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Ajanhis az eloszor valaszt6 fiataloknak 

Az atheni demoknicia letrejotte sorsfordul6 volt az emberiseg tortenelmeben. 
Megjelent egy uj, addig ismeretlen tarsadalmi forma, a demokracia. Az 
emberiseg az6ta a demokracia es az egyeduralmi rendszerek jegyeben el. A 
demokracia fejl6dese hosszu utat tett meg, amig elerkezett mai formajahoz, a 
polgari demokraciahoz. A hatalom megosztasa, az emberi szabadsagjogok 
tiszteletben tartasa es egy sor mas dolog mellett a demokracia sajatossaga, 
letenek alapeleme a meghatarozott id6szakonkenti szabad valasztas! Az 
orszagos es helyi valasztasok az erdekl6des kozeppontjaban alltak es allnak rna 
is. Az allampolgarok mindig fokozott figyelemmel kisertek azokat az 
esemenyeket, melyek az egesz orszag es szukebb patriajuk eletet is alapvet6en 
meghataroztak. 

Ma termeszetesnek tartjuk, hogy minden 18. eletevet betoltott allampolgar 
szavaz6joggal rendelkezik. Amikor valasztani megylink, talan meg sem fordul 
a fejlinkben, mil yen hosszu utat kellett bejarnunk mig elerkeztlink az altahinos, 
titkos valaszt6jog alapjan megval6sul6 valasztasokhoz. Ennek igazolasara ne 
csak vilag-, vagy Eur6pa-torteneti peldakat vegylink. Lapozzuk fel az 
orszagunk tortenetet bemutat6 konyveket vagy dokumentumokat is. 

A feldolgozas, mel yet kezeben tart az olvas6, torteneti huseggel mutatja be a 
magyar valasztasok tortenetenek tanusagait es a manak is sz616 lizeneteit. 

Remeljlik, e kiadvany segit tudatositani azt a tenyt, hogy nem csak gyakorolni, 
hanem tanitani is szlikseges a demokratikus valaszt6jogot. Segit abban, hogy a 
tanul6ifjusagb61 tudatos, a demokracia jatekszabalyait is j61 ismer6 es 
hasznal6, a tarsadalomban eligazod6 allampolgar valjek. 

brommel adjuk at a hianyt p6tl6 kotetet minden hazaja tortenete irant 
erdekl6d6 olvas6nak, de ktilonosen ajanljuk az els6 valasztas el6tt a1l6 
fiataloknak es az 6ket oktat6 pedag6gusoknak. Remeljiik hasznos ismereteket 
meritenek bel6le a kozigazgatas e teriileten dolgoz6k is. Az orszaggyUlesi es 
onkormanyzati valasztasokon resztvenni minden valaszt6polgar joga es 
erkolcsi kotelessege. E torteneti visszatekintes gazdag tenyanyagaval ezt 
kivanja bizonyitani. 



I. A nepkepviselet megteremtese (1848-1874) 

I. 
A NEPKEPVISELET MEGTEREMTESE (1848-1874) 

1. 
Az 1848-as torvenyek a vruasztasokr61 (reszletek) 

Pozsony, 1848. aprilis 11. 

V. Torvenyczikk.' 

Az orszaggy(ilesi koveteknek nepkepviselet alapjan vruasztasarol. 

1. §. Politikai jogelvezetet azokt61, kik annak eddig gyakorlataban voltak, el
venni, a jelen orszaggyliles hivatasilnak nem erezhetven, mindazok, kik a megyek
ben es szabad keriiletekben az orszaggylilesi kovetek vaIasztasaban eddig szavazat
tal birtak, e jog gyakorlataban ezennel meghagyatnak. 

Ezeken kiviil: 

2. §. Az orszilgnak s kapcsolt reszeknek mindazon bensziiletett, vagy honositott, 
legalabb 20 eves, es sem atyai sem gyami, sem gazdai hatalom, sem pedig elkove
tett husegtelenseg, csempeszkedes, rablas, gyilkolas es gyujtogatas miatt fenyitek 
alatt nem lev6 lakosai, a n6'ket kiveve, torvenyesen bevett vallaskiilonbseg nelkiil 
valaszt6k: 

a) Kik szabad kiraJyi varosokban, vagy rendezett tanacscsal ellatott kozsegekben 
300 e.ft. ertekii hazat vagy fOldet, egyeb kozsegekben pedig eddigi urberi ertelemben 
vett 1/4 telket, vagy ezzel hasonl6 kiterjedesii birtokot, kizar6 tulajdonul vagy hitvese
ikkel, s illeto1eg kiskoru gyermekeikkel kozosen birnak. 

b) Kik mint kezmiivesek, kereskedo'k, gyarosok telepedve vannak, ha tulajdon 
muhellyel, vagy kereskedesi teleppel, vagy gyarral birnak, s ha kezmuvesek, foly
tonosan legalabb egy segeddel dolgoznak. 

c) Kik, habar a fentebbi osztalyokba nem esnek is, sajat fcildbirtokukb61 vagy 
t6'kejiikb61 ered6 100 eziist forint evenkinti alland6 s biztos jovedelmet kimutatni 
kepesek. 

d) Jiivedelmiikre val6 tekintet nelkiil a tudorok, sebeszek, iigyvedek, merniikiik, 
akademiai miiveszek, tanarok, a magyar tud6s tarsasag tagjai, gy6gyszereszek, lel
keszek, segedlelkeszek, kiizsegi jegyzo'k es iskolatanit6k, azon valaszt6keriiletben, 
mellyben alland6 lakasuk van. 

e) Kik eddig varosi polgarok voltak, ha a fentebbi pontokban leirt kepesseggel 
nem birnak is. 

3. §. VaJaszthat6 mindaz, ki vaJaszt6, ha eletenek 24-ik evet betoltiitte, sa tiirveny 
azon rendeletenek, miszerint tiirvenyhozasi nyelv egyediil a magyar, megfelelni kepes. 

, A k6z6lt dokumentumok a korabeli helyesfrtis, illetve frtismOd szerinl kerUltek k6zlesre. 
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l. A nepkepviselet megteremtese (1848-1874) 

6. §. Minden egy kovet vruasztilsa vegett egy kiilon vruaszt6keruletnek kell alakit
tatni, s mindegyik vruaszt6kerulet csak egy orsz8ggyiilesi kovetet vruaszt. 

28. §. A vruasztrumru szavazati joggal csak azok birnak, kik a vruaszt6knak a 
fentebbiek szerint keriiletenkint keszitend6 i:isszeirasaban benfoglaltatnak, s csak 
azon keruletben birnak szavazati joggal, a mellyben i:isszeirva vannak. 

29. §. Az i:isszeirasban foglaltak ki:iziil a valasztasi jog senkit61 meg nem 
tagadtathatik. 

32. §. A szavazas a szavaz6 nevenek a kiildottseg rutali feljegyzesevel, - s vala
mint a szavazatok i:isszeszamitasa is mindazonaltal nyilvan ti:irtenik. 

34. §. Ha a szavazas bevegeztevel a szavaz6knak altalanos ti:ibbsege egy egyen 
mellett nyilatkozik, az megvruasztott orszaggyiilesi ki:ivetnek azonnal kijelentetik. 

35. §. Ha a szavaz6knak rutalanos ti:ibbseget azok ki:iziil, kikre a szavazas ti:ir
tent, egyik sem nyerne el, azon ket egyen ki:izi:itt, kik aranylag legti:ibb szavazatot 
nyertek, ujabb szavazas ti:irtenik. 

39. §. Kiki csak szemelyesen szavazhat. 

43. §. A szavazatszed6 kiildi:ittseg a vruasztas folyamiir61 rendes jegyz6ki:inyvet 
vezettetven, azt a vruasztas befejezesevel az elni:ik es jegyz6 s a szavazatszed6 kiil
di:ittsegnek legalabb ket tagja, 3 peldanyban alairjak, s egy peldanyt a megvruasz
tott ki:ivetnek azonnal kezehez juttatvan, a masik kettOt a leveltarbani fentartas, s 
illet61eg a beliigyek ministerenek leend6 atkiildes vegett, a ki:izponti vruasztmany
nak beadjak. 

44. §. A megvruasztott ki:ivetnek a kezehez juttatott valasztasi jegyz6ki:inyv, 
megbiz61evel gyanant szolgru. 

56. §. Mindegyik orszaggyiilesi ki:ivetnek az orszagos penztarb61 5 pft. napidij, s 
lakber fejeben evenkent 400 pft. fizettetik. 

57. §. A penziigy s ki:izmunkak ministerei megbizatnak, hogy az orszaggyiilesi 
tanacskozasoknak Pesten leend6 folytatasahoz megkivantat6 alkalmas helyr61 
gondoskodjanak. 

2. 
1848-as nepkepviseleti vatasztasok 

Miskolc, 1848. jUnius 20. 

Losonczy Gedeon mint a ki:ivetvalasztas vezerletere a dedesi vruaszt6 keruletbe 
kikiildi:itt eln6k a ket piirtra szakadt vruaszt6k ki:izi:itt es ittassag ki:ivetkezteben 
tamadt verengzes - es a ti:ibbiek tetemes megseriileseben vegz6di:itt verekedes mi
att a ki:ivetvruasztasnak megti:irteneset jelentven be -

- amely i:iri:immel ertesiil a vruasztmany a ki:ivetvruasztaBnak a megye tObbi kerule
wben 6hajtott renddel tOrrent veghezviteler61, oly fajdalom ti:ilti el arr61 tudatvan, hogy 
a dooesi keruletben ama naphoz, melynel szebb a haza polgiiraira nezve meg nem de-
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riilt, verengzes es alaesonyit6 rendbontas emleke esatlakozik. Amennyiben a bejelen
tett tenyek megtoriast igenyelnek, a reszben azokat a megyei bizottm8.11Y intezkedese 
ala bocsata, amennyiben pedig a felftiggesztett vaiasztast a j6vo julius 2-ig okvetleniil 
eszk6z61nie okvetleniil k6telessegeben all a vlilasztm8.11ynak, a k6vetvlilasztas tud6si
tast revo eln6ket ezen minosegi munkaIasra uj61ag felhatalmazza, oda utasitv8.11 mint
hogy az 1848. V. t.c. rendelerehez kepest, miszerint a rendfenntartast fegyverek alkal
mazasaval is eszk6z6lheti, - annak az ujabbi vlilasztashoz megszerzesere oly mertek
ben, mennyit elegendonek vel - az illeto helyen minden lepest tegyen meg. Egyszer
smind a dedesi keriilet vlilaszt6ihoz oly tartalmu k6rievel kiboesatasat rendeli el a va
lasztm8.11Y, mely ... az illet6ket bejelentett tenyekhez hasonl6 merenyt61 6vakodasra 
szigoruan figyelmeztesse, hogy ki ... tilalom ellen ere fegyverrel jelenik meg a vlilaszta
son, fegyveret61 azonnal megfosztatik, mas reszr61 pedig arr61 is biztositsa, mikepp a 
vlilasztast gatl6 rendetlenkedes elharitasa, a vlilaszt6k batorsagositasa a celszerunek 
latott intezkedest maga reszer61 k6telessege szerint megteven, vlilaszt6i jogaikat aggo-· 
dalomt61 menten gyakorolandjak. -

Egyebir8.11t az ujabbi valasztas hatarnapjanak kitiizese akkorra halasztatik, mi
don a k6vetvlilasztasi eln6k a rendelkezese ala nyerendo fegyveres eronek mennyi
seger61 biztos tudomast nyerven, azt a valasztm8.11nyal k6zli. 1848. junius 20-8.11 
Bar6 Vay Lajos fOispan ur eln6klete alatt Borsod varmegye kepviselo bizottmanya 
reszer61 Miskolc varosaban tartott gyliles alkalmaval. 

Deak Sandor-Gyimesi Sandor: Olvas6konyv Borsod-Abauj-Zemplen megye es 
Miskolc varos tortenetehez. Miskolc, 1965. 94-95. old . ............................................................................................................................................................. ............................................................... . 

3. 
Kossuth Lajos a v81asztojogrol, a nepfelseg elver61 

Kiitahya (Torokorszlig), 1851. 

1851-ben kutahiabani letart6ztatasom alatt, kerdes inteztetven hozzam, mikent 
gondolom j6vend6ben kiegyenlithetonek azon nyelv es nemzetisegi viszlilyt, melly 
1848-ban oily szerenesetlen befoly8.ssal volt a szabadsagi mozgalmakra? E kerdesre 
francziaul egy eloteIjesztessel feleltem, mellynek magyar forditasa itt k6vetkezik: 

Javaslat 
Magyar OrsWg JOVD politicai szervezetet illet61eg, 
- tekintettel a nemzetisegi kerdes megoldasaira 

... En ... mint Magyar, ismerve nemzetem jellemet es osztozva benne, en hazam j6-
vendojet nem a hatalomban, hanem a szabadsagban keresem. Beszeljenek "eros kor
m8.11yr61" azok, kik a "rend" iiriigye alatt uralomra vagynak. En azt hiszem, hogy a 
rendnek nines erosebb biztosireka mint a megelegedes, melly csak szabadsag alapj8.11 
lehetseges. En tehat ellene vagyok a k6zpontositas eszmejenek, en gylil616m a min
denhat6sagi ir8.11yt ugy a t6rvenyhoz6, mint vegrehajt6 hatalomnlil es soha nem fogok 
kezet nyujtani oily intezvenyek behozatalahoz, mellyek egy reszt ellenkeznek az em
beri-jogokkal, miket az aIlamnak vedeni, s nem elnyelni kell; mas reszt ellenkeznek a 
politicai szabads8.ggal is, mert a hatalmat esak a szabadsag rovasara lehet 
6szpontositani. 
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En azt ohajtom, hogy ugy az emberi-jogok mint a politicai szabadsag minden 
esorbit3s ellen biztonsagban legyenek. Ezen szempontb61 indulva ime feljegyzem a 
vezeri elveket, mikre Hazamjiivend6 szerkezetet fektetve latni "ohajtom": 

F6 alap ely: a nepfelseg vagy is onkormanyzat. Nep alatt ertem a honpolgarok egye
temet. Ezen ertelmezes jogegyenl6seget, annal fogva egyetemes szavazat jogot feltete
lez. Azonban a honpolgarok egyeteme valaszt6i joganak gyakorlataval - es az ezen 
valaszt3sbol kifoly6 megbizat3sok gyakorlataval esak az allamot iisszesen erdekl6 tar
gyakban kepezhetik a Nepfelseg organumat. 

Vannak ennek mas organumai is. 

Az egyen - az egyeni jogok kiireben, - a csalad a csaladi ugyekre nezve, - a kiizseg a 
kiizsegi ugyekben, es a - megye a megyei ugyekben, szerintem olly serthetlen 
organumai a Nepfelsegnek mint az iisszes Nemzet a nemzeti ugyekben. 

Sok esalad rosszul vezeti csaladi dolgait, de azert nines olly korlatlan despotizmus a 
vilagon, melly magat a esaladi ugyek gyamnokava felvetette volna, azon uriigy alatt, 
hogy 6 azokhoz jobban ert. 

Szint ugy mint a csaladnak, iinkormanyzati szabadsaggal kell birni az egyennek, a 
kiizsegnek, a megyenek. Szabad orszagban, a polgaroknak iinkormanyzati szabadsag
gal kell birniok, mind azon jogok gyakorlataban, mellyek 6ket, mint egyeneket, mint 
esaladokat, mint kiizsegi es megyei tagokat megilletik. 

Az egyen jogai nem ftigghetnek a esalad, a kiizseg, a megye, az allam kenyet61; el
lenkez61eg, a esaladi kenyuralom ellen partfogast kell talalniok a kiizsegben, a kiizsege 
ellen a megyeben, a megyeie ellen az allamban, es az allame ellen, - az egyeni, esaladi, 
kiizsegi, megyei Onkormanyzat elvenek az - alkotmany altal elismert serthetetlense
geben - mint szinte a megye azon jogaban, hogy az allam kenyuri paranesait61 a veg
rehajtast megtagadhassak - a kiiz tisztvisel6k felel6segeben, mellynek val6sagat 
biztositsa az, hogy minden egyennek, csaladnak, kiizsegnek, es megyenek joga legyen 
panaszt emelni ak8.r melly kiiztisztvisel6 ellen, barmi magas helyzetli legyen is az es a 
nyilvanossag altal ellenorziitt ftiggetlen birak altal, a hatalommali viszaelest meg
boszultatni. 

A melly szabadsc1got kiivetelem az egyeni jogok szamara, kiivetelem azt, a esaladi, 
kiizsegi, megyei iinkormanyzat szamara is ... 

4. 
A pesti kozgyiiles hatarozata az orszaggyiilesi kovetvaIasztasoknak 

az 1848-as torvenyek alapjan torteno megejtesero1 
Pest, 1861. februar 1. 

Miutan ezen leg fels6bb helyen az orszc1ggyiilesi kiivetek valaszt3sa irant megalla
pitott szabalyok az 1848-i V. tiirveny czikk tiibb pontjaval - nem egyeznek, hatarozta
tik, hogy Pest varosa, mely az 1848-iki tiirvenyek alapjan szervezte magat, esak ezen 
tiirvenyek V. czikkeben gyiikerezett valaszt3si m6dot kiivetendi, mi is, hivatkozva a f. 
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e. januar h6 16.-i tartott kozgyiilesb61 a n[agy] m[elt6s8g(I] magyar kir. f6'kanczellar
hoz intezett feliratra, ugyan ezen magas kormany hat6saghoz egy feliratban ezen ke
ressel terjesztenda fel, hogy tekintve a torveny vilagos rendeletet es azt, hogy Pest va
ros ugy fekvese mint nepessege, s favarosi anyagi es szellemi kenyelmeinel fogva ha
zankban kizar61ag van hivatva a torvenyhozas helyeiil szolgllini, emellett mint f6'varos 
ennek minden kellekeivel birva leginkabb van osszhangzasban a torveny hozasnak 
ugy anyagi mint szellemi czeljaival, - melt6ztatnek a n.m. f6'kanczellar ur hathatos 
befolyasat arra haszn8.lni fel, hogy a felsege elterve a f. evi januar 7-ken hatarozatatol 
az orsziiggyiiles helyeiil nem Budat hanem Pestet rendelni el. 

Tanit6 Ur! 

5. 
Torv{myserto vaIasztasi kortesutasitas 

Galsa, 1861. IDarcius 16. 

Mit hallok, maga Repecki reszere kolompol? hat melylyik ordog tanitotta ere 
meg es micsoda Lucifer fogott hellyet szivebe, hogy onmaga Egyhaza ellen forditsa 
a fegyvert, es megkeseritse az Anyat, melynek kebelen sziiletett es jelenleg is apol
tatik. Hat illyen allyas lelkii tanit6t tartok en keriiletemben? - nem tugya e Szent
Pal mondasat, "hogy mindenek elatt hitsorsoddal tegyel j6t". Hat azert tartottam 
meg az egyhaz kenyeret enni, azert tartottam meg tanit6i 8.llomasaban mikor any
nyi alkalmam lett volna magat kicsapni, hogy magatul keseriiseget kellessen nyel
ni. - Ezennel meghagyom maganak hogy meg rna a faluval vegezzen, az illeta sza
vaz6kat beszeIlye ra hogy Karolyira szavazzanak, azoknak Nevoket irja fel, es hozzam 
holnap delutan szemelyesen elhozza. Ellenkeza esetre megsziint katholikus ember 
lenni. Egesz kornyek mind Karolyi reszen 8.l, csupan csak faluja Egyhaz ellenes 

Kelt Galsan 16 mar. 1861. 

Valovics Janos 
ker. alesperes 

Magyar Orszligos Leveltar. K 2-61. csom6 (killon iktat6 szam nelkill) 

u ... u....... ...... ~fqZ.c:~i~.~p.lJ.i.~~.l{(lJ.~I.~~t~e.!I~.":~~ry!9.~~i.~Cl:~9.~~~z...... 

6. 
Buda fovaros kovetvaIasztasa 

Buda, 1861. IDarcius 17. 

A lefolyt hetekben a politikai lapok szamos kovetv8.lasztas leirasat hozak. Nem egy 
helyr61 szomoruan kellett tapasztalnunk, hogy a partszenvedely feket vesztette s oly 
jeleneteknek valank tanui, melyeket alkotmanyos eletiink uj reggelen val6ban csak 
ellensegeink oro mere idezett ela a meggondolatlansag vagy roszakarat. De voltak, meg 
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pedig tulnyom6 szlimmal voltak meghat6, szep valasztasok is, melyek nepiink tarsa
dalmi muveltseger61 es politikai erettseger61 tesznek fenyes bizonysagot. 

Ez ut6bbi tekintetben a legragyog6bb peldaval ment el6 az 6s f6varos Buda, 
mely a kepvisel6-valasztas napjan, martius 17-en, lelekemel6 alkotmanyos iinnepet 
iilt, tanusagot adva a valaszt6k hazafiui szellemer61 s alkotmanyos polgarhoz ill6 
rendszeretetr61. Olvas6ink tudjak mar, hogy Buda f6varos egyik valaszt6keriilete 
fenyes erdemii hazankfiat, az 1848-i miniszter, b[ar6] Eotvos J6zsefet, a masodik 
keriilet a fOvaros s a tavoli videk koreiben dieseretesen ismeretes iigyvedet, Balassy 
Antalt valaszta meg. 

B. Eotvos megvalasztasanak szinhelye a budai teres nyari szinhaz1 volt, mely ege
szen megtelt valaszt6kkal; a paholyokat es karzatokat vidam holgyek serege foglala el. 
Minden valaszt6 b. Eotvos arezkepet visele kalapja mellett. Az emeltebb helyet elfogla-
16 szinpadon iilt a valasztasi bizottmany, viragok, zaszl6k es varosi ezimerek kozott. A 
gyiilest a bizottmany elnoke, a korabbi polgarmester, Walheim, nyitotta meg rovid be
szeddel, mire a jegyz6 magyar es nemet nyelven felolvasa az ide vonatkoz6 torveny
ezikkelyt. Ekkor Buda egyik legerdemesebbb polgara, Rath Peter lepett a sz6szekre, 
elmondvan a nap fontoss8g§.t s azon tulajdonokat, melyeket Buda varosa az 6 kepvise-
16jet61 megkivan. Mid6n b. Eotvos J6zsef nevet kimonda, a haz falait megrendit6 EI
jen! tort ki, a karzat h61gyei kend6iket lobogtattak, - s a szinhaz falain kiviil aIl6, tobb 
ezerre men6 nepsokasag hiven viszhangza a beliilr61 hangz6 oromkialtasokat. - Szava
zast - ismetelt kerdesre - sem ohajtvan senki, a valasztas nehany perez miive volt. Az 
eredmeny elnoki kimondasa utan b. Eotvos J6zsef lepett valaszt6i ele, fenyes beszed
ben koszonven meg valaszt6i bizalmat. Miutan 6 Budan sziiletett s itt elte ifjusBga leg
szebb eveit, f6torekvesenek valla, hogy ezutan is mindig hU fia maradjon sziil6varos
anak. Beszedet zajos eljenzesek kisertek s a lelkesedes riadva tort ki, mid6n el6adasa 
vegen kimonda azon meggy6z6deset, "hogy oly nemzet, mely egyetert, s magat a jog 
terer61 sem anyagi erdekek altai elcsabittatni, sem fenyegetesek altal elijesztetni nem 
engedi, oly nemzet, mely a torveny paizsa alatt szabadsagaert kiizd, -legyOzhetetlen!" 
- A beszed vegeztevel egy gyonyorii nemzeti zaszl6 adatott at a megvalasztottnak, 
melyet Buda hOlgyei eziisttel himeztek. Erre az egesz gyiilekezet elenekle a Sz6zatot, 
melylyel a valasztasi iinnep be l6n fejezve. 

De az utczak iinnepe csak ezutan kezd6dott s oly diadalmenetnek valank tanui, 
melynel nagyszeriibbet fejedelmek sem tapasztaltak. Bar6 Eotvos J6zsefet, ki Pesten 
lakik, haza kisertek valaszt6i. Zaszl6t lobogtat6, magyar diszruMba oltozott lovasok 
utan jott a negylovas hint6, melyben a kepvisel6 s egy valaszt6 iilt, utana ismet lova
sok, gyalog zaszl6sok, vagy otven hint6 s a tengernyi nepseg, mely az egesz hosszu 
uton nem sziint meg eljenezni es a Sz6zatot enekelni ... 

