSZ-es képviselők ide vonatkozó mondanivalóját. 

A fentebbieknél is szegényesebbek, "tényszerűbbek" a kisgazdapárti képvise-
lők mondanivalói, hiszen a legtöbbször mindössze a pártba való belépésük té-
nyét rögzítik: Politikai pályája 1989 januárjában kezdődött, amikor belépett a 



Független Kisgazdapártba; - 1989. szeptemberben lépett be a Független Kisgaz-
dapártba; - 1990. januárban lépett be a kisgazdapártba és a Politikai Bizottság 
tagjává választották. Ezek a megnyilatkozások nem teljesen a véletlen müvei, 
inkább arról van szó, hogy az újonnan érkezők zömének talán éppen ennyi kö-
zük volt a mezőgazdasághoz, a falusi lakossághoz és magához a Független Kis-
gazda-, Polgári és Földmunkás Párthoz. 

De álljon itt - példaként - egy független és egy KDNP-s országgyűlési képvi-
selő vonatkozó életrajzi adata: 1988-1989-ben részt vett a Széchenyi Casino, a 
Máltai Szeretetszolgálat magyar tagozata, illetve a Szent Korona Társaság meg-
alapításában. Innen számítja politikai pályafutásának kezdetét; - 1988-ban tag-
ja lett a Katolikus Ifjúsági Mozgalomnak, 1989-ben részt vett a vallásügyi tör-
vény kidolgozásában, s ellátta a Mindszenty-perben a perújítás során a védő 
tisztét. 

A második csoportba azokat az országgyűlési képviselőket sorolhatjuk, akik 
az 1960-as évek végétől és az 1970-es évektől érdeklődtek az ellenzéki politika 
iránt és esetleg valamilyen formában az ellenzéki akciókban is részt vettek. Eb-
ben a csoportban, amely különben létszámát tekintve már jóval kisebb az előb-
binél, elsősorban az MDF, az SZDSZ és a FIDESZ frakciójának érdekelt tagjait 
találhatjuk. 

A fentebbiekkel összefüggésben az MDF frakciójának tagjainál az alábbi hi-
vatkozásokkal találkozhatunk: 1975 és 1977 között többször vállalta a védő sze-
repét metodisták pereiben. Az így szerzett élményei sodorták a másként gondol-
kodók táborába; - Az 1968-as csehszlovákiai és az 1980-198l-es lengyelorszá-
gi események voltak rá hatással; - Aktívan 1983 óta foglalkozik politikával, Bu-
dapest legismertebb értelmiségi klubjának, a Rakpart Klubnak volt a szervező-
je, majd a vezetője; - Az 1980-as évek elején kezdeményezte a létminimum szá-
mítást; - Római katolikus fiatalként rendszeresen járt egyházi ifjúsági összejö-
vetelekre. Az ezeket követő rendőrségi zaklatások voltak első tapasztalatai a ha-
talomról; - Az 1980-as években terjesztette a Demokrata című szamizdatot és 
eljárt a lap köré csoportosult ellenzék összejöveteleire; - Az 1987. évi lakiteleki 
találkozó híre keltette fel közéleti érdeklődését. 

Hasonlóan tanulságosak az SZDSZ-es képviselők életrajzi hivatkozásai: 
1979-ben aláírta a Charta '77-tel szolidaritást vállaló nyilatkozatot; - 1982-től 
a Dialógus Független Békemozgalom aktivistája lett; - Az 1980-as évek elejétől 
kezdve részt vett szamizdat-esteken, vitaklubokon; - Eljárt a demokratikus el-
lenzék tagjai által tartott ún. repülőegyetem előadásaira; - Egyetemi évei alatt 
kapcsolódott be a demokratikus ellenzék munkájába, a SZETA egyik alapító 
tagja. 

A FIDESZ-frakció tagjai alapjában véve három területtel hozzák összefüg-
gésbe életrajzukban a politikai közéletbe történő belépésüket. Ezek a Bibó Ist-
ván jogász szakkollégium, a Századvég c. folyóirat és a Dialógus Független Bé-
kemozgalom. Ezenkívül volt, aki egyetemistaként a Rajk László Szakkollégiu-



mot jelölte meg politikai eszmélése színhelyéül, míg mások a pécsi egyetemi 
klubot stb. 

Az országgyűlési képviselők harmadik csoportjába azok sorolhatók, akik a 
második világháború befejezését követő években, illetőleg 1956-1. kapcsolód-
tak be újra - vagy először - a politikai életbe. Majd több mint három évtized 
múltán ismét aktivizálódtak és az ellenzéki tábor részeseivé váltak. Ezek között 
mindenekelőtt az FKGP és a KDNP képviselőit találjuk, valamint a mai függet-
lenek egy-két tagját. 

A kisgazdapárti képviselők a fentebbiekről így adnak hírt az életrajzaikban: 
Az 1948. évi visszavonulás után 1989-ben aktivizálódott újra; - Az 1956. évi 
forradalom alatt részt vett a párt újjászervezésében, ezért 1957-ben internál-
ták. A politikai életbe 1989-ben kapcsolódott be újra; - 1945-ben lépett be a 
Független Kisgazdapártba és 1988 decemberében újította fel tagságát; - 1956 
után 1988-ban vállalt újra politikai közszereplést. A fentiekkel összecsengőek a 
KDNP képviselőinek nyilatkozatai a politikai életbe történő visszatérésükről. 

Az országgyűlési képviselők negyedik csoportját azok alkotják, akik már az 
1990. évi parlamenti választások előtt is rendelkeztek politikai-közéleti, sőt 
több-kevesebb kormányzati jártassággal, tapasztalatokkal is. A létszámuk kü-
lönben aligha több 60-70 főnél. Itt kellene említeni mindenekelőtt azokat a kép-
viselőket, akik 1990-ben döntően az FKGP színeiben szereztek mandátumot és 
már a második világháború előtt tagjai voltak a pártnak vagy a Parasztszövet-
ségnek, netán jelen voltak az Ideiglenes Nemzetgyűlésben és a Nemzetgyűlés-
ben is. Az ő esetükben azonban sajnos a tapasztalatok - életkoruk és az ismétlő-
dő több évtizedes "politikai szüneteik" folytán - elkerülhetetlenül jobbára már 
csak az emlékezés, az emlékek tárgya, nem pedig funkcionális tényező. A fiata-
labb nemzedék tagjai közül mintegy 20-an - napjainkban esetleg függetlenként 
- az állampárti parlamentben is ott voltak, mások meg a tanácsok választott tes-
tületeiben vagy apparátusában dolgoztak, voltak alkalmazásban. Ide sorolható 
valójában a volt MSZMP-tagok és a KISZ-esek egy része is. A politikai-közéleti 
jártassággal rendelkezők vitathatatlanul legaktívabb rétege a hajdani ellenzék 
vezéregyéniségei, akik ma főleg az SZDSZ-ben, az MDF-ben és részben a FI-
DESZ-ben játszanak meghatározó szerepet. De ezzel együtt is feltétlenül helyt-
állónak látom azt a megállapítást, mely szerint a politikai tapasztalatokkal alá-
támasztott képviselői felkészültség szempontjából - jelenleg és aránylag - az 
MSZP frakciója van a legkedvezőbb helyzetben. 

Az oszággyűlési képviselők politikai "éretlenségét", orientációs bizonytalan-
ságát és zavarait az a sürgés-forgás, az egyik frakcióból a másikba történő átülés 
is mutatja, amely az 1990. évi választások előtt és után többüket jellemezte. 
Még az országgyűlési választások előtt - a mai képviselők közül - az MDF-ből 
az FKGP-ba 2, az SZDSZ-be 2, a KDNP-be 1, a FIDESZ-be 1; az SZDSZ-ből az 
MDF-be 2 és a FIDESZ-be 1 fő távozott. A Szabad Kezdeményezések Hálózatá-
ból az FKGP-be 2, a FIDESZ-be 2, valamint a FIDESZ-ből az MDF-be és az 



SZDSZ-be szintén l - l fő lépett át. Az Országgyűlés 1990. május 2-i alakuló ülé-
sétől 1992. október 31-ig az MDF-ből a függetlenekhez 8, az SZDSZ-ből a 
KDNP-hez 2, az MDF-hez 1, a FIDESZ-hez 1 és a függetlenekhez 1 képviselő 
ült át. Az MSZP-ből a függetlenekhez 2, a függetlenektől az SZDSZ-hez 1 és a 
KDNP-ből az FKGP-hez 1 képviselő csatlakozott. De itt kellene arra is utalni, 
hogy a legnagyobb jelentőségű és hatású "szétülés" akkor következett be az Or-
szággyűlésben, amikor a kisgazda 36-ok a koalícióban maradtak, míg a Tor-
gyán-féle FKGP 7 képviselővel ellenzékbe vonult. 1992 októbere után változat-
lanul folytatódtak a frakcióból frakcióba történő átlépések. Még 1992 utolsó 
negyedében további 4 képviselő cserélt frakciót. 1993-ban pedig egyenesen a 
szóban forgó jelenség felgyorsulásáról beszélhetünk. 1993. január 1-től június 
28-ig 21 országgyűlési képviselő hagyta el korábbi frakcióját. Ebből 11 képvise-
lő megalakította a Magyar Igazság Pártot, valamint 7 MDF-es képviselő a füg-
getlenekhez és 1 a FIDESZ-hez csatlakozott. Ugyanakkor 2 független "átülő" 
képviselő közül az egyik a KDNP frakciójába, a másik pedig az MDF-ébe lépett 
be.12 