::: .. :::::::·:::::::.: .. :::::::::::::::::::::::::y.~x~~.~p.(i!.j~~j§~/' .. :i!4i~i~~.?L··:· .. :.::::::::::::·:::.:: 

1 A ma Budapest I. keriileti Horvath-kertben 1843-101 muk6dolt az akkoriban nemel nyelven jtitszo Budai Nyari 
Szink6r. 
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7. 
Deak Ferenc nem fogadja el a zalai kepviseloseget 

Pest, 1861. majus 15. 

Tekintetes Megye Kozonsege! 

Azon bizalomnak, melyel engem a Tekintetes megye kozonsege meg ajandekozni 
kegyeskedett, csak akkor volnek kepes meg felelni, ha szandekom szilardsaganak erom 
s tehetsegem meg felelnenek. De a helyzet rendkiviili neMzsegei kozott erzem gyonge
segemet. 

A bizalom melyet a T[ekintetes] Kozonseg irantam nyilvanitott, erositeni fog hogy 
ne csiiggedjek, s orom erzessel ti:ilti el keblemet annyival inkabb, mert azon megyer61 
szarmazik, mely sziilo fOldem, melyhez eletem leg szentebb emlekei kotnek. 

Fogadja a Tekintetes Kozonseg e bizalomert mely tisztelettel ki jelentett oszinte 
koszonetemet, melyel vagyok 

A Tekintetes Megye Kozonsegenek 

Pesten Majus 15-en 1861 

8. 

alazatos szolgaja 
Dedk Ferencz! 

Csongriid megye viilasztiisi emokenek jelentese a makoi viilasztiisrol 
Mako, 1865. november 24. 

Melt6sagos Bar6 Foispan Uri 

Mak6 yarOS orszaggylilesi kepviselojenek megvalasztasara kijelolt hataridon, 
foly6 h6 23. napjan megejtett szavaztatas eredmenye az lon, hogy a harom kovetje
loltek koziil aItalanos tobbseget egyik se nyert. Torveny ertelmehez kepest tehat a 
legtobb szavazatot nyert ket kovetjeloltek, urn.: Navay Tamas es Farag6 Ferenc 
urakrai szavazast tegnap delutan ket 6ra tajban megkezdettiik. 

Azonban mig a szavazas mint latszott csendesen folytattatott, a varoshazi nagy 
teremben osszegyiilekezve volt vaIaszt6kozonseg kozt igen nagy rendetlenseg iitott 
ki. Ugyanis Farag6 Ferenc ur partjabeliek beszivarogtatott, szavazattal nem bir6 
csocselek nep altaI gyamolitottan azt kezdtek kovetelni, hogy kit a nep tobbsege 
kivan, annak kell a yarOS kepviselojenek lenni, s ezen fanatizaIt sokasag, a Farag6-

, Deak Pest-Beivaras vaiaszl6kerUiet arsztiggyuitsi kepviseiostgtl !agadta ei, ahai szinttn megvaiasztatltik. 
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fele jelvenyt fOlragadva, partoltjat mindenfele bachanalis ujjongasok s liiviildiizesek 
s az ellenpartiak sertegetve fenyeget6 szavakkal illetese utan, bar partfogoltjuk 
nelkUl a varoshazi nagy terembe visszaterven, az ott volt ellenplirtbelieket a te
remb61 kiszoritotta s helyszinriili elszeledesre kenyszeritette, kiivetkezeskeppen 
engemet s a velem mukiid6 kiildiittsegi tagokat is. 

Ennelfogva miutan tiibbe a szemelyes batorsagot, tiibb igen erdemes valaszt6k 
el6adasuk szerint is fenntarthat6nak nem lattam, a szavazast a tiirveny szerint . 
ram haraml6 felel6sseg sulya al6li menekiilhetes tekinteteb61 felfiiggesztend6nek 
talaltuk annak kijelentesevel, hogy a szavazas mai nap delel6tti 1/2 10 6rara 
elhalasztatik. 

A varoshazlihoz mai nap a kijeliilt id6ben felmenven, bar Melt6sagodnak tegnap 
bemutatott keresem folytan kiizbatorsag szempontjab61 tett intezkedeseb61 a 
Cs[aszari esl k[inilyil csend6rseget fOlallittatva tapasztaltam: fent a szavazasra 
rendelt szobaban a legnagyobb rendetlensegnek, panaszolkodasoknak lettem 
tanujava. Ugyanis a Farag6-fele part emberei kiiziil tobben ... azon felb6szit6 hirt 
terjesztettek a nep kiizt, hogy az iisszeirasb61 a hazzal bir6 zsellerek tiirvenyellene
sen zarattak ki, mert 1861. evben a szavazasra tiirtent iisszeirasba valamennyien 
fOlvetettek. 

Ily kiiriilmenyek kiizt, mivel a felb6sziilt neptomeg kiizt megjelenni a magokat 
csendesen viselt ellen part beliek nem batorkodtak, de meggy6z6desiik szerinti sza
vazasukat szabadon kijelenteni a nyers tiimeg tulnyom6saga miatt nem batorkod
tak, s mert a kirendelt fegyveres er6ben sem lattam feltalalhat6nak azon nyugo
dalmat, mely a szavazas kiizben megkivantatik: a szavazat jegyzesevel fOlhagyni 
ismet kenyszeritettnek lattam magamat; es miutan e szerint ugy latszott, hogy a 
nyers tiimeg felb6sziiltsegenek lecsillapulasara par napi id6kiiz okvetleniil megki
vantatik, miutan tovabba az id6 ilyen megszaggatasanal fogva a T[ekintetesl Kiiz
ponti Valasztmany okt6ber 5. hatarozata szerint november 23-ra kijeliilt hatarid6 
tettleg megsziint, es a T. Kiizponti Valasztmany j6vahagyasa remenyeben a valasz
tasra hatarid6iil f. h6 28. napjat, a delel6tti 6rakat tUztem ki ... 
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Tiibbnyire mely tisztelettel vagyok . 

Mak6n, 1865. november 24. napjan 

Melt6sagodnak alazatos szolgaja 
Banfy J6zsef 

valasztasi elniik 

Csongrrid megye evszazadai. Tortenelmi olvas6kOnyv II. Az onkenyuralomt61 
a Tanacskoztarsasag levereseig . 

... §.z..e.r..~:.::.g.e..c.9.!. .. 0!j?'~,.0r:.b..~i.~(LJ.o..~,g:T?t.":.!Z.?''!(L:§z.e.~I!rl:'.J~§?: .. §.g~§.?:?.Irl: .... 
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9. 
Kossuth Lajos nem fogadja el a szentesi kepviseloseget 

Torin6, 1869. aprilis 19. 

Ifj. Bartha Janos 

valasztasi elnok urnak Szentesen 

Tisztelt Elnok Ur! 

Volt szerencsem venni becses levelet, mellyel ertesiteni melt6ztatott, hogy Szen
tes varosa orszaggylilesi kepviselojeve egyhangulag megvalasztattam. 

Ream a sors soknemii banatot mert. E sok banat kozt j6tekonyan hatott lel
kemre a bizalom, mellyel Szentes varosa valaszt6 polgarai r6lam - a hazamfiai ko
reb61 oly reg6ta szamkivetettr61 megemlekeztek ... 

Bar olyanok volnanak hazank allami viszonyai, hogy e halatartozasnak a ream 
ruhazott diszes tiszt elvaIlalasaval s hiiseges teljesitesevel eleget tenni szabadnak 
tekinthetnem. 

Ezt azonban - fajdalom - tennem nem szabad. S ugy hiszem nem is vartlik to
lem tisztelt valaszt6im, hogy kepviselo aIlast a jelen viszonyok kozt elfogadok .. 

Hiszen ismerik nyilvanossagra hozott nyilatkozataimb6l nezeteimet ama koz
jogi torvenyek fel61, melyek altaI hazank az osztrlik birodalommal egy allamtestte 
osszeforrasztatott. - Es tudjlik, hogy en ezen Oegbens6bb meggyozodesem szerint) 
hazank allami jogait melyen serto torvenyek alatt elni s meg a megvaltoztatasukra 
iranyzand6 parlamentaris kozremiikodhetes kilatasa mellett is - a bel61iik foly6 
kotelessegek teljesitesehez csak egy pillanatig is hozzajarulni, lelkiismeretemmel, 
elveimmel s kotelessegeim erzetevel mer6ben ellenkez61eg tartom ... 

E hittel kebelemben en, tavol minden szemelyes erdekhajhaszatt6l s minden 
fontoskodasi viszketegt61 (mit minel gyakoribbnak latok korunkban, annal jobban 
utalok) en szerenyen, de szilardan megallok a sorst6l szamomra kijelolt orallason, 
bar ha ott felejtetnem is. Megallok, mig felvalt vagy a cselekves alkalma, vagy egy 
erosebb or, vagy - a halal. Leszen, mint az Isten akarja, de megallok. 

Szentes yaros polgarai nem lehettek ez elhatarozasom valtozhatlansaga irant 
ketsegben: azert nem is velek csal6dni, midon azt hiszem, hogy nem oily celal ad
tak ream szavazatukat, mintha megvarnak t61em, hogy kepviseletiiket a jelen vi
szonyok kozt elfogadjam, hanem ... megvalasztasomnak fOrug6ja es lenyeges politi
kai ertelme megis csak az, hogy Szentes varosa polgarai - egy nem regi csal6dason 
okulva a legfelreismerhetlenebb m6don tudatni akarjak az orszaggal, mikent ok a 
mult orszaggyiilesen neviikben tamogatott politikat hatarozottan karhoztatjlik es 
az ott letrehozott allamjogi torvenyek altal nemzetiink onallasat s torvenyes fiig
getlenseget sertve talaljlik, hazank jovendojet pedig biztositva nem talaljlik.! 

Mondanom sem kell, hogy Szentes varosa polgarainak e meggyozodeseben lel
kern egesz erejevel osztozom ... 

1 Kossuth az 186Z tvi XlI., a kiegyezesi tiiroenycikkre hivatkozik. (Szentes mel/ett ugyanekkor Kaposvlir is keP
viselOjenek vliiasztoita Kossuth Lajost.) 
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Ezek utEm megujitva az irantam tanusitott becses bizalomert melyen erzett 
halas ki:iszi:inetemet, ezennel kijelentem, hogy a ream ruhazott kepvisel6 tisztet ez 
alkalommal el nem fogadhatom ... 

Turin, aprilis 19. 1869. 

Kossuth Lajos 

Pahi Ferenc-Schneider Miklos: Pusztaszertol-Pusztaszerig. Dokumentumok 

..... .......................... gs.()..'!.{{r..ri:4. .. '!':.f!IJ.Y..~ .. t.~r..t.~TI:.~t.~b..~?: ... §.z.~{{e.4.~J~??: . .?!~?~:f!z.4.:.... ........... . 

10. 
Meghatalmazas vaIasztasi iigyben torteno eljarasra 

Veszprem, 1869. aprilis 26. 

Meghatalmazas 

Melynek erejevel alulirott Galanthai gr6f Eszterhazy Pal, az ugodi valaszt6ke
riilet orszaggyiilesi kepvisel6je budafalvi Vermes Illes veszpremi lakos s ki:iz es val
t6 iigyved urat felhatalmazom, hogy az ugodi valaszt6k egy resze altal ellenem es 
megvalasztatasom s kiili:ini:isen a valasztasi eljaras ellen s annak megsemmisitese 
vegett az Orszaggyiileshez beadott kerveny targyalasanal1 a Kepvisel6haz hazsza
balyainak ertelmeben engem kepviselhessen, nyilatkozatokat tehessen, valaszomat 
ugy irasban mint el6sz6val el6terjeszthesse, ahhoz minden sziikseges adatokat es 
bizonyitekokat i:iszsze gyiijthessen, a valasztas ervenye vagy ervenytelensege fOli:itt 
legjobb belatasa szerint nyilatkozhassek, a vizsgalat elrendeleset kerhesse vagy 
ellenezhesse, tanukihallgatasokat kerhessen, eskiit ajanlhasson, egy sz6val min
dent, mi a valasztas ervenyessegenek ti:irvenyes utoni bebizonyitfu;!ihoz sziikseges, 
nevemben es megbizasomb6l, szabadon tehessen. Mindezekert mindennnemii ki:ilt
seget, faradsagat es id6mulasztasat megteriteni fogom. 

Melyr61 kiadtam ezen meghatalmaz6 levelet sajiit nevem aliiirasiival elliitva. 

Veszpremben 1869ik evi aprilis h6 26an. 

El6ttiink: Gr.Zichy Mano 

Eotuos Karoly Gr.Esterhazy Pal 

, Az ervenytelesitesi kervenyt /egaltibb 10 vt1laszt6nak kellett altiirni. A gr6j elleni petici6t csupt1n iiten, tovt1bM 
"bizonyos egytnek" irtt1k ald. EI is utasitottt1k. 
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11. 
Egy kepvisel6 emlekeib61 

... A valasztasi korrupei6 ... a korrajzb61 ki nem hagyhat6. Ez mar a Deak-parti 
id6ben, kiilonosen az 1872. evi valasztasoknal vette kezdetet, de az6ta notton-nott, 
miglen az 1910. evi valasztasoknal tetopontjat erte el, bar kozben volt aranylag 
igen tisztesseges valasztas is, melynel a hivatalos presszi6 is kevesbe ervenyesiilt. 
Ilyenekiil kell megjelolnom a SzeI1 Kalman vezetese alatt 1901-ben, a Tisza Istvan 
vezetese alatt 1905-ben es a koaliei6s kormany kinevezese utan 1906-ban rogton 
kiirt valasztasokat: Ez ut6biaknal a legrosszabb akarat mellett sem szervezhette 
volna a kormany a szokott apparatust es nem is gyiijthetett volna kasszat. Annal 
esodalatosabb az a szediiletes visszaeses, amely 1910-ben beallt. Ezek a szomoru 
jelensegek korantsem szoritkoztak a kormanypartra. A szels6bal kivetelevel, mely 
azonban kes6bb szinten belesodortatott a piszkos arba, minden parton elofordul
tak, de nem egyenlo mertekben. A szels6bali torzskeriiletek sokaig adtak 
ugynevezett "ingyen-mandatumot", de ut6bb a ragaly sokat koziiliik megmetelye
zett. Amde a partie nem volt egyenlo kormanypart es ellenzek kozt, mert az ellen
zeki jeloltek csak a magukeb61 kolthettek, a kormanypartiak a partkasszab61 nyer
tek boseges tamogatast. A fiiggetlensegi partnak sohasem volt partkasszaja, az en 
partomnak a tehetOs parttagok hozzajarulasab61 neha volt, de ez sohasem ert na
gyobb osszeget, mint annyit, amib6l 60-70 jeloltnek a legalis k61tsegekre lehetett 
tamogatast nylijtani, teMt semmikeppen sem volt a korrupei6nak elomozqit6ja. A 
kormanyparti kassza azonban, mely kitiinteteseket vagy egyeb viszontszolgaltata
sokat keres6'k:, a hatalomhoz simul6 gazdagok, vallalatok es bankok hozzajarulasa
ib61 taplalkozott, nemely valasztasnal (kiilonosen 1896 es 1910) milli6kra rugott. 
Az utols6 esetben koztudomasu botrany is tapadt keletkezesehez. Mindenesetre az 
a szomoru szerep, melyet a penz a valasztasokna.l jatszott, szinten a kormany java
ra billentette az eredmeny merleget, mert az 0 partjanak volt, az ellenzeknek pedig 
nem volt, - vagy alig volt penze. 

Mar itt is ki kell emelnem, hogy az en jaszberenyi valaszt6keriiletem, melyet 
1881. evt6l kezdve mostanaig szakadatlanul szerenesem van kepviselni, a keyes, de 
ragyog6 kivetelek kozt elso helyen all. Midon itt eloszor megvalasztottak, meg vi
seltem legalis koltsegeket; azutan ezeket sem. Pedig ismetelten megmozditottak 
minden kovet, hogy engem onnan kibuktassanak. Hasztalan volt. Valaszt6kozon
segemr61 meg sz6lni fogok, mert politikai emlekeim egyik legszebbike az a viszony, 
amely koztiink fennaIlott .... 

Mar magabanveve is ritkasag ugyanannak a mandatumnak 40 even at 
megszakitas nelkiili birtoka; legfeljebb akkor fordul elo, mikor a kepviselot helyi 
kotelekek is flizik valaszt6ihoz, mikor. koriikben lakik, helybeli tarsadalmi befo
lyassal, rokoni osszekottetesekkel rendelkezik. De Jaszbereny kozonsege kozt es 
koztem mindebb6l semmi sines meg. Egy talpalatnyi· fOldem sines nekerri, sem 
barmely rokonomnak, vagy mar korabban ismert baratomnak, sem a Jaszsagban, 
sem annak szomszedsagaban; egy arva lelket sem ismertem a varosban, mikor az 
1878. evi valasztasok alkalmaval, pusztan a politikai rokonerzes alapjan, az ottani 
ellenzek nekem ajanlotta fel ajeloltseget. En ·azt akkornem fogadhattam el,.mert 
ugy ~eltem, hogy, ameddig lehet, meg kell tartani az arvabobr6i t6t ke~iiletet, 
melyben masfel evvel el6bb megvalasztattam es akkor is ellenjelolt nelkiil allot-
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tam ... 1881-ben ... nem volt Jaszberenyben mas lehetseges jelolt, mint en, meg pe
dig bizonyos gy6zelemmel. Bobron allasom meginogvan, elfogadtam a jaszberenyi 
jeloltseget es ezzel egesz politikai palyamnak megbecsiilhetetlen szilard alapot sze
reztem egy peldatlanul tisztesseges, nagyon ertelmes, feltetleniil megbizhato, 
tantorithatatlanul hil valasztok6zonsegben ... Csaladi kincskent 6rzom azt a zaszlot, 
amelyet 25 eves jaszberenyi kepvisel6segem iinnepen nekem emlekiil adtak. Mig a 
legtobb politikus, aki allandoan kepvisel6 akar lenni, a valasztasi koltsegeket pri
vat koltsegvetesebe mint jelentekeny tetelt kenytelen beallitani (hacsak a partkasz
sza nem segit rajta), nekem az egesz 40 esztend6 alatt, melyen at Jaszberenyt 
kepviseltem, csak ketszer kellett feltiin6en csekely osszeggel a legalis koltsegekhez 
jarulnom.Rendesen egy arva garast nem k6ltottem, zaszlot, jelvenyt sem fizettem; 
szoval a szo legszorosabb ertelmeben ingyenmandatumot elveztem. A ciganynak 
adott borravalo es a vasuti menetjegy volt egesz valasztasi koltsegem. Pedig ket 
ketsegbeesett rohamot kellett kiallanom: egyszer a kormanypartet (a Banffy-fele 
valasztasok alatt), amikor oriasi penzosszeggel es a helyi erdekek dedelgetesenek 
kilatasaval leptettek fel ellenem egy minisztert; kesobb egy helyi frakcioet, mely 
kezebe tudta keriteni a valasztas vezeteset es furfanggal remelt gy6zni. Mindezek
kel szemben tiszta eszkozokkel tartottam meg a pozici6t, vagyis inkabb tartotta azt 
meg valasztoim erkolcse, mig vegre mindenki elallott annak megostromlasatol. 

12. 
Reszletek a torvenyhatosagok rendezesero1 szolo 

1870. evi XLII. torvenycikkb61 
1870. augusztus 1. 

1.§. A varmegyek, szekelyszekek, Jasz-Kun, Hajdu- es nagykikindai keriilet, 
K6var-, Fogaras es Naszod videke, a szepesi XVI varos keIiilete, sa szabad kiralyi 
valamint a 88-ik §-ban el6sorolt varosok, mint onallo t6rvenyhatosagok, jov6re is 
gyakorolni fogjak a torveny korlatai k6z6tt: 

a) az onkormanyzatot, 

b) az allami kozigazgatas k6zvetiteset, 

c) ezeken feliil a tOrvenyhatosagok egyeb k6zerdekii, s6t orszl:lgos iigyekkel is 
foglalkozhatnak, azokat megvitathatjak, azokra nezve megallapodasaikat kifejez
hetik, egymassal es a kormanynyal kozolhetik s kerveny alakjaban a kepvisel6naz
hoz kozvetleniil felterjeszthetik. Buda es Pest varosok beligazgatasi szervezeser61 
azonban kiilon torveny rendelkezik. 

18.§ . A t6rvenyhatosag egyetemet a bizottsag kepviseli ... 

19.§. A bizottsag all fele reszben a torvenyhatosag teIiileten legtobb egyenes 
allamadot fizet6 azon nagykorU allampolgarokMI, kik orszl:lggylilesi kepvisel6va
lasztasra jogositva vannak; hason fele reszben pedig a valaszto k6zonseg valasz
tottjaibol. 
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22.§. A legtobb ad6t fizet6'k nevjegyzeket az ad6hivatalok hivatalos kimutatasai 
alapjan minden ev vegevel a torvenyhat6sag igazolasi valasztmanya aUitja ossze, 
illet61eg igazitja ki ... 

25.§. A bizottsagi tagok valasztasa varmegyekben, szekekben, keriiletekben es 
azon torvenyhat6sagi joggal felruhazott varosokban, a melyekben a valaszt6k sza
rna a 600-at meghaladja, valaszt6-keriiletenkint eszkozoltetik.A valaszt6-keriilete
ket az egymashoz tartoz6 kozsegek, illet61eg utczak, s a valasztasi f6nely kijelolese
vel a torvenyhat6sag maga alakitja meg. Egy-egy valaszt6-keriiletben 200 valaszt6-
nal kevesebb es 600 valaszt6nal tobb nem lehet ... 

33.§. A valasztas a szavaz6k nevenek es lakhelyenek nyilvanos feljegyzese mellett 
szemelyesen beadott szavazatlapok altai tortenik. Ha a szavazatlap tobb nevet tartal
maz, mint a hany bizottsagi tagot a keriilet valasztanijogositva van, az ut6lirott nevek 
szamba nem vetetnek. Ha tObben egyenl6 szavazatot nyertek, a fOlott, hogy melyik 
legyen bizottsagi tag, a valasztasi elnok altai kihuzott sors dont. 

35.§. A valasztas egy s ugyanazon keriiletben, illet61eg alkeriiletben egy napnal 
tovabb nem tarthat. Kezd6dik reggel 8 6rakor es vegz6dik este 6 6rakor. A hatar
id6n tul szavazatot elfogadni nem szabad .... 

36.§. A szavazatok osszeszamitasa nyilvanosan tortenik. 
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II. 
UJ TORvENY - KEVESEBB JOG A SZAzADFORDULON 

(1874-1900) 

1. 
Az 1874. evi XXXIII. torvenycikk a vruaszt{lsi eljarasr61 (reszletek)' 

1874. november 26. 

56.§. Az rutalanos kepvisel6vruasztasokra a beliigyminister 10 napi hatarid6t 
tUz ki oly m6don, hogy az e targyban kibocsatand6 rendeletnek a hivatalos lapban 
kozzetetelet61 a vruasztasra kitiizott hatarid6 zarnapjaig legalabb 30 napi id6'koz 
legyen s a vruasztasok befejezeset61 az orszaggyiiles megnyitasaig legalabb 10 napi 
id6'koz maradjon. 

59.§. Azon keriiletekre, melyekben a vruaszt6k szama az 1500-at meg nem haladja, 
egy szavazatszed6 kiildottseg alakitand6, a vruasztasi elnok elnoklete alatt. Ez esetben 
egy vruasztasi, egy helyettes elnok, egy jegyz6 es egy helyettes jegyz6 vruasztand6. 

Azon keriiletekre, melyekben a vahi.szt6k szama az 1500-at meghaladja, ket 
szavazatszed6 kiildottseg alakitand6 ... 

Azori keriiletekre pedig, melyekben a vruaszt6k szama a 3000-et meghaladja, 
szabadsagaban rul a kOzponti vruasztmanynak harom kiildottseget alakitani ... 

65.§. A vruasztas a vruasztasi szekhelyen tortenik, akar egy, akar tobb kiildott
seg el6tt tortenik a szavazas. A kozsegek vagy varosreszek sorrendje es a kiildott
seg, melyhez beosztattak, a szavaz6 helyiseg el6tt es a kozseg tObb helyen kiftig
gesztett hirdetmenyben kozzeteend6. 

70.§. Kepvisel6jeloltet ajanlhat a keriilet minden valaszt6ja; ezen ajanlat 
irasban adand6 be a valasztasi elnoknek, ki azt az altala meghatarozand6 helyen es 
id6ben a vruasztast megel6z6 napon is atveheti, legkes6bb azonban ily ajanlat fel-
6raval a vruasztas megnyitasa utan adand6 at a vruasztasi elnoknek. 