A politikai orientációt és irányultságot jellemző bizonytalanság és zavar ab-
ban is kifejezésre jut, ahogyan a képviselők a saját pártjukon belüli irányzatok-
hoz és platformokhoz való tartozásukat, illetőleg viszonyukat kijelölik. Az MDF 
képviselőinek "önbevallásos" politikai tagolódása a következőképet mutatja: 12 
fő a nép-nemzeti; 10 a nemzeti liberális; 9 a kereszténydemokrata + nép-nemze-
ti; 5 a kereszténydemokrata; 5 a kereszténydemokrata + népnemzeti + nemzeti 
liberális; 2 a kereszténydemokrata + nemzeti liberális; 1 a nemzeti demokrata és 
1 a centrum irányzathoz tartozónak vallja magát. Itt kétségtelenül az a legszem-
betűnőbb sajátosság, hogy többen egyidejűleg két, sőt három nem is könnyen 
rokonítható irányzatot is a sajátjukként vállalnak. A frakció többi tagjáról vi-
szont nem derül ki - az életrajzok alapján - , hogy melyik irányzathoz vagy 
irányzatokhoz tartozónak érzik-tekintik magukat. Jellemzően Antall József, 
Szabad György, Kónya Imre, Szabó Iván, Katona Tamás és mások, vagyis job-
bára a párt vezetőinek és parlamenti reprezentánsainak életrajzában erről nincs 
szó. Előfordul persze olyan megnyilatkozás is, amely nem orientál megfelelően 
ebben a kérdésben. 

Az SZDSZ viszonylatában a párton belüli politikai irányzatokhoz, illetőleg 
platformokhoz való tartozás szempontjából feltétlenül világosabb kép tárul 
elénk, ami egyúttal politikailag érettebb helyzetet-állapotokat sejtet, tükröz. Az 
SZDSZ országgyűlési képviselőinek platformonkénti tagolódása egyébként a 
következő: a Szabadelvű Körnek 25, a Liberális-konzervatív Uniónak 16, a Pol-
gári Demokrata Platformnak 6 és a Szociálliberális platformnak 5 tagja van. A 
frakció többi tagja, köztük Tardos Márton, Tölgyessy Péter, Vásárhelyi Miklós 
stb. nem nyilatkozik arról, hogy tartoznak-e egyáltalán valamelyik platformhoz 
és ha igen, melyikhez. A másik négy parlamenti párt képviselői csak igen ritkán, 

12 Heti Világgazdaság, 1993.júl ius3.81.o. 



úgyszólván elvétve és esetlegesen nyilatkoznak a pártjukon belüli politikai elhe-
lyezkedésükről. így arról még vázlatos képet sem alkothatunk. 

Az országgyűlési képviselők "honnan hová"-ja, a politikai felkészültség és a 
tapasztalatok hiánya, a politikai orientációval és irányultsággal kapcsolatos bi-
zonytalankodások, zavarok természetesen rányomják a bélyegüket az Ország-
gyűlés törvényalkotásaira, azok megvitatásának és elfogadtatásának módjára, 
valamint az Országgyűlés hétköznapjaira is. Nem véletlen, hogy ennek az Or-
szággyűlésnek az aktivitása elsősorban a történeti-ideológiai kérdésekben, min-
denekelőtt az ünnepek, a jelképek, a médiák és az igazságtétel ügyében nyilvá-
nul meg. Ugyanakkor az ország sorsát alapvetően érintő külpolitikai, gazdasági-
társadalmi és kulturális kérdésekben többnyire "lukas" vagy ellentmondásos, 
némelykor meg alkotmányellenes törvényeket szentesít. Tetszetősek és szelle-
mesek, de csak részben találóak Kéri László "Választások után" c. tanul-
mányának az alábbi sorai:"... a 386 képviselő között jócskán találunk olyanokat 
(én legalább 150-re becsülöm számukat), akiknek kifejezetten fizikai fájdalom 
5 percnél tovább viselni azt a tényt, hogy nem ők beszélnek, nem ők szerepelnek. 
Nem kell nagy bátorság annak megjóslásához, hogy ez a parlament a szócsaták, 
a látványos debattőrködés színtere lesz".13 Szócsaták és színészkedések valóban 
sűrűn előfordulnak, de hol vannak itt az igazi parlamenti debattőrök? A jelenle-
gi Országgyűlésről - főleg a televíziós közvetítéseknek köszönhetően - az egész 
ország képet s ítéletet alkothat, ezért felesleges itt minden további szó. 

Az Országgyűlési Almanach hasznos és értékes vállalkozás. A jelenkor törté-
netének kutatója és oktatója mellett a politológus, a szociológus és a publicista, 
sőt általában a napjaink közéleti-politikai kérdései iránt érdeklődő állampolgár 
számára is gazdag információkkal szolgál. Kár, hogy az életrajzok esetében nem 
mindig sikerült az érintettektől érdemleges választ kapni. Három képviselő, 
mégpedig Bethlen István, Gadó György és G. Nagyné Maczó Ágnes kizárólag a 
saját maga által megírt életrajz közléséhez járult hozzá, ami által, sajnos, szegé-
nyebbek lettünk. Ezek ugyanis az Almanach leghézagosabb életrajzai. így az 
életrajzok adatai alapján készült összesítések, számsorok gyakran inkább csak a 
tendenciákat jelzik, mutatják! Igaz, talán ez sem kevés... 

13 Parlamenti választások 1990. 51. o. 