71.§. Ha azonban a vruasztas megnyilta utan fel 6ra alatt csak egy egyen ajanl
tatott, a vruasztasi elnok a vruasztast befejezettnek s az illet6 egyent megvruasztott 
orszaggylilesi kepvisel6nek nyilvanitja. 

Ha a ke1l6 id6ben tobb egyen ajanltatott kepvisel6jeloltnek es 10 valaszt6 szava
zast kivan, a vruasztasi elnok azt elrendelni koteles s ez esetben a szavazas a ki
rendelt kiildottsegek el6tt reggeli 9 6rakor megkezdend6 es megszakitas nelkiil 
folytatand6. 

73.§. A vruasztasi szavazati joggal csak azok birnak, kik a valaszt6i nevjegyze
kekben bennfoglaltatnak, s csak azon keriiletben birnak szavazati joggal, a mely
ben osszeirva vannak. 

, A torvmy az 1848. €vi V. te. mOdositdsar61 ~ kWgeszi~erO/ rendelkezik. 
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76.§. A szavazas nyilvllllOsan e16sz6val tortenik. A kozseg vagy varosresz, melyhez a 
szavaz6 tartozik, a szavaz6 neve es szavazata a rovatos ivre azonnal feljegyeztetik. 

83.§. Miutan minden kozseg a megrulapitott sorrend szerint szavazott, es sza
vaztak vagy szavazasra felhivattak azon kozsegek is, melyek a megrulapitott sor
rendben nem jelentek meg, a vruasztasi elnok legalabb egy 6rai es ket 6ran ttll nem 
terjed6 hatarid6t tUz ki, melynek lefolyta utan tobb szavazat el nem fogadtatik. 

A ki.ildottseg elnoke a szavazas nevsorat berekeszti, annak hiirom peldanyat, 
valamint a szavazas lefolyasar6l sz6l6 jegyz6'konyvet a jegyz6vel egyiitt aliiirja es a 
valasztasi elnoknek atadja. 

2. 
Mikszath Kalman a kepviseloseg mesterseger61 

(Hasznos tanacsok az Uj kepvise161mek egy oreg kepviselot(1) 
1887. okt6ber 10. 

Bevezetes 

Meg egeszen fris a mandatumotok gyerekek, egeszen h6tiszta, ahogy mondani 
szoktiik. Meg a vruasztasi elnokotok porz6ja is rajta van. Csak kozonseges homok, 
pedig bizony aranypor is lehetne azert a penzert ... 

De mindegy, ugyis aranyos papir az, nem csoda, hogy annyian torik magukat 
erte, mert olyan mint a wolwichi biivos kancs6, melyb61 mindenki olyan nediit 
iszik, a minore a szive viigyik. 

A szegeny egyiigyii ember csak a napidijakat latja benne. A sziimit6 okos ember 
elebe tett letranak becsiili, melyen a magasba mehet, ha eresztik. A sz6noki 
tempreamentum kevely ra, hogy immar az egesz orsziig szine el6tt mennydoroghet 
es a stenographusok jegyezni fogjiik szavait az ut6kor sziimara. Van olyan species 
is, aki az udvari estelyekre val6 meghivast becsiili az egeszben a legtobbre: az iigy
ved a klientelaja nagyobbodasat, a parthie-hajhasz a megnovekedett chance-ait 
latja ebben a papirban. 

S6t nekem magamnak van egy ismer6som, ziillott alak, garazda yen korhely, 
utcai botranyokat csinru6, aki meglatvan a minap a mandatumomat, elabrandozva 
s6hajtott fel: 

- Nekem dej6 volna! 

Azt hittem, a napidijakat iihitja hat csak ugy a szokas kedveert kerdeztem a 
szegeny ordogt61: 

-Ugyan mint csinruna vele? 

-Mit? kiruta es a bediilt szeme liizas fenyben csillogtak. Minden este 
osszetiiznek a rend6rseggel es soha sem vihetnenek be. 

Liim meg ennek is becses lenne a mandatum, csakhogy megint mas szempont
b6l. Egysz6val, uri dolog az, gyerekek. Csak egy baja van, hogy megszereni nem 
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nagyon konnyii, de megtartani nagyon nehez. Mert sok csinja-binja van. Vagy az 
ember un ra a viilaszt6ira bizonyos okoknal fogva, vagy a valaszt6k unnak ra az 
emberre nemelykor ok nelkiil; de tegyiik fel, hogy a valaszt6k is szeretik az embert, 
az ember is a- valaszt6kat, akkor esetleg a minisztereket nem szereti (ami egyeb
irant a mi partunkon nagy ritkasag) vagy a miniszterek nem szeretik. S ez mind 
olyan, a mi haliilos kimeleteHi lehet. 

Azert hat a legf6bb do log a fiatal kepvisel6nek, hogy hosszu eletii lehessen, ket
t6t megtanulni, el6sz6r: 

Hogyan kell banni a valaszt6kkal? 

Az asszonyoknak kezet cs6kol az ember, de egyiknek sem udvarol. A miniszte
rekr61 fumigative beszel otthon es fenyeget6dzik, hogy csak ezt merje tenni egyik 
vagy masik, 6 akkor ellene fog szavazni. Ez orokke imponiil a viilaszt6knak. 

A f6emberek nevenapjara iidvozl6 siirgonyt kiildjon. A viilasztasi elnok gyereke
inek egy-egy barackot el ne felejtsen nyomni a fejiikre. Egy diszn6torra minden 
evben elmenjen. . 

A kepvisel6 mindennap koran keljen, hogy a «Budapesti Kozlony»-t atolvassa, s 
ha van benne valami keriiletbeli kinevezes, azonnal ertesitse az illet6t taviratilag, 
hogy az abban a gyanuban legyen holtig, mintha a kepvisel6nek is koze volna a 
kinevezesben. 

Minden uj kepvisel6nek fal kell allitani otthon tervbe egy leend6 minisztert a 
bels6 baratjaib61, olyant, a kir61 meg van gy6z6dve, hogy soha sem lesz azza s en
nek a budgetjeb61 epiteni a legvarakat a valaszt6k szamara ilyenforman: 

- Most nehez viszonyok vannak. Elhanyagolnak benniinet. De ez nem sokaig 
tart, csak mig Tisza a kabinetjet rekonstrualja, a mikor az en tisztelt baratom (itt 
az illet6 kepvisel6 vezetek- es keresztneve kovetkezik) veszi at (itt a tarca neve ko
vetkezik). Mar megigertek neki. Bizonyos_ Csak az id6pontot nem lehet tudni. At. 
baratom hatarozott igeretet birom, hogy els6 sorban (s itt kovetkezik a keriiletnek 
minden kivansaga) ezeket veszi a programjaba. 

A viilaszt6k ket harom cikluson at rendesen tiirelmesen megvarjak az illeta j6 
pajtas miniszterseget, mely csodiilatos konfliktusok miatt mindig a kiiszobon van, 
de mindig elodaz6dik. 

Mert a viilaszt6 olyan ketlabu, tollas leny, akinek a «varakozas» a tapliileka. 
Mas ember akkor nyugtalan, ha valamint var_ A viilaszt6 akkor kezd nyugtalan
kodni, mikor mar semmit se var. 

De hat ez csak egyik fele, meg azt is tanuljatok meg, 

Hogyan kell banni a miniszterekkel? 

No ehhez aztan sok tapintat es invenci6 kell fiatal barataim ... 

UMik~;6thK6i;d;;-~';;;6gg;'(ji~~ik~';~~i;;t~L6;;;~g;'(jjt8ttikU~;-ii;;Jt6k.:u 

__ .. u .. u__ .... u...J':~.fJ..r..£!4.;t..t.e.s.~l!~r..e.~:JJ.P..-JE!~?:J~?=!?1.: ?l.c!.:....u .... u .. u.uu........ 
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3. 
A f6varosi vaIasztasokr61, a polgar szemevel 

Budapest, 1887. 

Az ablakon nezem, mikepen viilasztanak odalenn. Es olyan hideg maradok t61e, 
mint egy Milo. 

Megy a disz-fiakkerezes veges-vegig a kerepesi uton s egymasra liczitiilnak a 
fOliratos nemzeti lobog6k. Kohn M6r kesziti 6Ket, a zaszl6gyaros, nem pedig a lel
kesedes. Darabja csak egy forint. 

Mert a lelkesedes az, ami nem ilitszik meg rajtuk. Sem a fiakkerlovakon, sem a 
valaszt6kon. Szenvedely nelkiil huzzak, - azok a valaszt6k szekeret, ezek meg a 
jelolt szekeret. S elfanyalodik a nil t61e, amint fcilhangzik az utczaszerr61 egy-egy 
elkenyszeredett: 

-Eeljeeen! 

Ki lehet venni, hogy nem a szivb61 jon, han em csak a torokb61. Az emberiseg 
ezen sajatszeru szerveb61, melyet nem kell megtermekenyiteni eszmekkel es gon
dolatokkal; egeszen eleg, ha egy kis itallal ontozik. 

Milyen boldog az, aki a programmbeszedekt61 illedelmes tavolsagban, a sok je
lolt kozul kivalasztja maganak a - filoz6fiai nyugodalmat s mosolyogva nezi az or
szagos veszkolodest. 

Mar megvan hozza egy alleg6riam is. Kar, hogy nem vagyok piktor . 

. .. Az u.n. praktikus kor s a meg ugyabbul nevezett "kij6zanodas" fiakker-gebek 
altai vont szekeren tartja a bevonulast a torvenyhoz6 testiiletbe. A Kij6zanodas 
nemtOje fenyesre kefelt eylinderkalapot visel es lehet61eg szelesen mosolyog. Jobb
ra t61e a Lelkesedes alakja potyaszivarokat ont ki bosegszarvab61 a szent nep feje
re, balr6l pedig a Siker sz6rja a viilasztasi napidijakat es fuvarbereket. El61 egy 
lictorangyal ugrandozik s egy nyalab flitykost, fokost es hatultoltOs szuronyos pus
kat hord jelveny gyanant. A fejere tollas zsandarkalap van nyomva. Nemely apr6 
angyalkak kovekkel hajigiil6znak mellette ... s a fOldon osszetaposva fekiisznek a 
nagy eszmek, nemesebb indulatok es tisztabb gondolatok viragfiizerei. - A hatter
ben kiilonben miile neptomeg all es eeljenez a komedianak ... 

... A koznyavalyak iiltalaban olyanok, amelyek el61 az ablakot es ajt6t elegend6 
szorosan betenni nem lehet. Bejonnek a hasadekokon s miutan az egesz leveg6t 
megfert6ztetik, sohasem tudni, hogy melyikiinkben lappanganak mar a betegseg 
bacillusai. 

Deak Ferencz egyszer visszautasitott egy zalai mandatumot, mely nemi penzzel, 
sot valamelyest verrel is be volt szennyezve. Az oreg ur szava mint egy villamcsa
pas hatott akkor a moralis leveg6re es igen sok ember fejet es szivet megtisztita. 

Ma ilyen villamok tobbe nem jarnak s az orszagos viilasztasi potyazas oly 6riasi, 
hogy a legtisztessegesebb lelkek sem iitkoznek meg, ha pavatollal setiilgat6 jeloltje
ink, a politikai veteranokkal egyetemben, egy es ugyanazon "viilaszt6vizben" 
paczoltatvan, a torveny es az orszag szine el6tt, a szent nep iiltal iinnepelyesen 
megkopasztatnak. 
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Az immoralitas egyetemlegessegenek legsikeriiltebb satyrajat talan maga J6kai 
M6r mondotta egy alkalommal a kepviseI61u3.zban. 

A koszorus ir6 az elnoki emelveny el6tt a sz6szekr61 beszelt a valasztasi visszaele
sek ellen, azzal a szelid es j6tekony humorral, mely az emberi szivekb61 nem szakgatja 
ki er6szakkal, hanem csak fajdalom nelkii! gyomlalgatja ki a gonoszsagot. 

A sz6szeket egy sereg ellenzeki kepvisel6 vette koriil s egy er6sebb mondasnal 
nagy larmat iitott. 

J6kai megallitotta a beszedet s ugyan azzal a kedves, 6szinte hanggal, arnelyen 
csak 6 tudott sz6lani, a beszed kereten kiviillesz616tt a meltatlankod6 csoporthoz: 

- Ugyan ne izeljetek mar! Hat itattunk mi is, itattatok ti is. Azzal quitt! 

Az pedig vala meg a mult valasztasok utan, mikor szeretett polgartarsaink csak 
harom eyre ittak tele magukat. De hat most mar ot eyre val6t kell inniok s hozza 
meg az id6 is rovidebbre van szabva ... 

Magyar Salon. Kepes havi foly6irat. VII.k. 1887. 305-30 7. old. 

Nyilatkozat 

Kenedi Geza: Az urnak elfftt. 

4. 
RendbonUls a vaIasztason 
Abony, 1892. februar 10. 

Alulirottnak kovetkez6ket jelentettek: 

1892 evi Januar h6 28kan az orszagos kepvisel6 valasztasi napon Pinter testve
rek konyve16jet Wiener Gyulat ahogy a 48 partbeliek1 kozze vegyeledet megfogtak, 
kampos bottal, es iit6 fakkal veresre vertek a fiilet levagtak, es segetsegere sietet 
Razenzweig oras legenynek szemet megsirtettek, nehany lepesnyire e vereked6 
helyt61 alt a Katonasag es ket varosi rend6r, de azert e veres harcot megnem aka
dalyoztak, meg vegtere Szalnika Mihaly e kegyetlenseget megsokalta Wiener Gyu
lat betakart egy bundaba es atdobta a takarek penztar udvaraba, a tomeg utana 
rohant es uijonan bantalmazni akarta, de Molnar Lajos takarek penztari szolga 
becsukta a kaput es igy mentette meg az agyoniitest61, Wiener menekiilt Hoji 
Nandor cukraszhoz, a tomeg ismet utana rohant de Hoji megvedelmezte, ot a 
verb61 kimosakodott; es egy katona fedezet alatt lakasara kisertetett. 

Abonyban 1892 februar h6 10 

, Negyvennyo/cas ~ Fiiggetienstgi Part 

Hurbiczek Janos 
nyugalmazot f6ellen6r 
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5. 
Kortesdalok' 

Kiskunfelegyhaza, 1896. okt6ber 11. 

Kis Zany kezit ... 
"Selyem kend6, selyem lajbi, selyem szoknya" dallamara 

Kislany kezit megszurta a 
Szederinda, 
Nem k611 nekiink, nem k611 nekiink 
Reverenda. 
Sok zseb van a reverend an: 
Tizenkett6, 
Egyt61-egyig olyan, mint a 
Lyukas tekna. 

Megint penzzel akaIjatok 
Betemetni, 
De biz abb61 nem lesz semmi, 
Nem lesz semmi. 
Elvitte mar a szenteltviz 
Meg a st6la 
Szobalanynak, szakacsn6nek 
Vigan6ra. 

Puci takcics ... 
"Ferenc J6ska azt irta a muszkanak" dallamara 

Puci takacs elindult a vasarba, 
A szekere megfeneklett a sarba. 
De Bakonyi megpr6balta kirantani -
Az6ta lett Puci takacs nepparti. 

T6ni bacsi lovat vett a vasarba, 
A Bakonyi zsebeben van az ara, 
K6nnyii is a mas zsebere vasalni: 
Az6ta lett T6ni bacsi nepparti. 

Berta Janost penzert meg nem vehette, 
Uti passust adtak neki a mennybe, 
Az6ta jar a papoknak kapsalni: 
Az6ta lett Berta Janos nepparti. 

Becsiiletiink nem elad6, nem nem, nem: 
Se pap, sem penz nem tantorit el engem: 
Igaz embert, igaz magyart kiivetiink. 
Nem Bakonyi, Ho1l6lesz a k6vetiink. 

OZvas6konyv KiskunfelegyJuiza rorrenetehez . 

................... .J?z.l!.r:.~:.:J~c1:.'!1...o.s..i:.E>.z.f!H!T~b..o..r.:.!\~c;.s.~l!.'!':.e.~~J~§?:.?~J!.:?~Q:?z.c!: .......... . 

, A katolikus Neppart vtilaszttisi nepgyulese ellen hangol6 fiiggetlens~i kortesn6ttik. 
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6. 
Kerelem v81aszt6i nevjegyzekbe torteno felvetelre 

Ujpest, 1896. jUlius 15. 

Tekintetes K6zponti Vruasztmany! 

Alulirott m. kir. aIlamrend6rsegi fogalmaz6 37 eves ujpesti lakos, a kepvisel6 
vruasztasi nevjegyzekb61 kihagyattam es pedig azert, mert n6mnek Ujpesten ingat
lana van, mely utan ad6val Mtralekos. 

Ez ellen tisztelettel felsz6lamlassal elek, s kerem magamat a nevjegyzekbe p6t-
16lag felvetetni, mert engem, kinek n6m ad6tartozasahozsemmi k6z6m nines, a 
valasztasi jog allasomnru fogva megillet. 

Tisztelettel 

Ujpesten 1896 julius 15 en 

Lisznyai SzabO Jeno 
rend6rsegi fogalmaz6 

Pest Megyei Levelttir. !V.407. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vtirmegyei Torvenyhato

...... u..........~.~iJ}i.~().t.t.~~Az.z.C!rI:4?l!.iz..qt.t.B:~C!'!t!.I.~z.t~i.iTG:t.~i~J?~f!:...... .. 
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III. 
ONKORMANYzATI vALAszTAsOK A KIEGYEZES UTAN 

(1867-1900) 

1. 
SzabaIytalan kozsegi jegyzGvaIasztas 

Debrecen,1867.jUnius 17. 

Foszoigabir6 Fenyes Kalman jelentven, miszerint egyik ermelleki szolgabir6 
fOszoigabir6i utasitas nelkUl, egyik kozsegben el61jar6kat es jegyzot valasztatott' -
miert is kerdest tesz, valjon az alszolgabir6k utasitas nelkUl ily esetekben jogosan 
intezkedhetnek-e? -

- A jaras kormanyzata a fOszoigabir6kat illetven, ha valahol az el61jar6k va
lasztasa sziikseges leend, az alszolgabir6k tegyenek a jaras kormanyz6janak jelen
test, mihez kepest a foszolgabir6k vagy szemelyesen, vagy az alszolgabir6k altal 
intezkedjenek. 

A felemlitett de meg nem rievezett helyen, az ujabban valasztott kozsegi el61jar6k 
ez alkalommal kivetelesen ujevig allomasaikon meghagyassanak, - de a jegyzo 
fOszoigabir6 Fenyes Kalman beleegyezese nelkiil allomasat el nem foglalhatja. 

Ezen vegzes jovo miheztartas vegett fo- es alszolgabir6 uraknak kiadatni ren
deltetett. 

2. 
Jelentes kozsegi e161jar6k megvaIasztasar61 

Eger, 1869. januar 13. 

Tekintetes megyei Bizottmany! 

Mult 1868 evi December 16-an 1120/CXCIX868 sz. alatt hozott vegzesnek 
megfelel61eg, tiszti keriiletemhez tartoz6 yaros es kozsegekben j6 eleve tortent ki
hirdetesek utan a birak illet61eg az eloljar6k valasztasat megtartottam, hivatalosan 
jelenthetem: mikent a valasztasok kivetel nelkiil mindeniitt a legszebb es legjobb 
rendben tOrtentek meg. A nepnek a valasztasok koriil tanusitott erne peldas ma
gaviseletenek okat abban talalvan: hogy a tert - jogainak szabad gyakorolhatasa 
vegett - teljesen szabadon hagytam, s hoi az osszegyiilt nep egyhangtilag nem nyi-

1 Az olvas6konyv dmeben az orsz6ggyUlesi es a helyhal6sdgi valaszlasokr61 van sz6, a lartalom sokszfnUbbe 
tetele erdekeben emUtes tOrlenik a kozsegi koziga;gattisban fontos szerepel betOlto jegyzOk, bfr6k es mas el6lja
r6k megvalaszttisar61 is. 
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latkozott, szemelyes szavazast rendeltem el, s a tiibbseget a szerint mondfun ki, -
mibiil azon tapasztalatot meritettem, miszerint a nep is megert arra nezve, hogy ily 
eseteknel a tiibbseg akarata eliitt meghajol, s abban megnyugvast talru. 

Nem mulaszthatok el meg is egy kiiriilmenyt a Tekintetetes megyei Bizottmany 
el6tt felemliteni, mely nem kiizvetlen a vruasztaskor, hanem a vruasztas utan harmad 
napra Verpeleten tiirrent, ugyan is: az ottani vruasztasok alkalmaval er6s ket part all
van egymassal szemben, a mlilt evi bir6, es Eliiljar6k egy resze meg nem tartattak, 
hanem azok helyebe ujak vruasztattak. - A vruasztas utan harmad nap a Verpeleti 
Cassinoba egy Bru rendeztetett, hoI a ket partbeliek szinte jelen voltak, - a lemaradt 
eliiljar6k sertett biiszkesegiik, vagy megsziint hatalmuk erzeteben a megvruasztottak 
ujdon hatalmuknak tul gyakorlata folytful talan iisszekoczantak, mibiil verekedes fej-
16diitt ki, mely verekedes mindket partbelinek eber vigyazata folytful azzal vegz6diitt, 
hogy egyik s masik reszriil vagy harom embernek eddigiek szerint ugyan nem halruo
san megveretett. - Az esetet megvizsgaJand6 riigtiin megjelentem Verpeleten, a vizsga
latot meg is kezdettem, de egeszen nem fejezhettem be, reszint azert, mivel a megkez
dett vruasztasokat meg nem szakaszthattam, de leginkabb azert, mert mind ket part 
f6bbjeit61 azon irasbeli biztositekot nyertem, hogy az ideig, mig ez iigyet teljesen meg
vizsgaJva - befejezhetni id6m engedni fogja - a kiizrend, szemely es vagyonbatorsag 
meg nem rendittetik, szemelyiikkel vrualtak felel6seget. 

Kelt Egerben Januar 13-an 869 

Tarna jar[asi] szolgabir6 

3. 
Reklamaci6 virilis nevjegyzekb61 torlent kihagyas miatt 

Somogyviszl6, 1873. november 30. 

Tekintetes Igazol6 Valasztmany! 

A virilisek nevsorabol nevem ki hagyatott holott eddig benne volt, es ad6m je
lenleg is tul haladja a szaz frt. Ugy hiszem, ez, tevedesbiil tiirtent, enelfogva a ki 
igazitast alazatosan kerem. 

Ha pedig az adorn csekelysegenel fogva tiirtent, ami bar ugy volna, de nem hihe
tek, mert szaz forintnru tiibbet fizettem ez evbe is, vagynak pedig a nevsorba igen 
sokan kik sokkal kevesebb ad6t fizetnek. 

Ha mondom: az ad6m tsekelysegenel fogva tiirtent a ki hagyas: akkor mint Lel
kesz a Tiirveny 23k §sa kedvezmenyeivel kivanok elni. Mely alazatos jelentesem 
mellett iiszinte tisztelettel vagyok Viszl6n Nov 30kan 1873. 
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4. 
Kerelem vaIasztasi eredmeny megsemmisitesere 

Isztimer, 1891. februar 10. 

Tekintetes torvenyhat6sagi bizottsag! 

Isztimer kozsegben foly6 evi februar h6 5-en megtartott kozsegi eloljar6sagi 
valasztas - mely a moori jarasi szolgabir6 elnoklete alatt ment vegbe - tobb rend
beli szabalytalansag kozt folyt Ie, miert is ez ellen a valasztas ellen alulirott 
isztimeri kozsegi valaszt6k felebbezessel vagyunk kenytelenek elni a kovetkeza 
okokb61. -

Szabalytalan volt elsa sorban a valasztas, mert a kozsegi bir6i tisztsegre kijelolt 
harom egyen koziil sem felkialtas sem szavazas utjan egyik sem lett megvalasztva, 
a mennyiben azok egyiket, Sumser Andrast, jelolte meg az eljart szolgabir6 megva
lasztott kozsegi bir6nak, holott ennek megvalasztasat ugy a kozsegi valaszt6k 
tulnyom6 resze, - s ezek kozott mi alulirottak erasen elleneztiik. -

Szabalytalan sot torvenyellenes volt az eljaras a torvenybir6 valasztasa koriil. 
Erre a tisztsegre harom kozsegi tag u.m. Krausz Janos, Matt! J6zsef es Tolonits 
Janos lettek kijelolve, sa valasztast vezetO szolgabir6 arra kerdesere, valjon ki le
gyen torvenybir6, a jelenlevOk legnagyobb resze Tolonits Janos nevet hangoztatta, 
s midan kozfelkialtas utjan a torvenybir6 szemelyeben megallapodas nem johetett 
letre, a valaszt6 kozonseg nagy tomege, - kiilonosen mi alulirottak - szavazast 
kivant, megis erre val6 tekintet nelkiil - a torveny hatarozott rendelkezeseinek 
ellenere Krausz Janost kialtotta ki a szolgabir6megvalasztott torvenybir6nak . 

... Ilykep a kozsegi polgarok legszebb joganak gyakorlasaban megcsorbittatvan, a 
valasztas nemcsak hogy a kozsegi valaszt6k legnagyobb resze akaratanak figye
lembe vetele nelkiil, hanem egyenesen akarata ellenere tortent meg. -

Minthogy azonban mi alulirottak - kik az elaadott tenyek val6sagat mindnya
jan tanusithatjuk, - valasztasi akaratunk meghiusitasaba bele nem nyugodhatunk, 
tisztelettel esedeziink a tekintetes megyei Bizottsaghoz: 

Miszerint idei februar h6 5-en megtartott kozsegi eloljar6sagi valasztast, megej
tendo vizsgalat utan - megsemmisiteni, s a torveny hatarozmanyainak szemmel
tartasaval foganatositand6 ujabb valasztast elrendelni meltoztassek. 

Kelt Isztimeren 1891 evi februar h6 -

Melylyel maradunk a tekintetes Bizottsagnak kesz szolgru: 

[50 valaszt6polgar alrurasal 

Fejer Megyei Leveltar. Fejer megye alispanjanak altalanos iratai. 
VII. /sztimer. 1890/4341.sz. 
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5. 
A vaIasztason vesztes fei fellebbezese 

Tiszadob, 1893. marcius 21. 

Tekintetes Miklos Laszl6 alispan Drhoz, 

mint a bizottsagitag viillasztasra vonatkozolag megvaJlasztott igazol6 viillaszt
many Eln6kehez Nyiregyhazan. 

A Tiszadobon f. evi marczius h6 20-an megejtett t6rvenyhat6sagi bizottsagitag 
vaIiasztasnal en al6lirott tiszadobi lakos, mint egyik feJleptetett piilyaz6 a Tiszadob 
es Tiszadada k6zsegbeli viillaszt6k reszer61, a beadott szavazatJapok szerint, 6ssze
sen 97, tehat a legt6bb szavazatot nyerttem, - mindennek daczara Szomjas Laszl6 
rendszerinti eln6k, a viillasztas vezetesenel reszt nem veven, az altala iillitolag 
megbizot Bodnar Laszl6, tisza-dobi lakos, k6zsegi jegyzo, mint helyettes eln6k, a ki 
szinten, mintjel6lt szerepelt; az 6n maga erdekenek is elO'terbe tolasaval azon nem 
minosithetO reszrehajl6 eljarast k6vette el, hogy engem, ki a fentiek szerint legt6bb 
szavazatot nyerttem, a megviillasztottak k6ze, felsem vett; azon indokolassal, hogy 
a fenti szavazat mennyisegb61 "Lepkowski G." felirassal beadott 82 es a 
"Lepkowski" 2 szavazat, - miutan a vaJlaszt6k lajstromaban "Lepkowski Gabor" 
van kituntetve, teljesen figyelmen kiviil hagyott es csak a "Lepkowski Gabor" 
felirassal beadott 13 szavazatomat vette figyelembe. 

6 ezen 6njogU es reszrehajl6 eljarasa meJlett 6 sajatmagat 74 es Tordai J6zsef 
tiszadobi lakost 68 szavazattal jelentette ki V[ar]megyei bizottsagi megvaJlasztott 
tagoknak. 

Tekintetes Alispan Dr, k6ztudomasu dolog miszerint nevemhez hasonl6 nevii
ek, nem csak a Tisza-Dob es Tisza-Dada k6zsegekbe, hanem a V.-megye, sot az or
szag terUieten sem igen vannak, s azonfeliil a beszedett szavazatJapok k6ziil 130n 
Lepkowski Gabor nevemnek teljes kiirasaval, 82 pedig vezeteknevemnek es ke
resztnevem kezdO' betujenek rendszerinti kiirasaval adatvan be, a fent ecsetelt elja
rast szandekos roszakaratu az alkotmanyos vaJlasztasi jog gyakorlatat s a vaJlaszt6 
k6z6nseg k6zerzuletet melyen serto kijatszasnak lehet tekinteni. 

K6ztudomasu dolog Tekintetes alispan Dr, hogy a kepviselO' viillasztasokniil is, 
hoi t6rvenyhoz6k viilasztatnak es a viillasztasok orszagosan fOlUibiraltatnak, a sza
vazatok beszedesenel, ha a jel6ltek k6zt hason vezetek neviiek nincsenek, a szava
zat szedO' kuld6ttseg t6bbet a vaIiaszt6kt61, mint az illeto jel6lt vezetek nevenek 
meghatarozasat, illetve kimondasat nem kivanja es nem k6veteli, - a legelesebb 
politikai kuzdelmek szenvedelyenek malma alatt is a kepviselO viillasztasnal egyes 
viillaszt6k szavazata azert, mert a jel6ltnek csak vezetek nevet kimondva adta be, 
szavazatat megsemmisiteni nem szoktak. 

Vegiil nem mulaszthatom meg az eljaras illustralasara azt is felemliteni, hogy a 
fenti el nem fogadhat6 pedanteria, ugyanezen viillasztasniil sem Tordai Jozsef ma
sik jeloltel szemben, sem Bodnar Laszl6 jelolttel szembe erv.enyesitve nem lett, 
mint a beterjesztett, vagy beterjesztendO' szavazati lapok igazolhatjak, szamos sza
vazatlap volt Tordai J6zsefre ezen felirassal "Tordai tiszttart6" es Bodnar Laszl6ra 
ezen felirassal "Bodnar jegyzo" lettek beadva, a mint arr6l a szavazatJapok nyilva
nos 6sszeirasaniil szamosan szemelyesen meggyO'zO'dtek. 
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IlL Onkonndnyzati vdiasztasok a kiegyezes utdn (1867-1900) 

Tisztelettel kerem azert Tekintetes Alispan Urat a fentiek figyelembe vetele es e16-
terjesztesevel az igazol6 vallasztmanynal odahatni meltoztassek, jelen panaszos kerve
nyem kozoltetese mellett, hogy a tiszadobi Y.-megyei bizottsagi tag vaIlaszt!isanal a 
fentiek szerint ellenem elkovetett serelmes eljarast hataIyon kiviili helyezese mellett, 
mint azon vallaszt!isnal a legtObb szavazatot nyertjeloltet a torvenyhat6s8gi bizottsagi 
tagok soniba az erdekelt vallaszt6k legnagyobb tobbsege altai irasbelileg is kifejezett 
kivanalomnak megfelel61eg els6sorban felvetetni, illetve kervenyem elintezesenek 
eredmenyer61 engem kegyesen ertesiteni meltoztassek. 

Mely tisztelettel alitzatos szolgaja 

Tisza Dob 1893 Marczius 21 

Lepkowski Gabor 

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Leveltar. Szabolcs varmegye alispanja. 
IV.B. 411., II. 230/a. 1893. 262.d. 

6. 
Felsz6lamlas vaIasztasi visszaelesrol 

Budapest, 1894. november 10. 

Melt6sagos Uram! 

Van szerencsem a kovetkez6 siirg6s inditvanyt beterjeszteni. Batorkodom kerni 
kegyeskedjek annak a legkozelebbi kozgyiiles napi rendjere val6 felvetele irant in
tezkedni: 

., 
"Tekintettel arra, hogy a f6 es szekvaros torvenyhat6sagi bizottsaganak viilasz-

tasaniil a szavazasnak titkos volta, a multb61 meritett tapasztalat szerint, kijatsza
tott az iiltal, hogy egyes partok, - a valaszt6polgarok szavazatanak az urnanal val6 
ellen6rizhet6sege vegett, - feltiin6 szinii papirb61 keszitett szavaz6 cedulakat bo
csatottak forgalomba, es tekintettel arra, hogy ezen eljaras iiltal nemcsak a torveny 
azon intentioja van meghiusitva, a mely a polgarsagnak minden barminemii kiil 
befolyast61 teljesen ment, tisztan a lelkiismeret szerint gyakorolhat6 viilaszt6i jogot 
akar biztositani, hanem, hogy ezen eljaras folytan a valasztasi eljaras moralitasa es 
ennek kovetkezteben ugysz61va a torvenyhat6sag alapjanak moralitasa van van 
megtamadva: 

inditvanyozom, hogy a torvenyhat6sagi bizottsag a jelentesb61 azonnal es er
demlegesen intezkedjek az irant, hogy a torveny intentiojaval, a viilasztas szabad
sagaval es a kozmoraIlal meg nem egyeztethet6 ily vissza eles a kiiszobon iill6 koz
segi viilasztasokniil el6 ne fordulhasson. Legceliranyosabb intezkedesi m6dnak ve
lem, ha az igazgat6 valasztmany kozvetitese mellett a f6 es szekvaros koltsegere 
egyontetii szavaz6 iirlapok keszittetnek es ez iirlapok a viilasztas napjat megel6-
z61eg a keriileti eloljar6sagokniil, a viilasztas napjain pedig a viilasztas helyisegei
ben, a kozonseg rendelkezesere bocsatatnak oly kep, hogy nagyobb mennyisegben 
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Ill. Onkormanyzati vaiasztlisok a kiegyezes utan (1867-1900) 

az elO'aliitasi aron, egyes peldanyokban pedig ingyen legyenek kaphat6k. Egyidejii
leg kimondand6 volna, hogy a szavazasnak ez iirlapokkal kell tartenie." 

Mely tisztelettel Melt6sagodnak alazatos szolgaja 

Bpest, 894 nov. 10 

Csorba Ferenc 
fO' es szekvarosi tarvh. biz. tag 

7. 
Fov3rosiv31asztasikiUsosegek 
Budapest, 1901. szeptember 29. 

Hiaba tagadnank: mint Eur6paszerte mindeniitt, a magyar nepnel is nagyon 
megcsokkent a parlamentarizmusba vetett hit s aprankent elftistolgott az a regi 
nagy lelkesultseg, mely O'si szilaj erejeben annyi ellenparti koponya bevereseben is 
meg-meg nyilatkozott olykor-olykor. De hat aver megsem valik vizze s a hazat 
mindenaron menteni 6hajt6 jeliiltek fogadkozasai, rasziiletett, nyughatatlan korte
sek sok beszede, kiilonfele erdekek, stb.: aprankent megis esak megmozditjak a 
kozonyos valaszt6k nagy tomeget s mire a szavazas napja elkovetkezik, alig marad 
valaki, a kit a mozgalmas forgatag magaval ne ragadna. 

Ezrevel van mar rekedt torok mindenfele; ennek mind a sok "eljen"-t61 esett 
baja; a k6borg6 szellO' meg akar merre bujkal, mindeniitt csak zaszl6kba iitkozik, 
melyek a fO'varosban ep tigy, mint a legapr6bb faluban megszamlalhatatlan 
menyisegben hirdetik, hogy melyikjelolt eljen. 

Zciszl6 , ennyi meg soha sem volt, mint most. Hijaba, a "tiszta valasztas" jelsza
va becsukta a csapszek-ajt6kat, szetszaradtak az O'si, szebb id6ket ert kulacsok es 
sok jambor birka elete megmarad, melyek pedig hatalmas paprikassal volnanak 
hivatva az elfaradt kortesek gyenge erejet istapolni. Igy allvan a dolog, hogy meg is 
legyen valami: a zaszl6k szaporodtak meg m6d nelkul. 

Sovany karp6tlas ugyan, de ha kiil6nb nines, ez is megteszi. Legaliibb az ellen
partot bosszantja. Igaz, hogy a "szeretve tisztelt" jelolt zsebet is j6esk8.n lapitja, 
mert hat felettebb sok kell bel61e, hiszen nemely keriiletben csakugyan tobb a 
zaszl6, mint a szavaz6. Es haj, hany jeloltnek nem marad egyeb a diesO'segb61, mint 
a zaszl6gyaros borsos szamliija, mert hiszen a valaszt6 lelkesUl ugyan, az "eljen"-t 
sem sajnalja, de mar a zaszl6t esak a jelolt fizeti. 

Nem kisebb szerepe van azonban a tollnak is. S e reszben kiil6n6sen nagy a 
haladas. AzelO'tt a "fejer tollas part" maga szerelte fel magiit alkalmatos jelveny
nyel, sajat ltidjai, kappanjai mezeb61, a "veres tollas part" hasonl6kep, csakhogy 
valami helybeli ezermester festekbe martotta a tolakat; de manapsag mar ez nem 
jarja. Most mar diszes bokretakat keszitenek, a melyeken ekeskedik a jelolt becses 
arezkepe is, verssel, vagy anelkiil. Mind gyarban esinaljak mar ezeket, pedig M.t 
nem ingyen, a mint azt a szegeny jel6lt legjobban tudja. 
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III. Onkormanyzati vaiasztasok a kiegyezes uttin (1867-1900) 

A plakatokrol mit sz61junk? Ezekre nezve is most erkezett el az aranykor. Rop
pant szamban ellepik a falakat, mint a saska, egy ideig hirdetik a jelolt nagysagat, 
azutan mint kaIyhaba gyujt6, avagy sarkanypapiros vegzik be rovid eletiiket. Es ha 
annak szep remenyei, kit magasztalnanak, ep ugy ftistbe mennek, mint a kaIyha
gyujt6, vagy ep ugy elrepulnek, mint a sarkany, de bUs emlekei fel-feltiinnek, mi
kor a nyomdasz megsiirgeti a szamlat. 

Meg ez azonban mind nem eleg. A roppant nepszernsegre verg6dott levelezo
lapok is kiveszik a maguk reszet a vaIasztasokb61. Eleinte hires tajkepeket, epiile
teket, nagy ferfiakat s effeleket nyomtak ezekre az apr6, kemeny papirosokra, most 
azonban mar egyes jeloltek arczkepevel ellatott levelez61ap is van eleg. De hisz 
ugyan ki es mi is lehetne most erdekesebb e vilagon, mint a jelolt, a kinek emleke 
igy bizonyosan megmarad, meg sajnos bukas eseteben is, legalabb egyik-masik 
levez61ap-gylijtemenyben. 

De meg is maradhat. Mert hej, sokat dolgozott szegeny jelolt ezert a is dics6se
gert. Mar nehany hete levetette rendes, polgari abrazatat, mely talan megelegedett, 
j61 taplaIat es piros vala, - s helyette aggodalmas, gondterhes arczot oltott, melyen 
ott iii a honfiui fajdalom s a haza es "nep" sorsan val6 toprenges ... 

... A mint aztan vege a vaIasztasnak s ablakftiggony, babruha lesz a leng6 zasz-
16kb61, a gy6zedelmes jelolt kepe megint kideriil, a vesztesen pedig meg jobban ta
nyat iit az a melyseges toprenges; csakhogy most mar nem a haza es nep sorsa mi
att, han em a j61 felszaporodott alkotmanyos koltsegek kifizetese irant, a melyekr61 
a "tiszta vaIasztasok" uralkodasa idejeben sem lehet azt mondani, mint a boszor
kanyokr61, hogy: nincsenek. 
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IV. Reformlorekvesek - hare az tiltaltinos, egyenlo es litkos vtilaszt6jogert (1900-1919) 

IV. 
REFORMTOREKVESEK - HARe AZ ALTAlANOS, EGYENLO 

ES TITKOS VALASZTOJOGERT (1900-1919) 

1. 
Kossuth Ferenc' parlamenti felsz6lalasa a vruaszt6jog kiterjeszteser61 

1903. november 30 . 

... Az orszagban igen elenk az az ohajtas, az a kivansag, mondhatnam, az a kiivete
les, hogy a vaiasztoi jog jelentekenyen kiterjesztessek. Nincsen egesz Europaban olyan 
alkotmanyos ailam, melyben 55 ev alatt a vaiasztoi jog ki ne lett volna terjesztve. 
Egyetlenegy orszag van, a hoi ez igy van, s ez eppen a szabadsagszeret6 Magyarorszag! 

S6t tovabb megyek: naiunk 55 ev el6tt 200.000 vaiasztoval tiibb volt, mint rna. Ezt 
a tenyt lehetetlen iisszeegyeztetni azzal a feltevessel, hogy hazank az emberi haladas 
utjan jar, mert nem lehet azt eltagadni, hogy az emberiseg haladasa a polgliri es em
berijogok kiterjeszteset kivanja. Igenis, nagy hiba tehat az, hogy a nernzet szellemenek 
felebredeset nem gyiimiilcsiizteti az orszaggyiiles oly alkotasban, a mi az orszagnak, s a 
magyar nemzetnek hasznara lenne. lIyen alkotas lenne, mint mar emlitettem, a va
lasztoijog jelentekeny kiterjesztese; ilyen lenne a vaiasztoi jogban letez6 nagy aranyta
lansagok megsziintetese; ilyen lenne a vaiaszt6keriiletek uj beosztasa, hogy eltiiriiltes
senek a nagy visszassagok; ilyen lenne az, a mit november 8-iki felsz6lalasomban szin
ten emlitettem, s a mi kiizelr61 erinti a magyar nyelv jogat, vagyis az, hogy a magyar 
nyelv az iskolakban feltetleniil ervenyesiiljiin. Lehetne gyiimiilcsiiztetni a kiizvelemeny 
felbuzdulasat abban is, hogy szocziaiis teren oly reformok teljesittessenek, a melyekre 
az orszag reg6ta var es a melyeknek reszletezesebe el6bb emlitett beszedem utan ujra 
belebocsatkozni nem akarok, de a melyek mind oda lennenek iranyitva, hogy a sze
geny ember sorsan segitsiink. CHoszszantart6 elenk helyesles a szels6 baloldalon.) .. : 

····K~;;~thit~;~~~·J;;.;;;;i~;I;;;;i;;;;;~~ti""b~;;id~:Ei~t;;;j~·~t~ki~;;ii~i;iri"" 

l!~'!:t.O:.z.z.l!r..~j?~:~~~~ck~l!t.~CLjt.~.O:.z.c1: .. C~~?:.t.~.§~t."!c1:rj.~o.:':ul!p:H!g?:.?~?oJ(L 

2. 
A vruasztasokt61 val6 tavolmaradasok okair61 

Pozsony, 1903. 

A k6telez6 szavazas eszmeje a gyakorlat iteZ6szeke eZ6tt. 

Miel6tt rea ternenk arra, hogy milyen orvosszereket kell. alkalmazni, hogy a 
szavazasok tiimeges mulasztasat csiikkentsiik, nem fciliisleges reamutatni azokra 
az okokra, a melyek a szavaz6t kiitelessege elhanyagolasara kesztetik. 

, Kossuth Ferenc KL. idOsebbik /ia, Fiigget/ensegi Parti kepviseio, az ellenzeki koalici6 egyik vezetoje. 
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Jv. Re/onnt6rekvesek - hare az tiltaldnos, egyenlo es titkos vtilaszt6jogert (1900-1919) 

EIs6 sorban a tudatlansag az, a mely a legtobb szavaz6t visszatartja att61, 
hogy a vaIaszt6i urnanaI megjelenjek. Nem is lehet ezen csodaIkozni. Azt meg felig 
meddig mindnyajan tudjak ugyan, hogy miben allanak allampolgari jogaink - hisz 
elegen akadnak, a kik 6'ket erre figyelmeztetik - de hogy min6 aIlampolgari kote
lessegiik vannak a kozteherviselesen es katonaskodasi kenyszeren kivUI, annak 
tudatara csak vajmi kevesen ebrednek ... 

. A tudatlansag utan mindjart a nem tor6domseg kovetkezik a bajt el6idez6 es 
fokoz6 okok kozott. 

Sok ember hihetetleniil kevesre beesiili szavaz6 jogat. Megfoghatatlan, hogy 
rovid id6 alatt min6 ertektelenne lett sokak szemeben ez a jog, melyet annyira 
6hajtottak, mIg nem volt meg. 

Nemelyek kiesinylik a polgarokjogait. A parlamenti szervezetben nap-nap utan 
hallani azt a bargyu ervet, hogy hisz mit is er egy szavazat millionyi szavazat ko
zott. Az egyen szempontjab61 bizonyara semmit. De epen ez a helytelen szempont, 
mert elfelejtik, hogy az a szazezernyi - egyenkint es egyenenkint semmit sem er6 -
szavazat a nemzet ereje, szabadsaga ... 

A szavazasok elmulasztasanak allg van karhozatosabb oka, mint a restseg, 
amely sajnos sokkal gyakoribb jelenseg, mintsem kepzeln6k Sok embernek a leg
kisebb ok is elegend6, hogy legszentebb kotelesseget elmulassza ... Sok ember tObb
re becsiil egy kirandulast, vadaszatot, gepkocsikazast a szavazasnaI ... 

SokaknaI a szavazas elmulasztasanak nem a kozonyosseg vagy a restseg az oka, 
hanem az, hogy e I v b 61 nem szavaznak ... 

TalaIkoznak olyanok is, akik a szavazast61 val6 tart6zkod8ssal azt akarjak jelezni, 
hogy nem ismerik el a kormanyformat, amely az aIlamban van ... 

Vegtere hagytuk a legsajnalatosabb okot; a felelmet. Ez a legkenyesebb vala
mennyi kozott. A kozombi:isseg, tudatlansag, passivitas ... mind oly egyeni momen
tumok, amelyekb61 hianyzik a kiils6 kenyszer. A felelem ellen ben kivUlr61 jov6 be
folyas, amely a vaIaszt6t megfosztja ftiggetlenseget61. Fenyegetesek tavol tarthat
jak a szavaz6t az urnat61, ahol pedig szivesen teljesitette volna meggy6z6desenek 
sugallatat. Hanyszor tapasztaljuk az eletben, hogy az emberek meggy6z6desiik 
felaIdozasaval jarulnak az urnakhoz. Alig van ennellealaz6bb erzes. 

SajnaIni val6 az az aIlampolgar, a ki meg legszentebb kotelessegenek teljesitese
kor sem erezheti magat szabadnak. Ilyennek meg aranylag a legszivesebben lehet 
megboesatani, ha tavol marad a szavazast61. Legalabb nem szavaz meggy6z6dese 
ellen. Sokszor eleg nagy aldozatot hozott mar ezzel is .... 

Mily m6don orvosolhatO, illet61eg esokkenthet6 a vaIasztasokt61 val6 tart6zkodas? 

A valasztasok alkalmaval igen nagy azoknak a szama, a kik azert nem szavaz
nak, mivel tudatlansaguk miatt egyaItalaban fogalmuk sines vaIaszt6i joguk jelen
t6seger61. Hajland6k abban inkabb kenyelmetlenseget latni - a melyt61 jobb szaba
dulni - sem mint a legszebb aIlampolgari jogot es kotelessegert, a mely 6'ket az aI
lamelet eselekv6 elemive teszi. 

Ezen esak az aIlami eletre val6 neveles segfthet. 
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IV. Reformtorekvesek - hare az aitalanos, egyenl6 es titkos valaszt6jogert (1900-1919) 

Az allamnak k6telessege polgarait felvilligositani arr61, hogy nemcsak penz- es . 
verad6t k6vetel t61iik, hanem, hogy elvarja, hogy a k6ziigyekkel is foglalkozzanak, 
miheiyt a t6rvenyben megk6vetelt kort mar elertek. S igy els6 sorban, hogy valasz
t6i jogukkal is eljenek, mivel annak elmulasztasa az allam ellen eik6vetett bun. 

Hazank ebben a tekintetben a legt6bb allamot megei6zte. A "nepiskolai k6zoktatas 
targyaban" hozott 1868:XXXVIII. t.c. 55. §-a a k6zsegi elemi nepiskoiaban k6teles tan
targyak k6z6tt I) pont alatt "a polgari jogok es k6teiessegek tanitasat" is elrendelte. 

Vutkovich Sandor: A kotelezo szavazas. Politikai tanulmany. 
Pozsony, 1903. 93-103.old . 

........................................................................................................................................................................... ................................................. . 

3. 
VaIasztasi korut szervezese nemzetisegiek lakta keriiletben 

Kajdacs, 1904. szeptember 6. 

Melt6sagos Gr6f UrI 

Tegnap estve Gy6nkr61 haza erve szamot adok safarsagomr61. 

Ott is, utk6zben is, t6bb valaszt6val taialkoztam; mindeniitt, mindenki 6rvend6 
varakozassal tekint'Melt6sagod latogatasa ele s mondhatom, igen szivesen fogjak 
fogadni mindeniitt, 

Scherer es Brucknerral (a varsadi vezet6 nemet, aki a k6zeii nemet falukban is 
otthonos) beszeitem s veiiik, mint a kik mar azon utat hasoni6 aikalmakkor t6bb
sz6r megtettek s ismerik a videk topographiajat j61 - k6z6item a csoportositott ut
rendet s teljesen correctnek mondtak, Ugy Scherer, mint Bruckner, a nemet fal
vakba meneteikor, sziikseg esetere keszenietben iesznek. 

A czelzott gy6nki banquette-re nezve a gy6nki nagyvendegi6ssel is beszeitem. 
Borsosan szamit. A k6vetkez6 arakat mondta: 

I. 
Gulyasos leves 
3-4. feie retes teszta 
3-4. feie pecsenye, kenyerrel 
sajt es gyiim6lcs - feiiiter borrai 1 frt, 50 kr[ajcar 1 
Egesz lit. borral 1 frt 80. 

II. 

Barna leves 
Aszetii (ludmaj, pragai sonka s ha kap, szulczirozott hall) 
3-4. feie pecsenye, kenyerrei 
3-4. feie retes teszta 
Sajt es gyiim6lcs - Egesz liter borral 2. frt. 

, Halkocsonya 
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IV. Reformtb'rekvesek - hare az ditaldnos, egyenlo es titkos vdlasztdjogert (1.900-1.919) 

Miutan a vendeglas az mondotta, hogy az ebed napja elatt eleg 4. nappal tu
datni az elfogadott menu-t: nem alapodtam, nem alkudtam meg vele, mig Melt6sa
goddal nem beszelek, ami penteken este lesz, mikor az iigyved urral is egyiitt le
sziink. Lesz tehat meg ida basegesen, 17-ig. 

Miutan a regi, j6 czigany banda Gyonkon feloszlott, s az ott leva trombitas ban
da nem megfelela: megbiztam a vendeglast, hogy a hagyeszi, j6 hires czigany ban
dat rendelje oda, s kap 15 frt-ot. Ezt el is fogadta s felel r6la, hogy 15 frtert meg 
lesz. Tanyerozas kizarva. 

Az elsa esoportbeli magyar kozsegekbe holnapi postaval, mellazve a tavirati 
ertesitest, mert ez igy helyesebb es jobb lesz (azon kiviil kevesebbe is keriiD ajan
lott level ben irok az egyes el61jar6sagnak, tudatva a beszamol6 beszed terminusat 
stb. - Igy fogok eljarni a tobbi kozsegekkel is. 

Ugyved ur meg - megbeszelesiink szerint - a szolgabir6val tudatja, vagy tan tu-
datta is. 

Ami engem illet, j61 es rendben fogom elintezni. 

A banquettre meghiv6k kiosztasara, biztos kezhezjuttatasara nezve is intezkedtem. 

Penteken este, elasz6val b6vebben. 

Fogadja Melt6sagod tiszteletemnek kinyilvanitasat, a melylyel vagyok 

igaz hive: Tanto Janos 

4. 
VaIasztas utlin 
1905. februar 5. 

A vaIasztas viharja, - a melyhez hasonl6 regen vonult vegig az orszagon - ki
tombolta magat, de a nyomai meg sokrug lathat6k es erezhet6k lesznek. 

A vaIasztasok szinhelyei olyan benyomast keltenek, mint valami mulat6hely a 
lezajlott vigalom utan. A nagy piaczon a h6reteg sarra taposva, szerte-szejjel tOrott 
iivegek, ujsagpapirosok hevernek, itt-ott egy-egy gazdatlan, gylirott porge kalap is 
akad. A hazakr61, a vesztes part lobog6i eltiintek, a gyaztesek zaszl6i is megritkul
tak, kozbe-kozbe a rudr61 szomoruan fityeg Ie egy-ket szines foszlany, mint pana
szos bizonyiteka az ellen part haragjanak. 

A koresmak udvaran lebontjak a hevenyeszett fab6dekat, a laczikonyhak nyitott 
tiIzhelyei visszakeriilnek a kamaraba, odabenn pedig koresmaros uram osszeiil ele
te pfujaval es olyan buzg6n szamitgatja a hasznot, vagy a kart, hogy beleizzad az 
iistoke. Ebb61 meg holmi por is kerekedhetik, kivaIt, ha a dolog a vesztes fel zsebe
re ment, mert ut6lag rendesen mar hire sines annak a pazar bOkezusegnek, a mivel 
a vaIasztas elatt a rendelest tettek. 

Az is igaz, hogy nehol a "torvenyes ellatas" fogalmat a valaszt6k sokkal tagabb 
ertelemben veszik, mint a hogy a jelolt kepzelte. Bar volt a mostani vaIasztason 
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szep pelda az ellenkez6re is. Egy nagy magyar valaszt6kertiletben - igy beszeIi a 
megvruasztott kepvisel6 - a keriilethez tartoz6 huszonegy kiizsegi birai kijelentet
tek, hogy a vruaszt6k egy krajczar kiilteseget sem akarnak okozni ajeliiltnek. Nem 
is fogadtak el a fuvart sem, s6t zaszl6t is a maguk penzen szereztek. Mikor aztan 
megvolt az egyhangu valasztas, az uj kepvisel6 meg se aIlhatta meg, hogy legalabb 
egy kis piirkiiltiis vaesorara meg nem hivja a vruaszt6it; de nagy volt a esodrukoza
sa, mikor nem akadt egy ember sem, a ki elfogadta volna. Becsiiletbeli dolognak 
tekintettek, hogy meg ezt az egy vaesorat se vethesse a szemiikre senki. Es tenyleg 
ott poshadt a megrendelt iitszaz adag piirkiilt azon m6d, a hogy megf6ztek. 

Sajna, ez bizony ritka helyen esik igy meg; legtiibbsziir kelletenel is tiibb vendeg 
akad az effele lakomakra. S nem egy kepvisel6 busan gondolhat ra, a ki bekiitiiziitt 
torokkal igyekszik rekedtseget kiheverni, hogy hat azt a sok alkotmanyos kiiltse
get, melyet a benyujtott szamla el6sorol, - vajjon mikor heveri ki? 

Se szeri, se szama annak a sok apr6 tiirtenetnek, a mit most azon frissiben 
mondanak el egymasnak az uj mandatumok boldog birtokosai a f6varosi partkii
riikben, a hollassankint iisszegyiilekeznek. Van mit beszelni, mert ez a valasztas a 
komoly es derus eseteknek egesz sereget szolgrutatta es kiiliiniisen sok furesa 
meglepetest hozott. Ezek kiiziitt nem utols6 az, a mely egy tekintelyes politikussal 
tiirtent. A keriiletet mar reg6ta kepviselte, es megvruasztasa, bar volt nemi ellen
mozgalom, most is biztosnak latszott. Annak vette egy baratja is, a ki nem varva 
semmi hiradast, a valasztas napjan delel6tt ezt a taviratot adta fel a czimere: 
"Udviizliim, mint az x-i keriilet ujonnan megvalasztott kepvisel6jet. Eljen!" Nagyot 
nezett aztan, mikor este ezt a tavirati valaszt kapta: "Csunyaul megbuktam, de 
azert j61 vagyok." ... 

Azt is erdemes fOljegyezni, hogy a valasztas az allamkincstarnak is szep hasznot 
hajtott, mert postanak, tavirdanak es vasutnak ket het alatt akkora forgalma volt, 
a milyen rendes id6ben felesztend6 alatt is alig van. 

Par nap mulva a kiizerdekl6dest a vruasztasi hadjarat helyett az orszliggyUles vonja 
magara. A megnyitas, a fenyes felvonulas, a tr6nbeszed, az uj kormany megalakulasa 
friss, izgat6 taplruekkal fognak szolgruni az ujsagra ehes kivanesisagnak. 

A valasztasr6l pedig esak egy gazdag legendakiir marad meg, mely mar-mar 
megkezdi kiirutjat es lehatol mindeniive, a hoi az emberek iissze szoktak gylilni, a 
kavehazt61 a fon6ig, es folyik majd a magyar ember legkedvesebb sz6rakozasa, a 
kedelyes adomazas az emlekezetes felfordulasr61 - a Karpatokt61 az Adriaig. 

................_______ ____ .Y..G!~rJ!_Clp.~.J!j~tig~J~Qs..JI!_b.ry:_li:r:J!: ____________________________________ _ 

5. 
Javaslat a vatasztasi rendszer tovabbi korlatozasar61 

Debrecen, 1905. szeptember 30. 

Melyen tisztelt kepviseI6b.az! 

Abauj-Torna varmegye a vruasztmanyi tiirveny revizi6janru a vruaszt6i jog el
nyereset a nemzeti szempontok ke1l6 meltatasa erdekeben az rulam hivatalos nyel-
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venek tudasahoz fUzetni elkeriilhetetleniil sziiksegesnek tartvan ilyen ertelmu tiir
veny megalkotasat kerik. 

Ezen hatarozat folytan mely tisztelettel kerjiik mi is az igen tisztelt kepviselO'
hazat, hogy a vaIasztasi tiirveny revizi6janal a vaIaszt6i jog elnyereset a magyar 
nyelv tudasahoz flizven, azt, hogy vaIaszt6i joggal csak az birhat, aki az aIlam hiva
talos nyelvet erti, azon irni es olvasni tud, - mindazonaltal azok, akik az uj tiirveny 
eletbelepte e16tt valaszt6 joggal birtak, az allam hivatalos nyelvenek nemtudasa 
cimen a vaIaszt6 jogt6l el nem eshetnek, - az uj tiirveny keretebe beilleszteni s az 
egyseges magyar allam kiepitesenek nagy munkajat ezen ujabb s nemzeti szem
pontb6l felette iidviis reformmal is elO'segiteni melt6ztassak. 

A hatszaz eves Debrecen. Szemelvenyek a varos tortenelmeb61 . 

.............................. §~~r:.~.:.:.l5.?'!':o..r..O'c.~J'.0...~.r..~Y..: . .!!..e.~r:.e.c.e.'!:~.J~?!.: .. ~§.?~c!::......... ....... . 

6. 
Miert kell a nonek vruasztojog? 

Budapest, 1910 k. 

1. Mert a nO' ugyanugy tartozik engedelmeskedni a tiirvenyeknek, mint a ferfi; 
kell tehat, hogy resztvehessen azok alkotasaban. 

2. Mert a nO't eppugy megad6ztatjak, mint a ferfit es megsem sz6lhat bele az 
ad6k felhasznaIasaba. 

3. Mert a kepviselOk csupan a valaszt6k kivansagaival torO'dnek; hiszen azokt6l 
fiigg mandatumuk. 

4. Mert amig a nO' nem vaIaszt6 es nem valaszthat6, addig senki sem kerdezi: 
mire van sziiksege. Ugy bannak vele, mint a gyermekkel, aki nem tudja, mi j6 vagy 
mi rossz rea nezve. 

5. Mert kell, hogy a parlament a nep akaratat fejezze ki; ez pedig lehetetlen amig a 
nO'ket, a nep nagyobbik felet, megakadaIyozzak akaratuk kozvetlen nyilvanitasaban. 

6. Mert vannak a n6nek speciaIis, az anyasaggal kapcsolatos erdekei; ezeknek 
sz6sz6l6ja csakis 6 maga lehet. Csak az tudja, hoI szorit a cipO', aki viseli. 

7. Mert a ferfiak a nO'kre nezve sert6 tiirvenyeket hoztak, megkerdezesiik nel
kiil; ezeket csak a nOk maguk fogjak igazsagosan megvaItoztatni. 

8. Mert a nO' el61 sok paIyat elzartak es a ferfiaknak tartottak fenn a legjobban 
fizetett es legkenyelmesebb hivatalokat. 

9. Mert a n6'k. elO'tt nyitva all6 paIyakra sem keszitik Ok elO' a ferfiakkal egyen
lO'en; a tiirvenyhozas csupan a fiuk kellO' kikepzeser61 gondoskodik abb6l a penzb61, 
amelyet reszben a n6'k. ad6ja szolgaItat. 

10. Mert csak a vaIaszt6jog segitsegevel teremthet a nO' leanyanak is olyan ki
kepzesi lehetO'segeket, amin6'k. fiai szamara fennaIlanak mar .... 

23. Mert mindazokban az aIlamokban, ahol a n6'k. vaIaszt6k es vaIaszthat6k Coo.), 
a politika tisztabb, becsiiletesebb es jobban torO'dik a nep sziiksegleteivel. 
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24. Mert a magyar nO'k egy reszenek mar O'sidO'k ota kovetkiildesi joga volt s azt 
kitiinO' politikai erzekkel gyakoroltak. (Kossuth Lajos is mint asszonynak kovete 
jutott a parlamentbe.') 

25. Mert a mai magyar nO' megkovetelheti, hogy a megaIkotando vruasztojogi 
torveny - a modern kor igenyeinek megfele16en - minden nO're kiterjessze az 1848-
ban eltorolt politikai jogokat. . 

26. Mert torvenyes beavatkozast, aIIami intezmenyeket es eIIenO'rzest igenyel
nek: az aIkoholizmus, a szegenyseg, a fertO'zO' betegsegek eIIeni kiizdelem, a gyer
mekvedelem es a bekemozgalom. 

27.Mert a valasztojog legbiztosabb eszkoze annak, hogy minden nO', aki komo
lyan erdeklO'dik a tarsadaImi kerdesek irant, hozzajaruljon e sulyos bajok gyokeres 
orvoslasahoz, ami osszekoldult, osszetancolt, bazarokon gyiijtott penzosszegekkel 
nem lehetseges. 

28. Mert a vruasztojog nem oncel, han em a vedelem fegyvere olyanok kezeben, 
akiknek erdekeit senki sem vedi; a legjobb szerszam azoknak, akik O'szinten akar
jak szolgalni a kozerdeket. 

29. Mert a nO'nek, .mint anyanak, nevelO'nek, munkasnak, adofizetO'nek osszes 
szolgruataival szemben az aIIam meg az onrendelkezes jogat sem adja meg. 

30. Mert a vruasztojog hianya olyan megalaztatas, amelyet ontudatos, nemet 
megbecsiilO' asszony nem tiirhet meg. 

31. Mert sokkal nemesebb lesz a gondtaIanul elO' nO' elete, ha komoly koziigyek
kel foglaIkozik, mint ha leha idO'toitesre pazarolja idejet. 

Csatlakozzek minden ontudatos, az emberiseg haladasaert lelkesedo no es terti a 
Feministak Egyesilletehez (V, Maria Valeria-utea 12.), amely minden magyar no
nek aktiv es passiv valasztojogaert kilzd. 

Tagsagi dij legalabb 10 korona; reszletekben is fizethet6. Ennek fejeben kapjak 
a tagok az egyesiiletnek "A nO' es a tarsadaIom" cimii hivataIos lapjat . 

.......... -............................................................................. , .............................. , ................................ , .................................................. . 

. A.'!GfJ7.(]:.cl!..e.'!':Z:.e.~~.1.!AZ:P:.I!.'!!:.0.!:.qqj(]:.~~Ji?rjJ!§?s.Z:~fi:.z.J'.:.l!:.?pl'!pq:r.f;;jt.e.'!!:~'!>.:..?~:§.§9.:. 

7. 
Munkasgyiiles hatarozati javaslata a vaIaszt6jog reformjar61 

SzekesfeMrvar, 1910. januar 16. 

Hatarozati javaslat. 

Szekesfehervar munkasainak 1910. januar 16-an tartott nepgy(ilese magaeva teszi 
a magyarorszagi szocillidemokrata partnak azon llilaspontjat, hogy a politikai vllisag 
csakis a torvenyhozas demokratizlliasaval, tehat csakis az llitalanos, egyenlO', titkos 
vlliasztojog torvenybe iktatasaval oldhato meg. Kimondja tehat, hogy ezen reform ki-

1 Kossuth Lajos va16jdban hr. Vecsey Pdl - majd aztan tiibben mtisok - kepviseleteben vet! reszt az 1832-36-os 
orszO.ggy{flesen. 
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kiizdese erdekeben Mrmily aldozatot megkivan6 harera keszen all s hogy allasfoglala
sat valamennyi politikai renyez6vel - ugy a kormannyal, mint a parlamenti partokkal 
szemben ezidoszerint egyediil a vlilaszt6jog kerdesere val6 magatartasukt61 teszi fiig
g6ve. Ennek megfeleloen kimondja, hogy szervezettsegenek egesz erejevel melleje all e 
kerdesben mindazoknak, akik az altalanos, egyenlo, titkos valaszt6jog azonnal meg
val6sitasat teszik programjulli es hogy ugyanezzel az er6vel szembeszall mindenki
vel, aki barmi iiriigy kapcsan e reform tOrvenybe iktatasat hatraltatni vagy meggatolni 
akaIja. 

Fejer megye multja irott emlekekben . 

..... 9.s.I!?:~~z.z..~.!..C1:~~.~.g.~~().r. .... ::!<::!1O'~C1:.I!1.~cl:.CI: .. §?:~~~.s.r.~.~~r..v..~r..~J~??:}g§..:().l4.· .. u. 

8. 
Jelent{~s a kepviselo-vatasztas biztositasahoz sziikseges karhatalomr61 

Paks, 1910. majus 7. 

F. ev. 6165 szamu rendeletere jelentem [az alispannak], hogy a kepviselo
valasztasok alkalmab61 a kOzrend fenntartasa es a valaszt6i jog szabad gyakorlata~ 
nak biztositasa erdekeben Paksra 2 szazad (szazadonkint 60-70f6b61 al16) lovas
sag, avagy 1 szazad lovassag es 1 szazad gyalogsag lenne kirendelheto akkent, hogy 
ezek mar a valasztast megelozo nap reggelen Paksra erkeznenek. Ezenkiviil 
Paksra 30 esend6r lenne kirendelend6 akkent, hogy azok a valasztas elotti nap reg
gelen Paksra erkeznenek . 

. Ezenkiviil Dunafcildvar kozsegbe 20 csend6r, Bolcske kozsegbe 8 csendor es 
Madocsa kozsegbe 5 csend6r lenne a valasztas elotti napra kirendelendo. Ezek egy re
szenek az is feladata lenne, hogy a valaszt6kat a valasztas szinhelyere, Paksra kiserne. 

A kolesdi·valaszt6keriilethez tartoz6 jarasombeli Kajdaes kozsegbe 5 esendorb61 
alI6 jaror lenne kirendelendo. Nagydorog es Fadd kozsegekben pedig az ottani tel
jes szamu esend6rors meghagyand6 lenne. 

Szuksegesnek tartanam, hogy ugy a katonasag, mint a csendorseg a valasztas 
utani napon is az illeto kozsegekben maradna. 
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9. 
Az "A.J.talrulOS, egyenlo, titkos v31aszt6jog orszagos szovetsege" felhivasa 

Budapest, 1910 k. 

Csatlakozzatok a Vrilaszt6jog szovetsegehez! 

Polgartarsak! A kevesek kivrutsagos uralma minden nepet elnyom. Az egesz la
kossag gazdasagi haladasat es muveltsegbe val6 fOlemelkedeset csakis a nepuralom 
szabadsaga biztosithatja. 

Nepuralom lehetetlen jogegyenl6seg nelkiil; ajogegyenl6seg alapja: az rutalanos, 
egyenl6, titkos vruaszt6jog. 

Az rutaIanos, egyenl6, titkos vruasztOjog az az eszkoz, melylyel minden polgar befolyast 
gyakorolbat az atlam politikajara s ezrutal a maga tarsadalmi helyzetet is javithalja . 

Polgartarsak! Sorakozzatok es csatlakozzatok hozzank az altalanos, egyenl6, 
ti tkos vruaszt6j og kikiizdesere. 

Az rutalanos, egyenl6, titkos vruaszt6jog orszagos szovetsege nem tartozik egyetlen 
parthoz sem, tagsagi dijat nem szed, de adomanyokat agireci6 celjara szivesen fogad. 

A szovetseg irodrija: Budapest, 1Y, Kigy6-utca 4, 1. 

10. 
A szoci31demokrata part v31asztasi elo'kesziiletei 

Budapest, 1914. jUnius 

Budapest munkrisnepehez! 

Munkrisok! Elvtrirsak 

Evtizedes kiizdelem eredmenye az a - sajnos - sziikmeretii vruaszt6jog, amelyet 
az uj torvenyben sikeriilt elerniink.l De meg ez a keyes jog is semmive foszlik, ha 
nem toreksziink minden eberseggel es a legnagyobb buzgalommal arra, hogy leg
alabb minden munkasember megkaphassa valasztOjogat, ha mar torvenyt is hoztak 
err61. Segiteni akarunk ebb en minden f6varosi szegeny embernek! Minthogy a leg
kozelebbi napokban a hfit6sagok mar megkezdik az uj vruaszt6k nevjegyzekenek 
osszeirasat, mi magunk, a szervezett munkrisok prirtja es annak bizalmi{er/iai2 vi
gyrizni akarunk arra, hogy minden munkris es kispolgrir csakugyan beju8son a vri-

I 1913. evi XlV. tiirvenycikk az orszdggyUlesi kepvisellfk valasztasar61. - Az elsa viitigMborU kitiirese kiivetkezte
ben e tiirveny alapjan nem torlentek vaiasztasok (a korabban megvaiasztott kepvisellfk mandatumat 
meghosszabbitottak). 

2 A bizalmi jeladata a mozgalom idOszerii kerdeseinek megvitatasa, velemenynyilvanltasa volt, jontos szerepet 
jdtszott a gazdO.stigi vagy politikai akci6k megindltasaban, helyi iranyltasaban. 
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laszt6k neujegyzekebe, mert aki a ualaszt6k neujegyzekeb61 most kintreked, annak a 
szauaz6joga elueszett. 

Sziiksegesnek tartjuk a szegeny nep figyelmet felhivni arra, hogy rosszlelkii csal6k 
itt-ott elhireszteltek, hogy aki valaszt6jogat megszerzi, azt megad6ztatjalc Aki ilyet 
hiresztel, azt dobja ki a munkas a lakasab61, mert az csak azt akaIja, hogy a munkas 
ne keresse jogat. Az ipari munkas valaszt6jogat semmifele ad6hoz nem kototte a tor
veny, a balga hiresztelesnek ne iiljon fel senki! A valaszt6joghoz sziikseges adatokat a 
torueny ertelmeben semmifele ad6zcisi celokra felhaszncilni nem szabad! 

De hogy a valaszt6jog dolgaban mindenkinek segithessiink, a sziikseges okma
nyokat neki megszerezhessiik es minden tekintetben tanaccsal ellathassuk, azert 
mi magunk irjuk el61Jb ossze mindazokat a munkasokat es kispolgarokat, akiknek 
valami cimen meg lehet szerezni a szavazati jogot. 

Ezert most vasarnap, junius 14-en, lakasr61-lakasra megyiink, hogy a szavaz6-
kat osszeirjuk. 

"Kerd6iu" cimii nyomtatvanyon felvessziik azokat az adatokat, amelyek azert 
sziiksegesek; hogy ha a hat6sagok netan nem vennek fel a valaszt6k nevjegyzeke
be, mi az illeta erdekeben felsz6lalhassunk. 

Vasarnap reggellehet61eg 10 6ra elatt partunk megbizottja felkeres minden la
kast, varja meg minden 29 eves es annal idasebb ferfi a lakasban, hogy minden 
valaszt6t osszeirhassunk. 

Munkatarsi es elutarsi ilduozlettel 
a magyarorszcigi szocialdemokrata part. 

11. 
Kozsegi kepviselotestiileti v81asztas eredmenyenek feliilvizsg81ata 

Gyula, 1917. marcius 12. 

Oroshazi kozsegi kepviselavalasztas elleni felebbezeset a jarasi fOszolgabir6 be
terjeszti. -

Veghatarozat: 

Bekesvarmegye kozigazgatasi bizottsaga Oroshaza kozseg igazol6 valasztmanya 
altaI 1917. februar 19-en 1. sz. a[lattj hozott veghatarozatot, -melyszerint Orosha
za kozseg III. keriileteben megtartott kozsegi kepviselavalasztast megerasiti -
Szalai J6zsef oroshazi lakosnak felebbezese folytan feliilvizsgalvan, azt megvaltoz
tatja a megfelebbezett valasztast megsemmisiti es az oroshazi III. keriiletben az uj 
valasztast elrendeli. -

Indokok: 

Felebbeza azert keri a valasztas megsemmisiteset, mert annak titkossaga megserte
tett azzal, hogy a valasztast levezetO elnok a beadott szavazatlapokat a valaszt6i nev
jegyzeknek az illeta szavaz6t feltiinteta sorszamaval megjelolte es igy m6dot nyujtott 
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arra, hogy megallapithat6 legyen, hogy az egyes szavaz6k kit kivantak kiizsegi kepvise
love vaIasztani. A kiizsegekr61 sz616 1886:XXII. t.c. 46.§-a szerint: "A vaIasztas a sza
vaz6k nevenek nyilvanos feljegyzese mellett szavazatlapok aItal tiirenik." Ebb61 vila
gos, hogy csak a szavaz6k nevenek feljegyzese nyilvanos, egyebkent a vaIasztas titkos. 
A tiirveny ezen rendelkezese a kiizseg bekejet ov6 azon politikai czelt szolgalja, hogy 
sem a vaIasztas alkalmaval, sem kes6bb megallapithat6 ne legyen, hogy az egyes kiiz
segi lakosok kire adtak Ie szavazatukat. 

Az iratokhoz csatolt szavazatlapokb61 megaIlapithat6, hogy azok tenyleg sor
szamozva vannak, sot azokb615 darab 1-5-ig nemcsak kiviil, han em a vaIasztand6k 
nevet tartalmaz6 oldalon is szammal van megjeliilve, ami azt jelenti, hogy a szava
zatlapokat megneztek. 

A tiirveny fennebb hivatkozott rendelkezese ertelmeben a vaIasztasnak ugy kell 
tiirtennie, hogy az elniik miutan a jelentkezo szavaz6 vaIaszt6i joganak a valaszt6i 
nevjegyzek alapjan leendo negaIlapitasa utan a szavaz6 nevet feljegyzik. - a szava
zatlapot atveszi es az urnaba helyezi. Minden ezen tulmeno tevekenyseg ellenkezik 
a tiirvennyel. -

Miutan ekkent a vaIasztasi eljaras soran a tiirveny egy lenyeges rendelkezese serte
tett meg, - az uj vaIasztast elrendelni kellett. Ezen II. foku veghatarozat ellen panasz
nak van helye a kiizigazgatasi bir6saghoz, amely 15 nap alatt az oroshazi jaras 
foszolgabirajanaI, mint a kiizsegi igazol6 vaIasztmany elniikenel nyujtand6 be. 

Mir61 az oroshl'izi jaras foszolgabirajat ezen veghatarozat 3 peldanyanak es az 
iratoknak kiadasa mellett tovabbi eljaras vegett ertesitjiik. -

Kelt Bekesvarmegye kiizigazgatasi bizottsaganak Gyulan, 1917. evi marczius h6 
12 napjan tartott iileseben. -

[olvashatatlan alairas] 
foispan, elniik 

Bekes Megyei Leveltar. Oroshdza nagykozseg iratai. 
Altalanos iratok 3451/1917. 

12. 
R.eszletek a v81aszt6jogi reform javaslaUmak indoklasab61 

1918. 

A titkos szavazds m6dja. / A titkos szavazas elvenek a gyakorlatban csak tigy van 
erteke, ha a szavazas m6dja komolyan megorzi a titkossagot. Azok a kiilfOldi aIlamok, 
amelyekben a titkos szavazas meghonosodott, a titkossag biztositasara kiiliinbiizo 
rendszereket fogadtak el. Eltekintve GiiriigorszB.gt61 es Szerbiat61, mely orszagok az 
analfabetak kedveert a goly6val val6 szavazas m6dszerehez folyamodnak, - majd azt 
rendeli a tiirveny, hogy a vaIaszt6k csak hivatalos titon eloaIlitott szavaz6lapot hasz
naIhatnak, majd pedig csak elouja, hogy milyennek (meret, szin, papir minosege stb.) 
kell lennie az elfogadhat6 es ervenyes szavaz6lapnak. A szavazassal tett tapasztalatok 
kiivetkezteben azonban mindinkabb tudatara jutottak annak, hogy a szavazas titkos
saganak legfontosabb biztositeka nem a szavaz6lap minosege, hanem a hivatalos 
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boritek, amelyet a szavazas szinhelyen vesz kezhez a v8.1aszt6. Ez a boritek, amelybe a 
szavaz6 elkiilonitett helyen (kiilon helyiseg, kiilon asztal, vagy kiilon Hilke); senki 8.ltal 
meg nem figyelve elhelyezi szavaz6lapjat es amelyet aztan lezarva ad at a szavazatsze
dO' kiildottsegnek, a legnagyobb biztonsaggal6vja meg a szavazas titkossagat ... 

SzavazOurna. / Javaslatunk a szavazas titkossaganak tovabbi biztositasara szaha
lyozza, hogy milyen szerkezetiinek kell a szavaz6urnanak lennie. Egyes kiilfOldi torve
nyek nagy gondot forditanak erre a kerdesre, meg az urna rajzat is kozlik es azt a tor
veny kiegesziw reszenek tekintik. 

Az 1913. evi XIV. t.-c. e targyr61 csak annyit tartalmaz (121. §.): "Az asztalra egy 
fedett es zart urnat kell 8.llitani, amely a szavaz6lapok bedobasara alkalmas nyilassal 
van ellatva." Nezetiink szerint nem lehet az egyes kozponti v8.1asztmanyokra vagy va
lasztlisi elnokokre bizni, hogy milyen urnat haszn8.1janak. Ez az 8.llapot nem fer ossze 
a v8.1asztlis titkossagaval es a v8.1asztlisi aktus komolysagaval. Javaslatunk kimondja, 
hogy az urnanak kulccsal olyan m6don lezarhat6nak kelliennie, hogy a zar felnyitasa 
nelkiil az urnab61 szavaz6lapot eltavolitani ne lehessen, es elrendelni, hogy a kulcsot a 
szavazatszedO' kiildotseg bir6i tagja vegye arizetbe: Hogy technikai okokon ne 
mulhasson a szavazas titkossaganak komolysaga, javaslatunk szerint az urnakat a 
beliigyminiszter egysegesen 8.llittatja eIO' ... 

A v6lasztasok tisztasrig6nak es zavartalansrig6nak biztositasa. / A mar eddig ismer
tetett intezkedesek mind a v8.1asztasok tisztasagat szolg8.ljak, de a eel eleresere ezek 
onmagukban nem elegsegesek. Biztositanunk kell a v8.1asztlisok komolysagat, a szava
zas szabad es ontudatos gyakorlasat, a v8.1asztas tenyenek azt az iinnepelyesseget, 
amely nem larmas es koltseges kiilsO'segekben es cifrasligokban, hanem a v8.1asztlis 
erkolcsi jelentO'segenek megerteseben nyilvanul. A v8.1aszt6t61 tavol kell tartanunk 
minden artaImas befolyast, amely ontudatat elhom8.1yositana, lelkiismeretet megin
gatna es szabadsagat korlatozna, szarmazzek bar az artaIom akar a penz, akar az al
kohol, akar csoportok terrorjanak, vagy a hivatali hatalommal val6 visszaelesnek for
rasab6l... 

A fuvarozlis es ell6tlis tilalmazrisa. / A szavazas decentralizaci6ja utan teljesen in
dokolatlan volna, ha tovabbra is torvenyesiten6'k azt a visszaelest, hogy megengedett a 
v8.1aszt6knak a szavazas helyere val6 sz8.1litlisa es onnan visszasz8.1litasa, tovabba a 
v8.1aszt6knak a szavazas helyen es ideje alatt ellatlisban reszesitese. A fuvarpenzek es 
az ugynevezett "sziikseges ellatas" sziiksegkeppen tag kaput nyitnak a v8.1asztasi kor
rupci6nak ... 

Mid6'n azonban tilalmazzuk a v8.1aszt6knak a szavazas helyere sz8.1litasat es vissza
sz8.1litasat, egylittal gondoskodni akarunk arr61 is, hogy a v8.1aszt6k a szavazas helyere 
feltetleniil eljuthassanak. A szavaz6koroket lehet61eg ugy kell alkotni, hogy a v8.1aszt6k 
rendszerint nagyobb neMzseg nelkiil gyalog is eljuthassanak a szavazas szinhelyere ... 

Javaslatunk a vesztegetes fogalmat az eddiginel szabatosabban kivanja meg8.llapi
tani, ... nemcsak azt tekinti vesztegetesnek, ha valaki a v8.1aszt6 reszere vagy a v8.1aszt6 
beleegyezesevel annak hozzatartoz6ja reszere, hanem azt is, ha barmely mas harmadik 
szemely reszere ajandekot, jutalmat vagy egyeb el6'nyt ad, juttat vagy iger. 

Alkoholtilalom. / Meg akarjuk vooelmezni a v8.1aszt6t az alkohol korrump8.16 hata
sat61 is. 
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A vruasztas tisztasagat a szeszes itallal val6 visszaeles legh!itranyosabban befolya
solja, mert morruis rombol6 eredmenye mellett a vruaszt6jog ontudatos gyakorlasat is 
lehetetlenne teszi. Ez az oka masfel61 nem ritkan olyan osszeiitkozeseknek es szenve
delyes jeleneteknek is, amelyeket a vruasztas komolYsBganak meg6vasara lehet61eg 
meg kell akadruyozni. Az ut6lagos megtorlas helyett tehat hatatyosabb eszkozhOz 
nylilhatunk: a megelozeshez. Javaslatunk szerint a vruasztas napjat megelozo nap del
utanjanak hat 6rajat6l kezdve a vruasztasi eljaras befejezeseig a vruaszt6kernletben 
szeszes italnak arusitasa, kiosztasa vagy a kozvetlen fogyasztas celjara egyeb m6don 
val6 forgalombahozatal tilos, es aki ezt a rendelkezest megszegi vagy kijatsza, 15 napig 
terjedheto elzarassal, valamint 200 K[orona]-ig terjedheto penzhiintetessel biinteten
do. Ha gyokeresen vegezni akarunk az alkohol alkotmanyos szerepevel, mas utat nem 
vruaszthatunk. 

. .................................................................................................................. . 
Vazsonyi Vilmos': Miert kell es milyen lesz a valasztojog reformja? 

..... ... ~.lJ.4.z.~~t.O'j?~ij0.lJ.~.l0.t.4ltf!J4'!:?[;.~'!t!:.?.~z.~C!:."§p·JfJ..!l!: ... !?g~!:J..~:?z.t!:.:........ 

13. 
A debreceni munkassag hatarozata a kormanyzat v8J.asztasi csalardsagarol 

Debrecen, 1918. jUnius 9. 

Hatarozati javaslat. Debrecen munkasainak 1918 junius h6 9.-en megtartott nyil
vanos gyiilese, foglalkozva az rutalanos politikai helyzettel, mindenekelott megatlapitja, 
hogy az a becstelen arulas es csalas, amelyre a politikailag leziillott munkaparti tObb
segre tamaszkod6 Vekerle' kormany a vruaszt6jog dolgaban kesziil, az egesz kultur
vilag elott ismeretes korrupt magyar politikai rendszer eddigi torteneteben is paratla
nulrul. 

Ezt a megdobbento tenyt a magyar munkassag annru nagyobb erkolcsi felhaboro
dassaI kenytelen megatlapitani, amennyiben az orszag dolgoz6 nepe meg alig egy esz
tendovel ezelott iinnepelyes kir[ruyi] manifesztum formajaban kapott igeretet a vruasz
t6jognak becsiiletesen demokratikus kiterjesztesere. 

Ezzel szemben megatlapitja a gyiiles, hogy mig a Vazsonyi fele javaslat ezen iinne
pelyes kirruyi igeretnek nemi teljesiteset es annak a minimumat jelentette, amivel Ma
gyarorszag dolgoz6 nepe egyelore megelegedhetett volna, addig azok a m6dositasok, 
amelyeket eddig veghezvittek, ertektelen ronggya vrutoztattak, amelyet a szervezett 
magyar munkassag ugy maga, mint az orszag erdeke szempontjab6l elfogadhatatlan
nak minosit s amellyel szemben barmely kinrukoz6 harci eszkozt alkalmazni fog mind
addig, amig ez a javaslat - avagy tOrvennye vruasa utan ez a torveny - a politika sze
metdombjara nem kernl, mikent vruaszt6jogi elodje. 

A gyiiles megatlapitja, hogy a kesziilo vruaszt6jogi csalast a magyar parlament egy 
reszenek becstelen arulasa mellett elsosorban a haborus helyzet okozta rutalanos kiil-

, Vdzsonyi Vilmos (1868-1926): iigyved, igazstigiigyminiszter, 1917. VIl/.24.-1918.I.2S. k6z6tt a vdiasztojogi 
tOrvenyjavasiat ei6'ileszitesevei megbizott tarca neikilli miniszter. 

2 He/yesen: Wekerle 
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es belpolitikai reakci6 teszi lehetOve. Ezert a munkassag az orszagot pusztulassal fe
nyeget6 haborunak azonnal val6 befejezeset tartja legsiirg6sebb k6vetelesenek es elha
tarozza, hogy ezen eel elerese es ezzel els6sorban a vaIaszt6jogi kiizdelem harci feltete
leinek megjavitasa erdekeben er6teljes es messzemen6 agitaci6t es akci6t indit; vegiil 
kimondja a gyiiles, hogy a legels6 kinaIkoz6 alkalmat fel fogja hasznaIni arra, hogy 
Magyarorszag ezid6 szerinti reakci6s, nepellenes es nepcsal6 kormanyzatat es egesz 
politikai rendszeret a legelkeseredettebb es barmily messzemen6 harci eszk6z6k igeny
bevetelevel vegleg megd6ntse. Agitaci6javal a magyar munkassag val6ra fogja vaItani 
azt az evtizedes jelszavat es fogadalmat, amely szerint nem lesz addig nyugalom Ma
gyarorszagon, mig az aItalanos, egyenl6, titkos vaIaszt6jogot t6rvenybe nem iktatjak. 

A hatszaz eves Debrecen. Szemelvenyek a varos tortenelmeb67. Szerk.: 

.... ... u...u...u!fo..'!1:.C>.r..~~z.>.'..0~r..Q.J.':P.~~r..~l;.~TI:!.J~~1..:J1.~~U? .. C>..l<!::....... ... u .. u .. 

14. 
Tamicsvruasztasok Tolna megyeben 

Szekszard, 1919. aprilis 13. 

A Forradalmi Kormanyz6tanacs rendelete ertelmeben az elmult het folyaman me
gyenkben is megejtettek a proletardiktaturat gyakorl6 tanacsok vaIasztasat, hogy az 
eddig miik6d6tt - ideiglenes szervek helyett a Tanacsk6ztarsasag alkotmanytervezet 
szerint megalakitott szervek vegyek keziikbe az orszag sorsanak intezeset. K6ztudo
masu, hogy a most megvaIasztott tanacsok is csak atmeneti jelleggel birnak, mert 
mandatumuk csak hat h6napra sz61, s a vegleges vaIasztas csak akkor fog megtartatni, 
ha a tanacsok orszagos gyiilese a k6ztarsasag alkotmanyat vegleg megaIlapitja . 

. A rendelet szerint a varosi es falusi tanacsok vaIasztasat e h6 7-en kellett megejteni, 
azonban, mivel a vegrehajtasi rendelet csak 5-en este erkezett Ie a direkt6riumhoz, e 
hatarid6t 1, illet61eg 2 nappal el kellett halasztani. Igy Szekszard yaros tanacsa csak e 
h6 8-an, a falusi tanacsok pedig 9-en vaIasztattak meg. 

Ajarasi tanacsokra mar a rendes id6ben, vagyis e h6 lO-en szavaztak, mig a megyei 
tanacs vaIasztasa most folyik. A tanacsok orszagos gyiilesenek tagjait Mtf6n, 14-en 
fogjak megvaIasztani. 

A megye kiil6nb6z6 helyeir61 beerkezett jelentesek szerint a vaIasztasok eleg nyu
godtan folytak Ie, bar tudomasunk van arr61 is, hogy egyes k6zsegekben szabaIytalan
sagok t6rtentek, amennyiben olyanok is szavaztak, s6t meg is vaIasztattak, akik eppen 
nem min6sithet6'k proletaroknak es a cselekv6 es szenved6 vaIaszt6jogb61 az alkot
manytervezetben kizarattak. 

Ezek a vaIasztasok a direkt6rium feliilvizsgaIata ala fognak keriilni es el6relathat6-
lag meg lesznek semmisitve. 

Szekszardon a vaIasztas nyugodtan es szabaIyszeruen folyt Ie, s aranylag kevesen 
jarultak az urnak ele, mert csak kes6n lehetett k6zzetenni a vaIasztas hataridejet. Le
adtak 6sszesen 799 szavazatot, amelyb61 alaki hibak miatt 17-et megsemmisitettek. 
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V. Valaszt6jog a ket viltightJborU koztj[[ (1920--1944) 

V. 
VALASZTOJOG A KET VILA.GIIABORU KOZOTT (1920-1944) 

1. 
A paksi foszolgabir6 jelentese a folsp8nhoz a v8J.aszt6jogr61 

Paks, 1920. februar 29. 

Foly6 evi lO/biz. szamu rendeleterejelentesemet kiivetkezO'kben teszem meg: 

A nO'k v8.1aszt6joga feltetleniil eltiirlendO'lenne. Ez ellen maguk a nO'k zugol6dtak s 
a legtiibb csak azert szavazott, mert felt a biintetest61, vagy pedig feIjiik, apjuk - csa
ladf6 - reajuk parancsolt. E szerint a n6k nem szabad akaratuk, helyesebben meggyO'
zO'desiik szerint szavaztak, hanem kiilsO' befolyas nyomasa alatt, tehat a szabad es tisz
ta v8.1asztiis elve a n6'knel egy8.1talaban nem ervenyesiilt s igy epen ezen ely helyes ke
resztiil vitele parancsol6lag kiiveteli a n6k v8.1aszt6jogiinak a megsziinteteset, eltiirle
set. - A n6k ellenszenvet a v8.1asztas ellen igazolja azon minden kiizsegemben megfi
gyelt tiinet, hogy sokan eltagadtak irni~olvasni tudasukat, a minek kiivetkezmenyekep 
a v8.1aszt6k sorab61 kihagyattak. - Mint 8.ltalanos velemenyt felhozom meg azt is, hogy 
a ferfiak keyes kivetellel hatarozottan ellene vannak a n6k szavazati jogiinak. 

A masik igen fontos kiiriilmeny a v8.1aszt6k ziimenek eretlensege. - Ennek igazola
saul felhozom a kiivetkezO' tenyeket, adatokat: Mikor egyesek ..,. f6kep n6k - a szavaz6 
czooulat atvettek, ujukat nyomban beletettek az elsO' negysziigbe, s igy mentek a ftil
kebe; megtette egy helyen - megfigyeles vegett - a v8.1asztasi elniik, hogy egy kiizismert 
Bodor pani szavaz6 nO'nek a lapot megforditva adta kezebe, ugyhogy Erdelyi neve volt 
feliil s ekkor is a feliillevO' negysziigbe tette az uijat. - Tehat nem is gondolkozott, ha
nem azon parancs szerint jan el, hogy a felsO' negysziigbe kell a keresztet bele rajzolni. 
- Az irni-olvasni nem tud6 felet az 6t a fUlkebe bevezetO' egyen felrevezethette, s masra 
szavaztathatta Ie. - Sokan mindket negysziigbe belerajzoltak a keresztet. '- Igen sok oly 
szavaz6 lap volt minden kiizsegben, a melybe glinyos es szidalmaz6 megjegyzeseket, 
tragar ut8.latos szavakat, kifejezeseket irtak, szemerem sertO' jeleket rajzoltak bele, bi
t6rat stb. stb. - Mindezekb61 ketsegteleniil kitlinik, hogy a nep ziime a szavazas ko
molysagat nem ismeri fel, azt jateknak tekinti vagy tehernek s nem is gondol arra, 
hogy mily rendkiviil fontos actus reszeseve tette 6ket az orszag. Ilyen szavaz6kra ha
zank sorsat bizni, t61iik elvarni, hogy minden tekintetben kifogastalan s a mai nehez 
viszonyok kiiziitt meg8.llni s hazank iidveert eredmenyesen munk8.1kodni tud6 ferfit 
kiildjenek a nemzetgylilesbe - teljesen lehetetlen. - Az orszag, edes hazank jiivendO'je, 
boldogulasa megkivanja parancsol6lag az 8.ltalanos szavazati jog megsziinteteset, a n6k 
ezen jogiinak teljes eltiirleset, s ennek a ferfiakn8.1 val6 korlatozasat legalabb is oly 
mervben, hogy mint alap feltetel az irni s olvasni tudas 8.llapittassek meg minden kii
riilmenyek kiiziitt. 

Becht 
f6szolgabir6 
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2. 
A fovarosi vaIasztokeriiletek aranytalansagarol' 

Budapest, 1920. m8jus 18. 

- - - T. NemzetgYliles, meltoztassag visszagondolni arra, hogy maga az 8.ltala
nos v8.laszt6i reform Magyarorszagon mib01 indult ki. Magyarorszagon kiindult 
abbol a tenyb01, hogy a keriiletek rendkivlil aranytalanul voltak elosztva. Megtiir
tent, hogy Budapest VII. keriiletenek 17.000 v8.lasztoja volt s ugyanakkor Erdely
ben, Szeknek volt 120 valasztoja, vagy Olahfalunak 150, azutan Vizakna, Berecsk 
voltak azok a hires keriiletek, ahol par szaz volt a v8.lasztok szama, vagy neha par 
szaz sem, csak par valaszto mindiissze. Ezzel szemben Budapest nagy keriileteiben 
16-18 ezer ember jarult a valasztasi urnak ele. Ez volt teMt az egyik alapja es ki
indulasi pontja a v8.lasztoi reformnak. Most az tiirtenik, hogy ezzel a javaslattal 
megint visszaesiink oda, ahonnan a valasztoi reform kiindult .... 

Ossze8.llitottam a budapesti v8.lasztok szamat. Budapesten a legutolso nemzetgy(.i
lesi v8.lasztasn8.l 464.000 v8.laszto volt, - csak a kerek szamokat mondom. Ez a szam 
keriiletenkent a kiivetkezo'kepen oszlott meg, - a nagysag szerint veszem sorrendben a 
keriileteket. A legkisebb a IV. keriilet, a Belvaros volt 15.000 szavazoval. Utana kovet
kezik aX. keriilet 22.000 szavazoval, azutan a III., az obudai keriilet 23.000 szavazo
val, a II. keriilet 24.000 szavazoval, a Lipotvaros, az V. keriilet 38.000 szavaz6val, a IX. 
keriilet, a Ferencvaros 44.000 szavazoval, a VIII. keriilet 78.000 szavazoval, a VI. kerii
let 82.000 szavazoval es a VII. keriilet 89.000 szavazoval. 

Hogyan lehet igzsag szerint azt mondani, hogy a 15.000 szavazot magaban fog
lalo IV. keriilet ugyanannyi bizottsagi tagot valasszon, mint a 89.000 szavaz6t 
szaml8.l6 VII. keriilet, az Erzsebetvaros? Ez abszolute igazsagtalan. - - -, 

3. 
Horthy Miklos az orszaggyiilesr61 

Sem a regi f6rendiMz, mely tiibM-kevesM az angollordok hazahoz hasonlitott, 
sem az egykamaras rendszer, arnely 1920 ota nalunk kivetelesen fennallott, nem 
felelt meg a mi viszonyainknak. A Bethlen-kormany javaslatara a nemzetgy(.iles 
1926-ban tiirvenyt hozott, mely a ket karnaras orszaggy(.iles regi magyar inrezme
nyet visszaaIlitotta, azonban a fOrendihaz helyebe uj alapon 8.ll0 fels6Mzat szerve
zett. A regi f6rendihaz tulnyomo reszeben a nagybirtokos f6nemesseg tagjaib6l 8.l
lott, akiknek tagsagi joga iiriikl6diitt. Az uj fels6Mz negy csoportb6l alakult, es 
tagjai nagy tiibbsegiikben v8.laszt!is utjan nyertek megbizatasukat. A Habsburg
Lotharingiai -Mznak azok a tagjai, akik Magyarorszagon eltek, ott el6irt mennyi
segii fOldadot fizet6 nagybirtokot birtak tulajdonul, es magyarul tudtak, a korhatar 
eleresevel a felsOhaz tagjaiva v8.ltak. A regi f6nemesek kiiziil azok, akiknek azel6tt 

1 Brody ErnlJ feJszolaltlsa az lij flJvarosi tiirveny nemzetgyuNsi tfJrgyalti.san. 
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a f6rendihazban orokos tagsagi joguk volt, es megfeleltek azoknak a felteteleknek 
is, amelyeket el6bb a Habsburgokra vonatkoz6an felsorolt, sajat soraikb61 tagokat 
valaszthattak a fels6hazba. Az 6 kepviseletiik letszama feleannyi volt, mint a tor
venyhat6sagok: varmegyek es varosok altal valasztottake, ezek a legnagyobb cso
portot alkottak, a fels6naznak kozel egyharmadat. Hivatalb61 lettek a fels6naz 
tagjai bizonyos melt6sagok es hivatalok visel6i, koztiik a katolikus piispokok, a 
protestans egyhazi f6nat6sagok kepvisel6i, ket f6rabbi, tovabba a legfels6bb bir6sa
gok elnokei es masok. Az egyetemek, egyeb kozmuvel6desi intezmenyek, ugyszin
ten a kereskedelem, az ipar, a mez6gazdasag es a szabadfoglalkozasok orszagos 
szervezetei valasztas utjan kiildtek be kepvisel6iket. Vegiil 44 tagot a kormanyz6 
nevezhet ki. 

A 244 tagti fels6naz es az altalanos, egyen16, a varosokban titkos, a videken 
1939-ig nyilt valasztas utjan ot eYre valasztott 245 tagti kepvisel6naz egyiittesen 
alkotta az orszaggyiilest, mely a torvenyhozast gyakorolta. A miniszterelnokot es a 
kormany tagjait a kormanyz6 nevezte ki es boesatotta el, de az orszaggyiilesnek 
tartoztak felel6sseggel. 

Mi, magyarok, igen biiszkek vagyunk alkotmanyunk 6si vol tara. Akaresak az 
angol, a magyar sem irott alkotmany; alapjai visszanytilnak az 1222-i Aranybulla
ra, s6t a honfoglalas il16tti verszerz6desre. Az alkotmanyos es parlamentaris gon
dolkozas Eur6paban sehol masutt nem ervenyesiilt olyan mertekben, mint nalunk, 
Angliaban es Lengyelorszagban, es semmi sem igazsligtalanabb, mint ha hazankat 
"feudalis" allamnak nevezik. 

Masolat: 

4. 
A kisgazdapart plakatjainak terjesztesi engedelye 

Budapest, 1922. aprilis 27. 

M.kir. beliigyminiszterium Szam: 60228/1922 VII.-a. 

Targy: A Fiiggetlen Kisgazda Foldmives es Polgari Part kerelme valasztasi pla-
katjainak orszagos terjesztesere. 

Engedely. 

A sajt6r61 sz616 1914. evi XIV. t.e. 11. §-a es az 56203/1922. B.M. szamu rendelet 
1.§.-a alapjan megengedem, hogy Hegymegi Kiss Pal budapesti lakos a Fiiggetlen 
Kisgzda Foldmives es Polgari Part altal kiadott "A Fiiggetlen Kisgazda Foldmives 
es Polgari Part sz61 a magyar nephez!" valamint a "Wass will die Partei der 
unabhengigen Kleinen Landwirte Aekerbau und Biirger" cimii es jelen engedely
hez ftizott falragaszokat az e tekintetben fennall6 szabalyok figyelembe v€ltele 
mellett az orszag egesz teriileten kozszemlere kitetel, nyilvanos helyen elhelyezes, 
illetve kiftiggesztes utjan terjeszthesse. Nevezett illetve megbizottja koteles ezt az 
engedelyt esetleg.annak hiteles masolatat vagy az engedelyezett falragasznak a m.kir. 
beliigyminiszterium pecsetjevel ellatott egy peldanyat azon helyihat6sagnak min-
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deniitt bemutatni, hoI az engedelyezett sajtotermeket a fent megjelolt modon ter
jeszteni szandekozik. 

Budapest, 1922. evi aprilis 27-en. 

A miniszter helyett: Nadossy s.k. 
orszagos f6'kapitany. P.H. 

5. 
Bethlen Istvan miniszterelnok korteshitogatasa 

Kisirunfelegyhaza, 1922. m3jus 25. 

Unnepe volt szombaton varosunknak. Ekkor erkezett hozzank az orszag mi
niszterelnoke, grof Bethlen Istvan. Kii1onvonata delutan 6 ora utan nehany perccel 
futott be, s jol1ehet, az id6 szokatlan s nem alkalmas volt a fogadasra, varosunk 
szinejava kint volt az 8.llomasnal, hogy jelen legyen az Egyseges kormanyzopart 
nagynevli vezerenek erkezesenel, akivel egyiitt erkeztek meg: GombOs Gyula al
lamtitklir, az Egyseges part iigyvezet6 alelnoke, Preszly Elemer Pestmegye f6ispan
ja, baro Prohay Gyorgy Halas yaros kepvisel6jeloltje es meg tobb politikus. 

A miniszterelnokot els6nek a yaros neveben Doczy P8.l polgarmesterhelyettes 
iidvozolte, utana pedig lelkes szavakkal dr. Hoffer Jozsef partelnok koszontotte. A 
miniszterelnok a kovetkez6kben valaszolt: 

Azt mondjak, hogy a korteskedes es a v8.lasztlis rontja az erkolcsoket. Van is ebben 
valami. Azonban mi nem azert jottiink, hanem azert, hogy helyre8.llitsuk a lelkek 
harmoniajat es egyensulyat. Enelkiil nem lesziink kepesek helyt 8.llni az ellensegek 
sorozareval szemben, akik a hataraikon 8.llanak es megbontlisukra torekednek. 

A miniszterelnok ezutan a megjelentek hangos eljenzese kozben Porst Kalman 
varosunk egyseges parti kepvisel6jeloltjevel egyiitt, dr. Endre Zsigmond f6szolgabi
ro viragokkal diszitett negyes fogataba szallt, es a lovas banderium vezetesevel a 
polgarsag sorfala kozott hajtatott a Piac-terre, hova a hosszu kocsisor is kovette. 

A Piac-teren a miniszterelnokot mar belathatatlan tomeg varta, es zug6 eljen
zessel fogadta. A nepgylilest dr. Sallay Janos volt nemzetgylilesi kepvisel6 nyitotta 
meg lendiiletes szavakkal. Utana dr. Porst Kalman az Egyseges kormanyzopart 
hivatalos kepvisel6jeloltje beszelt, es felkerte a miniszterelnok urat, hogy tajekoz
tassa a v8.lasztokozonseget az Egyseges part programjarol. 

A miniszterelnok nagy eljenzes- es tapsviharban emelkedett szolasra. 

Azert jarom az orszagot, - mondotta - hogy egy nagy es egyseges taborba egye
siiljiink. Ezt a partot nem magamert akarom megcsin8.lni, hanem az orszagert. Ezt 
a partot nem egy osztalyert akarom megcsin8.lni, hanem az egesz magyarsagert. 
Ezt a partot nem egy felekezetert akarom megcsin8.lni, hanem az osszes kereszteny 
magyarsagert. CEljenzes.) ... 

... A masik oldalon csak vadakkal illetik a magyar kormanyt. Azt mondjak, hogy 
nincsjogrend ebben az orszagban. Azt mondjak, hogy a kormany azokat a sajn8.la-
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tos eselekmenyeket, amelyek ebben az orsz<igban meg mindig elofordulnak, nem 
akarja esnem meri megtorolni. Nemtudom, honnan veszik ezt a meggyozodest. A 
magyar kormany akarja is es meri is megtorolni e buneselekmenyeket. A magyar 
kormany minden erejet arra forditja, hogy ebben az orszagban a jogrend es a koz
biztonsag helyrealljon. (Ugy van! Ugy van! Lelkes eljenzes.) 

A masik vad az, hogy mi protestans kormany vagyunk, es protestans kirruyt 
akarunk. Igenis, protestans vagyok, (eljenzes) de magyar vagyok. A kormany nem 
tesz kiilonbseget protestans es katholikus kOzott. Mi, protestansok, tudjuk, mivel 
tartozunk a katholikus tobbsegnek, es nekiink esziink agaban sines es nem is volt, 
hogy protestans kirruyt hozzunk az orsz<igba ... 

.. . Azok a fliggetlensegiek, akik Karolyi MiMlyt kovettek (Le veliik!) 1918-ban 
nagyobbra becsiiltek sajat uralmukat, mint a nemzet ona1l6sagat es az orsz<ig egy
seget. (Ugy van!) 

Ilyen fliggetlensegiekre nines sziiksegiink. Ez nem fliggetlensegi, hanem radi
kalis, rombol6 part, amely a maga reszer61 esak a tarsadalmi egyseget akarja meg
bontani, es ujb6l osztruyharera izgat. 

Ha azt akarjuk, hogy a nemzetet el6bbre vigyiik, akkor orizzek meg az egyseget, 
es tartsanak ki az egyseges part zaszlaja mellett. (Hosszan tart6 eljenzes.) 

Olvasokonyv Kiskunfelegyhaza tortenetehez. 

u§z..~r.~:JV..~n.:ll!~i:§z..C!.lJ.c5.T..i.~().r..:!F.~C:~~~'!!.~t,.J~§§:§'6..!.:§'6..?': CJ.I.c!::......u .. 

6. 
Hirdetmeny a vaIasztasok ideje alatti szesztiIalomr61 

Budapest, 1922. majus 29. 

Szesztilalom a nemzetgyfilesi valaszt6.sok tartamara. 

A magyar kir. beliigyminiszter a szekesfovarosban megtartand6 nemzetgylilesi 
kepvise16vruasztasok tartamara es pedig majus h6 31-en (szerda) este 6 oratoljunius 3-
an (szombat) reggeli 8oraig, a szekesf6varos egesz terilletere szesztilalmat rendelt ·el. 

Ez alatt az ido alatt tehat a szekesfovaros teriileten szeszes italnak arusitasa, kiosz
tasa vagy a kozvetlen fogyasztas cEiljara egyeb m6don val6 forgalombahozatala til os. 

Az, aki a jelen tilalmat megszegi vagy kijatssza, a magyar kir. kormany 
2200/1922. M.E. rendeletenek 93. §-a szerint tizenot napig terjedheto elzarassal, 
valamint ketezer koronaig terjedheto penzbiintetessel biintetendo. 

Budapest, 1922. evi majus h6 29-en 

Folkushazy Lajos 
alpolgarmester 
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7. 
A szociaIdemokrata part vaIasztasi kampanya 

Budapest, 1922. 

A partvalasztmany utan, hogy a szocialdemokrata part resztvesz a vaIasztasi 
kiizdelemben, nagy apparatussal megindult a szervezes munkaja. Ez a munka 
azonban lelket, lendiiletet, celt es iranyt akkor kapott, amikor a jeliilesek megtiir
tentek. A szervezes es agitaci6 munkaja rendszeresse ekkor vaIt igazaban. Medret 
ekkor vajt maganak a lelkesedesnek es a szocialista akaratnak a megindult arada
sa. A kiizponti valasztasi iroda munkaja is ekkor szelesedett ki... 

A mar korabban fOlaIlitott lajstromos keriileti titkarsagok nagyszerii megertes
sel es paratlan buzgalommal simultak a kiizponti titkarsaghoz; ugyanigy a videki 
valaszt6keriileti titkarsagok is es az egesz apparatus; a kiizponti vaIasztasi iroda, a 
keriileti irodak, a korzeti titkarsagok, a parttitkarsagok, a n6bizottsagok a koz
ponti n6titkarsag iranyitasa mellett; a kiiliinbiiz6 szervezetek es partszervezetek, a 
bizalmiferfirendszer, a partnyomda a maga hatalmas es kival6 teljesitmenyevel, a 
Nepszava, amely hasabjainak nagy reszet a valasztasi kiizdelemnek szentelte, 
mind egyiitt 6ramiiszerkezet pontossagaval, precizitasaval mukodtek. Nem tortent 
semmi hiba; mindenki a maga helyen .aIlott teljes tudasaval es lelkiismeretesen, 
fegyelmezetten vegezte el munkajat ... 

A nevjegyzekek osszeallitasa utan - hogy e koriil mi tortent, arr6l sokat lehetne 
beszelni - elkezd6dott az ajanlasi ivek alairasa. A kormanynak es hat6sagainak 
er6szakos fOllepese itt jelentkezett legels6bben is hatarozottabb korvonalakban. 
Mar maga az a teny is, hogy az ajanlasi iveket az aIlam nyomatta es az 
egysegesparti jeliiltek hamarabb kezhez kaphattak, mint az ellenzekiek, mutatta, 
hogy a kormany nem nagyon tiir6dik meg a latszattal sem, az alairasok osszegylij
tese pedig val6sagos haboru volt. A szocialdemokrata bizalmiferfiak, akik azt a 
munkat aIdozatkeszen magukra vallaltak, val6sagos harcot folytattak a csend6rok
kel, az aIlamhatalommal szemben. Az alairast gylijt6 bizalmiferfiak lepten-nyomon 
beleiitkiiztek az er6szakba, a fenyegetesekbe; azok, akik az ajanlasi iveket alairtak, 
nem kiilonben. Megfelemlites, presszi6 egesz tiimeget azoknak, akik a szociaI
demokratajelolt ajanlasi ivet szerettek volna alairni, kenyszeritette arra, hogy a 
kormanyjelolt ivet irjak ala. Ad6hivatalokban, a jegyzoi irodaban, a varmegyeha
zan, szolgabir6sagokon erosen folyt a munka. Es ha ezuUm megis osszegyiilt a 
sziikseges szamu alairas, jott a rostalas. at keriiletben a szocialdemokratajelolt 
eppen ezek miatt a hallatlan aIlapotok miatt nem tudta osszegyiijteni a sziikseges 
szamu alairast. Hatvan, Hajdunanas, Battonya, Csongrad es Als6hangony azok a 
keriiletek, ahol mar a vaIasztasi mozgalom legkezdeten is a terror a legmereszeb
ben nyilatkozott meg. Sem gyiileseket, sem ertekezleteket tartani nem lehetett ... 

A kiizdelmet fOlvettiik 30 videki vaIaszt6keriiletben es a Budapest es a 
budapestkornyeki 4 vaIaszt6keriiletben. 

Elh6ditottuk a bekescsabai, debreceni, dorogi, h6dmezovasarhelyi, miskolci, pe
csi, salgotarjani, soroksari, soproni, szegedi, tatabrinyai es gyori valaszt6keriilete
ket, osszesen 12 keriiletet. 
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A budapesti I. lajstromos keriiletben 2, a II. lajstromosban 4, a III. lajstromos
ban 4 es a kornyeken 3, osszesen 13 mandatumot h6ditottunk. 

A valasztasi kiizdelemben a part videken es a f6varosban osszesen 25 manda
tumot h6ditott el... 

Resztvettiink 12 videki vaIaszt6keriiletben a p6tvaIasztasokon es elh6ditottuk a 
soproni es gy6ri vaIaszt6keriileteket ... 

Partunk a nemzetgyiilesi vaIasztasokra kiadott 

5-fele szines plakatot ............................... 35.000 peldanyban 

145-fele kiilonb6zQ plakatot . ....................... . 362.000 11 

291-fele ropiratot ................................ 3,975.000 n 

449-fele egyeb nyomtatvanyt ....................... 1,642.000 n 

Osszes kiadott nyomtatvanyok peldanyszama .......... 5,961 000 n 

amely koronaertekben 3,000.000 korona .... 

A vaIasztasi kiizdelem alatt partunk a f6varos belteriileten ......... 267 

A pestkornyeki lajstromos keriiletben .......................... 95 

Videki varosokban es falvakban .............................. 299 

Osszesen tehat: 661 

nepgyiilest tartott csak a szorosan vett vaIasztasi id6szakban. Ezenkiviil renge
teg ertekezletet tartott meg, amelyr61 nincsen kimutatas. 

A valasztasi koltsegekre 

befolyt osszegekr61 az alabbi kimutatas szamol be: 

Valasztasi belyegekb61 : ....... 6.978.618,60 

Onkentes adakozasb61 ......... i! . .J3& .. 4.1.Q,:-

Osszesen: ... 9.117.034,60 

A kiadasr61 meg nincsen pontos kimutatas, most kesziil. De mar igy is 
megaIlapithat6, hogy a befoly osszeg nem fedezte a kiadasokat. Igen nagy diffe
rencia mutatkozik. Remeny van azonban arra, hogy az elvtarsak aldozatkeszsege' 
ezt a kiilonbozetet el fogja tiintetni. 

Szocialdemokratak a parlamentben. A Szocialdemokrarat Part valasztcisi 
kiizdelmenek dokumentumai. 

.......§~f:.r:.~::EJ.~C!.~~.it.~Arp~: .. !!p:J~~?:??:§.fj: ... ~~(!.Q:fj?.·9.l4.:................. 
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8. 
Kozsegi kepviselotestiileti tagvaIasztas jegyzo'konyve 

Jaszkiser, 1923. december 7. 

JegyzOkonyv 

Felvetetett Jaszkiseren, 1923. december 7en a mai napon megtartott kepvisel6 
testiileti tag valaszt6 III. sz. szavazatszed6 bizottsag altai. 

Jelen voltak: Alulirottak 

Targy: 

T6th Mikl6s szavazatszed6 kuldottsegi elnok megallapitja, hogy d.e. 9 6ra, tehat 
a szavazas kezdetet veheti es a kirendelt Balogh Istvan, G.Szeremi Aron, 
id.Csomor Ferenc es Uveges Mihaly bizalmi ferfiak, valamint, Csonka Ferencz 
jegyz6 jelenleteben a szavazas tenyleg kezdetet is vette, es tartott megszakitas nel
kiil d.u. 4.-6rrug, amikor is a kitilzott zar6ra eltelte utan az eredetben ide mellekelt 
szavazasi nevjegyzek szerint, leszavazott osszesen 101. szavaz6 polgar. 

A szavazas tartama alatt a bizottsag hataskorebe tartoz6, avagy annak mukOde-
set gatl6 esemeny nem fordult e16. 

A szavazas lezaratott d.u. 4. 6rakor. 

Felolvasva alruratott Kmft. 

Csonka Ferencz jegyz6 T6th Mikl6s elnok 

Csomor Ferencz, Szeremi Aron, Balogh Istvan, Uveges Mihaly bizalmi ferfiak 

Jrisz-Nagykun-Szolnok Megyei Leveltar. V.617.c . 

...... ':!~~~i.~~r. .. TI:.(L!{:j~ii.7:.~~~.~~Pu.i~~z.(!y.~z.~7:.t.~~~~ti:~7:.t.~Ft.~~.i.:.(]:t.[J:i.,J~??'·.u ..... 

9. 
Reszletek a kozigazgatas rendezeserol sz616 1929. evi xxx. torvenycikkb61 

1929. jUnius 29. 

7.§. Torvenyhat6srigi valaszt6jog es valaszthat6sag. 

(1) Torvenyhat6sagi valaszt6joga van annak, aki az orszaggyillesi kepvisel6va
laszt6knak a torvenyhat6sagi valasztas evere ervenyes nevjegyzekebe a tiirvenyha
t6sag teriileten fel vannak veve es legalabb hat ev 6ta lakik a torvenyhat6sag terii
leten, vagy van ott lakasa ... 

(5) A legtobb ad6fizet6k csoportjaban azt is meg lehet valasztani, aki nem lakik 
a torvenyhat6sag teriileten ... 

9.§. A legtobb ad6fizetOk nevjegyzeke. 

(1) A legtobb ad6fizet6k nevjegyzeket otevenkent, a valasztast kozvetleniil 
megel6z6 szeptember h6 3D-rug a kozsegek, illet61eg a varosi ad6hivatalok kimuta-
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tasai alapjan, a szamitasba vehet6 ad6i.isszegek nagysaganak sorrendje szerint, az 
igazol6valasztrnany allitja i.issze es teszi ki.izze. 

(2) A legti.ibb ad6fizet6k nevjegyzekebe csak azt a ferfit lehet felvenni, akinek 
valamelyik ti.irvenyhat6sag teriileten valaszt6joga van es a valasztas eveben 30. 
eletevet beti.ilti. 

(3) A nevjegyzekbe, az ad6i.isszegek nagysaga szerint ki.ivetkez6 sorrendben, 
varrnegyeben harornszor, ti.irvenyhat6sagi jog(! varosban hatszor annyi .Iegti.ibb 
ad6fizet6nek a nevet kell felvenni, aMny legti.ibb ad6fizet6k ki.iziil valasztott ren
des tagja van a ti.irvenyhat6sagi bizottsagnak. .. 

10. §. A legtobb a.d6fizet6'k uci.lasztrisa. 

(1) A ti.irvenyhat6sagi bizottsag legti.ibb ad6fizet6 tagjait a ti.irvenyhat6sag szek
hazaban a legti.ibb ad6fizet6'k nevjegyzekebe felvett valaszt6k valasztjak ... 

11.§. Az osszes uci.laszt6k neujegyzeke. 

(l)A ti.irvenyhat6sagi valaszt6k nevjegyzeket az igazol6valasztrnany i.itevenkint, 
a valasztas eveben, rna jus h6 3l-ig allitja i.issze. 

(2) A nevjegyzek i.isszeallitasanak alapjaul az orszaggylilesi kepvisel6valaszt6k
nak az i.isszeallitas evere ervenyes nevjegyzeke szolgal. 

(3) Az igazol6valasztrnany a ti.irvenyhatos8.gi valaszt6k nevjegyzeketjunius h6 l-tol 
junius h6 15-ig ki.izszernlere teszi ki, amely id6 alatt az ellen az igazol6 valasztrnanyhoz 
felsz6lalasnak, az erre hozott veghatarozat ellen pedig a hatarozat kezbesitesetol sza
rnitott tizeni.it nap alatt a ki.izigazgatasi bir6saghoz panasznak van helye ... 

16.§. Szauazris es a szauazatok osszeszci.mlci.lrisa. 

(1) A bizottsagi tagok valasztasanal, illet6leg kikiildesenel a szavazas titkosan, a 
hivatalb61 rendelkezesre bocsatott egyenl6 szavaz61apokkal ti.irtenik. Minden va
laszt6nak egy szavazata van. A valaszt6jogot csak szernelyesen lehet gyakorolni. 

(2) A szavazas az orszaggylilesi kepvisel6valasztasokra rnegallapitott szavaz6ki.i
ri.ikben ti.irtenik ... 

17.§. A uci.lasztris eredmenyenek megci.llapitrisa es kihirdetese. 

(1) Valarnennyi szavazatszed6 kiildi.ittseg jegyzo'ki.inyvenek beerkezese utan a 
valasztasi elni.ik az altala kijeli.ilt jegyz6'ki.inyvvezet6, a szavazatszed6 kiildi.ittsegek 
jelenlev6 tagjai es az esetleg jelenlev6 bizalrniferfiak el6tt a jegyzOki.inyvek alapjan 
a szavazatokat i.isszeszarnlalja es az eredrnenyt azonnal kihirdeti .... 

41.§. Kozsegi uci.laszt6jog. 

(1) Ki.izsegi valaszt6joga van annak, aki az orszaggylilesi kepvisel6valaszt6knak 
a ki.izsegi valasztas evere ervenyes nevjegyzekebe a ki.izseg teriileten fel van veve, 
ha legalabb hat ev 6ta lakik a ki.izseg teriileten vagy van ott lakasa es sajat rnaga, 
illetoleg ferje legalabb ket ev 6ta fizet a ki.izsegben fOld-, haz- vagy altalanos kere
seti ad6t, beleertve az alkalrnazottak kereseti ad6jat is ... 
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42.§. Valaszthat6sGg. 

(1) A k6zsegi kepviselotestiilet tagjava lehet vaIasztani azt a ferfit, akinek a va
lasztas idopontjaban az el6zo §. ertelmeben vaIaszt6joga van, ha eletenek 30. evet 
bet61t6tte es megyei varosokban: ha irni-olvasni is tud. 

(2) Megyei varosokban az el6bb felsorolt feltetelek mellett a k6zsegi kepvisel6-
testiilet tagjava lehet vaIasztani azt a not is, aki a k6zepiskolat elvegezte vagy aki
nek ezzel egyenlo ertekli iskolai kepzettsege van. 

(3) Aki az eloz6 bekezdesekben meghatarozott kellekeknek megfelel, vaIasztha
t6 akkor is, ha a vaIaszt6k nevjegyzekebe nines felveve .... 

10. 
ArajanIat v81asztasi nyomtatv3nyokra 

Nyiregyhaza, 1929. okt6ber 5. 

TISZAVlDEK NYOMDAUZEM ES LAPKIADDVALLALAT R.-T. 

Nyiregyhaza, Bercsenyi-u. 3. szam 

Telefon 585.sz. 

Tek[intetes] Szabolesvarmegye Alispani Hivatala Nyiregyhaza. 

Hivatkozassal 5-en tortent felhivasukra keszseggel tessziik meg az alabbi ar
aj anlatunkat: 
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A varm[egye] legt6bb ad6t fizetoinek nevjegyzeke 

Hatvanezer darab szavaz61ap (feMr) 
KettOszaz meghiv6 I. esop. (piros) 

Kettoszazhetven drb. szavaz6-lap (felives) 

(1/4 ives) piros 

I. esop. 
II. 
III. 

II. (feher) 
III. (z61d) 
piros 
feMr 
z61d 

feMr 
z61d 

P.30.-
30.-
30.-
326.-
7.-
7.-
7.-
7.-
7.-
7.-
5.-
5.-
5-

P. 473.-

SzaIlitasat 1929. okt.8. 

deli 12 6rara vaIlalom. 929.X.7 . [ peeset es alairasok] 

........... -........................................................................................... -.................................. -....................................................................... -........... . 
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Leveltar. 

Szabolcs varmegye alispanja IV.B.411., 6564/1932. 809.dob . .................................................................................................................................................................................................... ........................ . 



V. Vdlaszt6jog a ket viltighdborU kiiziitt (1920-1944) 

11. 
A f{)varosi v31aszt6keriiletek aranyos kialakitasar61, a v31asztasok tit

kossaganak kiterjeszteser61 
Budapest, 1931. m8jus 11. 

- - - Az elnok bejelenti a kozgy(ilesnek, hogy dr. Vazsonyi Janos es bizottsagi 
tagtarsai azzal a keressel fordultak hozza, hogy az orsziiggy(ilesi valaszt6keriiletek 
aranyos beosztasa, kiilonos tekintettel Budapest szekesfOvarosra, valamint a va
lasztas titkossaganak az egesz orszagra val6 kiterjesztese iigyeben a m.kir. kor
manyhoz intezend6 felirat targyaban benylijtott siirg6s indftvanyuk targyalasa 
vegett rendkfviili kozgy(ilest hfvjon ossze. 

A keresnek eleget teve, az 1930. evi XVIII. t.-C. 30.§-anak 5. d) pontja1 alapjan a 
rendkfviili kozgy(ilest osszehivta es bejelenti, hogy az inditvanyt az ossszehfv6k 
neveben dr. Vazsonyi Janos bizottsagi tag fogja el6terjeszteni. 

Dr. Vazsonyi Janos bizottsagi tag egy 6ran at tartott felsz6lalasa utan a kovet
kez6 siirg6s indftv{myt terjeszti e16: 

"Budapest szekesf6varos tOrvenyhat6sagi kozgy(ilese a m.kir. kormanyhoz fel
irattal fordul, miutan a kozeled6 orsziiggy(ilesi valasztasok id6szeruve teszik a 
m.kir. kormany illtal sok esztend6vel ezel6tt, meg a nemzetgy(ilesen fgert uj or
sziiggy(ilesi valaszt6keriileti beosztasra sz6l6 torveny elintezeset. 

Budapest szekesf6varos torvenyhat6siiga sajnillattal kenytelen megilllapitani, 
hogy a jelenlegi orszaggy(ilesi keriileti beosztas alapjan az orszag f6varosa Mtterbe 
szorul s ugyanakkor amikor az egyeni valasztas alapjan valaszt6 videki keriiletek 
nagyreszben 3000, s6t ennel sokhelyen j6val kevesebb villaszt6 szavazata dont az 
orszaggy(ilesi kepvisel6 mandatum tekinteteben, addig Budapest szekesf6varosa
ban egy-egy orszaggy(ilesi kepvisel6i mandatum elnyeresehez aUag tobb mint 10 
ezer szavazat sziikseges. 

Miutan ez a rendszer megfelelhet a politikai eletben mindig dominill6 part
uralmi torekveseknek, de semmi esetben sem all helyt az anyagi igazsag kovetel
menyeivel szemben, valamint sulyosan megszegyenft6 a szekesf6varos egesz lakos
sagara partkiilonbseg nelkiil, mert a fOvaros egesz tarsadalma ismetelten tanujelet 
adta, hogy aldozatkeszsegben, hazaszeretetben s sajnos a mai gazdasagi eletnek 
illtalanos nyomorusiigaban nemcsak hogy semmivel sem marad az orszag barme
lyik resze mogott, han em minden tekintetben vezet a kotelessegek teljesiteseben, 
mig a jogok gyakorlasa szempontjab6l a valaszt6keriiletek beosztasa es az ehhez 
hasonl6 intezkedesek megbelyegzik es megszegyenitik, ezert a szekesf6varos tor
venyhat6saga kifejezest adva a lakossag szavazatokban megnyflvanul6 tObbsegi 
akaratanak, felirattal fordul a m.kir. kormanyhoz az iranyban, terjesszen torveny
javaslatot a villaszt6keriiletek aranyos beosztasa tekinteteben az orszaggy(iles ele, 
akar olym6don, hogy a videki keriiletek villaszt6i aranyszamahoz merten a f6va
rosnak szavaz6i szama szerint jar6 aranyszam alapjan Budapest orsziiggy(ilesi 
kepvisel6inek szamat felemelje, akar pedig olym6don s ez ut6bbi m6d felelne meg 
inkabb a sajnos csonkaorsziig jelenlegi helyezetenek, hogy az orsziig minden resze-

1 Az Un. /6varosi tiirveny Budapest sztkes/6varos, mint iina/16 tiirvenyhatOsc1g k6zigazgatOsimak rendeztsero1 sz61. 
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ben ugyanaz az aranyszam allapittassek meg, mint a fOvarosban, mely intezkedes 
altai az orszaggy(ilesi kepvisel6k szama megcsonkitott orszagunknak megfeleloen 
lecsokkenne, s ennek folytan a benytijtando torvenyjavaslat egyarant eleget tenne 
ugy a sziiksegszeru takarekossag szellemenek, mint az anyagi igazsagnak. 

Az anyagi igazsagnak megfeleloen, miutan Budapest szekesf6varos csak jogait 
koveteli, de kivaltsagokat nem ohajt a maga szamara, a m.kir. kormany altai be
nytijtando tOrvenyjavaslattai egyidejuleg a valasztas titkossaganak az egesz orszag
ra valo kiterjeszteserol szolo torvenyjavaslat siirgos letargyalasa irant is ugyanezen 
feliratban fordul a m.kir. kormanyhoz." 

A kozgyliles dr. Usetty Bela bizottsagi tag felszolalasa utan negyvennel tobb bi
zottsagi tag altai elrendelni kert nevszerinti szavazas utjan elhatarozza, hogy az 
inditvany felett napirendre ter. - --

Fomisok Budapest multjab6l . 

•••• u •••••• u ••• §z.~:.~::..§~~~rj.&'!.~.s.: .. !r.!:~.:.l!p.:r~.!?:.?~f!.:?~?.:~l.cZ....... 

12. 
BenyUjtott ajanl{lsi ivek feliilbiraIasa 

Gyomro, 1931. jUnius 24. 

Dr. LANYI Sandor ... pestvideki kir. torvenyszeki bir6, a gyomr6i valaszt6keril
let valaszt6.si biztosa. 

Az 1925:XXVI.t.c. 62. §-anak 17. bekezdese ertelmeben ertesitem MATES Jo
zsef es BOGNAR Laszlo, gyiimroi lakos valasztokat, mint SCHRAMM Gyula kep
visel6jeloltjiik ajanlasanak benyujtoit, hogy a benyujtott ajanlasi ivek feliilbiralasa 
utan a Tapiosag kiizsegbeli 83 alairo koziil 40, - a Mende kozsegbeli 170 alairo kii
ziil 71, - a Tapiosiily kozsegbeli 7 alairo koziil 4, - a Gyomro kozsegbeli 35 alairo 
koziil 18, - a Szentmartonklita kozsegbeli 11 alairo koziil 4, - a Peteri kiizsegbeli 
153 alairo koziil 33, - a Tapiosap kozsegbeli 122 alairo koziil 62, - a Szentlorinckata 
kozsegbeli 74 alair6 koziil 11, - az Uri kozsegbeli 11 alairo koziil 7, - az Ecser koz
segbeli 184 alairo koziil 64, - a Tapioszecs6 kozsegbeli 140 alairo koziil 63 es vegiil 
a Maglod kozsegbeli 112 alairo koziil47 alaironak a nevet az ajanlasi ivekb61 torol
tern. Tiiroltem pedig azert, mert a torolt alairoknak valasztasi jogosultsaga a 
gyomroi valasztokeriilet hivatalos valasztoi nevjegyzeke alapjan megaiiapithat6 
nem volt, masreszt pedig azert, mert az alairok koziil tobben mas jelolt ajanlasi 
ivet is alairtak, vagy egy jelolt ivet tiibbszor irtak ala. 

A most felsorolt torlesekkel SCHRAMM Gyula jelolt ajanloinak szama 677-re 
csokkent es igy a torveny altai el6irt merteket nem iiti meg, mivel a gyomroi va
lasztokeriilet hiteles valasztoi nevjegyzeke szerint a valasztokeriilet osszes valasz
toinak szama 11256, mihez kepest a fent hivatkozott tOrveny negyedik bekezdese 
ertelmeben ervenyesen legalabb 1000 valaszto irasbeli ajanlasa sziikseges. -

Minthogy az ajanlas a torveny ertelmeben csak akkor fogadhato el, ha a 
megkivant szamra vagyis 1000-re kiegeszittetik, - figyelmeztetem, az ajanlasi ivek 
atnyujt6it, hogy amennyiben a hianyzo alairasokat potolni kivanjak, azt 36 ora 
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alatt egyizben p6tolhatjak. A p6tlas hatarideje 1931 evi Junius h6 26.-an penteken 
d.e. 10 6rakor jar leo 

Gyomro, 1931 evijunius h6 24. 

13. 
Kortes-n6ta 

Szombathely, 1931. 

Dallama: "Megy a gozos, megy a gozos Kanizsara. " 

Kortes-dalt irt Vargha Gabor vezerkara, 
Paszthoryra azt mondjak, hogy kommunista, 
Pedig ez csak kortesfogas; 
Eleg volt mar - ne higyj neki tobbe pajtas! 

Vargha uram egy kicsit gondoljon vissza
Ugy beszeljen, hogy ki volt a kommunista, 
Ki is tan colt kommun alatt? 
Az, aki majus elsejen koztiik haladt. 

A vezerhez hasonl6 a kornyezete, 
Legtobbjenek megfordult a koponyege, 
OnaIuk az mar nem ujsag, 
Ez aztan egy vaIogatott szep tarsasag. 

Paszthory es tarsai j6 hazafiak, 
Hiveikkel s mindenkivel j6t akarnak, 
Batran kiaIlnak a sikra, 
Mert nekik a lekiismeretiik tiszta. 

Vargha, Holpert, mondjatok meg, hoi voltatok? 
Haboruban melyik fronton harcoltatok; 
Paszthoryek verekedtek, 
A hazaert meghaltak vagy elvereztek. 

Ok vedtek meg benneteket kommun alatt, 
- Burgenlandban megvertek az osztrak hadat, 
Nektek nem lehet szavatok, 
Mert gyanusak, iires beszediiek vagytok. 

Kenyszeritett mutatvanyok hanyan vagytok, 
De gyenge a ragalmaz6 kortes-daltok. 
Pap maradjon az oltarnaI, 
A suszter meg maradjon a kaptafanaI. 
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A ftiggetlen Paszthory csak maga harcol, 
Megis gy6ztesen keriil ki majd a harcM!. 
6 lesz kovet Szentgotthardon, 
Pedig nem vesz szavaz6kat a vasaron. 

If;ljen a {iiggetlen kisgazda, /Oldmunkas es polgari agrarpart! 
Eljen Dr. P6szthory Istvan! 

Savaria Muzeum, Szombathely. 

u........... ...... !!e..I1.t.O'~t~Tl:.~.ti:.r!:f!.~.'!:.".':.e.":t.'!:'!!!J1..u:He.'!!~'!;t..!!L§?:.!.i..:?:........... 

14. 
A f6varos kozgyulesenek hatarozata az rutahmos titkos vruaszt6jogr61 

Budapest, 1932. aprilis 9. 

A magyar orszaggyliles kepvisel6baza Nagymelt6sagli ElnOkenek. 

A foly6 evi marcius h6 30-an tartott rendkiviili kozgyliiesiinkben Peyer Karoly! 
torvenyhat6sagi bizottsagi tag az altalanos, egyenl6, titkos vruaszt6jog torvenybe
iktatasa iigyeben a kovetkez6 inditvanyt terjesztette e16: 

"Budapest szekesf6varos tiirvenyhat6saganak 1932. marcius 30.-an megtartott 
rendkiviili kozgylilese kimondja, hogy az orsz8.ggylilesi valasztasokr61 sz616 tor
veny reformjanak miel6bbi megalkotasat siirg6sen sziiksegesnek tartja es ennek 
megval6sitasa erdekeben felirattal fordul az Orszaggylileshez. 

Legf6'kepen sziiksegesnek tartja a szekesf6varos kozonsege, hogy a nyilt szavazas 
teljesen tiiroltessek el, az aranylagos kepviselet biztosittassek, a vruaszt6keruletek ara
nyosittassanak es hogy az ajanlasi rendszer visszassagai kiiszoboltessenek ki. 

Keri a szekesf6varos kozonsege, hogy az Orsz8.ggyliles utasitsa a Kormanyt az 
ily ertelemben keszitend6 torvenyjavaslat miel6bbi beny(Ijtasara." 

A torvenyhat6sagi bizottsag kozgylilese erre az inditvanyra a siirg6sseget ki
mondta es az inditvanyt egyhanglilag elfogadta. 

Az elfogadott inditvanyt mint kozgylilesi hatarozatot azzal a tiszteletteljes kere
lemmel terjesztjiik fel Nagymelt6sagod utjan a magyar orszaggyliles kepviselOha
zahoz, hogy a kepvisel6baz a kozgylilesi hatarozat ertelmeben intezkedni 
melt6ztassek. 

Ripka 

f6polgarmester-elnok 

I SzociaJdemokrata po/itikus, kepviselO, ekkor a Szakszervezeti Tanacs lotitMra. 
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15. 
Kozsegi vaIasztasi szabaIytalansag kivizsgaIasa 

Mak6, 1933. februar 17. 

Jegyz6'k6nyu. 

Felvetetett Mak6n, 1933. evi februar h6 17. napjan az alispani hivatalban Mak6 
yaros igazol6 vruasztmanya rutal tartott iilesr61... 

Tarnay Ivor vruasztasi elniik jelentese a mak6i VIII. keriiletben megejtett kiiz
segi kepvisel6testiileti tagvalasztasr61 s a valasztas ellen dr. Kiss Karoly mak6i la
kos reszer61 beadott felleb bezes. 

Az igazol6 vruasztmany a Mak6 Varos VIII. vruaszt6 keriiletben megejtett kiiz
segi kepvisel6testiileti tagvruasztas alkalmaval miikiidiitt' ket szavazatszed6 kiil
diittseg elniikei Micslik Marton es dr. Tiirk Marcell jelentesei alapjan meglillapitja, 
hogy az 1932. evi december h6 n.-en megejtett vruasztas alkalmaval leszavazott 
iisszesen 389 vruaszt6polgar .... 

A valasztlis ellen dr. Kiss Karoly mak6i lakos reszer61 adatott be felebbezes, kerven 
a valasztas megsemmisireset azert, mivel a valasztlis titkossliga meg lett sertve. 

Az igazol6 vlilasztmany targyalas ala veven a felebbezffit, ennek elutasitasaval a valasz
tlist megerositi s a megvalasztottakat igazolt kepvisel6testiileti tagoknakjelenti ki. 

A felebbez6 abb61 az okb61latja megsertve a valasztas titkossagat, hogy a szava
z6lapok reszben sziirke fogalmi, reszben feher papirosb61 kesziiltek. Igy a szavaz6-
lapok szine elarulhatta, hogy ki kire szavazott. A felebbez6nek ez a kifogasa azon
ban nem helytrul6. A tiirveny ugyanis nem irja e16, hogy a szavaz6lapokat a hat6-
sag allitsa ki s hogy csakis a valasztasi hat6sag belyegz6jevel ellatott szavaz6lapok 
az ervenyesek. A valaszt6knak tehat jogukban all barmin6 nagysagu es barmilyen 
szinii szavaz6lappal szavazni. Tekintve azt, hogy a keriilet barmely szavaz6-
polgaranakjoga van tetszes szerint barkire szavazni s mer6 esetlegesseg az, hogy a 
valasztas idejere rendszerint nagyobb partok alakulnak ki el6re megnevezett jeliil
tek szemelye kiiriil, nem lehet allitani es kiivetkeztetni arra, hogy a szavaz6lap szi
ne vagy nagysaga elarulja azt, hogy a valaszt6polgar kire szavazott. Azonos szinii 
szavaz6lap is tartalmazhat teljesen ellentetes neveket s meg az esetleg vastagabb 
nyomasu szavaz6lapb61 sem lehet joggal kiivetkeztetni arra, hogy a szavaz6lap mi
n6 neveket tartalmaz. A nyomtatott betiivel kiallitott szavaz6lapokon epugy lehet
seges valtoztatas, mint az ir6nnal vagy tintaval irottakon. 

A szavazas titkossaga akkor volna megsertve, ha a jelentkez6 valaszt6polgart a 
valasztasi helyiseg el6tt tart6zkod6 kortesek a kezebe nyomott szavaz61appal ki
sernek a szavaz6helyisegbe, hogy a kezbe adott szavaz61apot tenyleg az urnaba 
dobta-e. Hogy ez el6 ne fordulhasson: a szavazatszed6 kiildiittsegi elniik feladata, 
hogy ily visszaeles el6fordult volna, ezt maga a felebbez6 sem allitja. Aminthogy 
arra nezve sem hoz fel konkret tenyt, hogy a szavazatszed6 kiildiittsegi elniikiik 
valamelyike a szavaz61apokat betekintette s igy az egyes vruaszt6polgarok allasfog
lalasat ellen6rizte volna. Az, hogy a keriiletben lak6 vasutasok kire szavaztak, a 
szavazas titkossaga miatt nem allapithat6 meg. Arra nezve, hogy a hivatalfOniikiik 
alkalmazottaikkal szemben, kenyszer gyakoroltak volna, egyetlen adat SIllCS. 
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Mindez okmu fogva a felebbezest el kellett utasitani, mert atlitasait nem tudta 
bebizonyitani. 

A megvalasztott kepviselotestiileti tagok megbizasa 1938. evi december h6 31.-ig 
terjed. 

Mir61 a varmegye alispanja, Mak6 yaros polgarmestere, ... tovabba dr. Kiss 
Karoly iigyved, felebbezo jegyz6'konyvi kivonaton ertesittetnek. 

16. 
Zavargasok a mezo'keresztesi viilasztasokon 

Budapest, 1933. marcius 8. 

Borsod-Gomor es Kishont Varmegyek Foispanjanak, Miskolc (Bizalmas!) 

Ulain Ferenc orszaggyUlesi kepviselo, az orszaggy(iles kepvisel6nazanak 1933 
marcius h6 I-en tartott iilesen hozzam intezett interpellaci6jaban a mezOkeresztesi 
kepviselovalasztassal kapcsolatban sz6va tette, miszerint Szentivanyi foszolgabir6 
az elso valasztast megelozo ket nappal a Fiiggetlen Kisgazdapart altal a valaszt6-
keriilethez tartoz6 18 kozsegbe kijelolt 18 bizalmi ferfiut kiutasitotta. A kiutasitas 
annak dacara tortent, hogy maga a foszolgabir6 allitott ki a Fiiggetlen Kisgazda
part altal kijelolt 18 bizalmi egyen reszere igazolvanyokat, melynek alapjan 6'k a 
resziikre kijelolt kozsegekben mint bizalmi egyenek, tart6zkodhattak. 

Ugyancsak sz6va tetetett az interpellaci6 soran az is, hogy a Fiiggetlen Kisgaz
dapartnak vitez Gomba Kalman lakasan berendezett partirodajaban fel6rankent 
jelentek meg a rendorjarorok annak ellenorzesere, hogy nincs-e ott idegen, s 
amennyiben ott idegent talaltak, ugy az illetOt szuronyok kozott szallitottak el. 

Miutan Ulain Ferenc orszaggy(ilesi kepviselonek interpellaci6jara adott vala
szomban kilatasba helyeztem, hogy ezeket a konkretumokat vizsgalat targyava 
teszem, felkerem Melt6sagodat, miszerint a val6 tenyallast megatlapitani s annak 
eredmenyet hozzam miel6bb jelenteni sziveskedjek. 
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Budapest, 1933. marcius h6 8-an. 

A miniszter rendeleteb61 

Boor 
miniszteri tanacsos. 

Deak Sandor-Gyimesi Sandor: Olvasokonyv Borsod-Abauj-Zemplen megye es 
Miskolc varas tortenetehez. Miskolc, 1965. 207.old . 
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17. 
VaIasztasi jelentes a nyilasok eloretoreser61 

Mecser, 1935. marcius 26. 

Az orszaggylilesi valasztasokkal kapesolatban tisztelettel jelentem, hogy Meeser 
kozsegben a mai helyzet szerint dr Kuhne L6rant hivatalos egysegparti jeloltunk 
ajanl6inak vegleges szama - pontosan nem tudjuk - koriilbeliil 160. A kozseg osz
szes szavaz6inak szama 457. 

A kisgazda jelolt - Thully J6zsef mosonszolnoki lakos - tudomasunk szerint 
visszalepett. 

A lakossag hangulata nyugodt, s6t kozombosnek is mondhat6. 

A nemzeti szoeialista part ekkora terh6ditasa abban leli magyarazatat, hogy a 
kozsegben a szegenyseg eleg nagy, illetve sok a szegeny napszamos, akik a nemzeti 
szoeialista sokat iger6 sz6lamoknak konnyen hiv6 sereget jelentenek. Ezekhez 
verbuval6dnak az elad6sodott kisgazdak nem kis esapata, akik szinten a nemzeti 
szoeialista igeretek es sz6lamoknak bed61ve azt a esodat varjak, hogy igy ad6ssaga
ikt61 megszabadulnak. 

A rendelkezesunkre all6 Mten, alulirott minden alkalmas eszkozt meg fogok 
ragadni, hogy az ellen part sorait ritkitsam. Koztartozassal-ad6soknak fizetesi ha
lasztast es egyeb kedvezmenyek kilatasba helyezesevel, amit termeszetesen komo
lyan kieszkozolni is tOrekedem. 

[olvashatatlan alfLiras] 
kozsegi jegyz6 

VfLlogatott dokumentumok a Gyor-Sopron megyei munkfLsmozgalom tOrteneteb61 

.. _P~?f!:1.~:t§J.._E!.l!':.~~:::_!'.e._~~z._0y:!c:!.ge.9.~_e.'!1iJ!1:jl!s.: .. _9J.f!~:_H!~?: .. 1.!1.:oJ4· __ .......... _ 

18. 
Level a vaIasztasi kortesek ellenteteir61 

Ujdomb6var, 1935. marcius 29. 

Artatlansagom tudataban a legnagyobb megdobbenessel yettem tudomasul, 
hogy Fehervary J6zsef plebanos urnak az iskola epiileteben lev6 lakasan torten6 
osszejovetelek miatt, mintha engen felel6sseg terhelne. 

Sajnos igaz, hogy az allami iskola tantestiiletenek hivatalos tantestuleti szoba
jat a plebanos ur lakja mar 5 ev 6ta minden ok es ellenszolgaltatas nelkiil, s hogy 
ez id6 alatt eddig is, es a mostani valasztasi napokban is olyan latogatasokat fogad, 
amilyen neki tetszik, s amibe nekem belesz61asom nines. 

Tudom, hogy a plebanos ur Pallavieini 6rgr6f f6'kortesse, a mint ilyen, min dent 
elkovet jeloltje erdekeben, hogy segit6 tarsai a kantor s valamennyi egyhazatya, de 
ezeknek hivatalb61 is bejarasuk van a plebanos urhoz, de nekem ezt megakada
lyozni meg akkor sines hatalmam, ha ez a plebanos ur lakasan tortenik. 
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Tudomasom van, hogy a helybeli es domb6vari Pallavicini kortesek felkerestek 
a plebanos urat a lakasan, amiro1 ertesitettem is partunk vezet6seget, de ezek 
megakadruyozasara egyetlen orvoslas lenne, hogy a plebanos ur rovid hatar id6 
alatt legyen kilakoltatva a tantestiilet irodajabol. Az iskola folyosojan az utobbi 
napokban talrutam idegen alakokat, kik a plebanos urra, vagy a kantorra vartak, 
ezeket leszidtam es kiutasitottam. A tanteremben, a folyosokon az iskola udvaran 
tudtom es felel6ssegem nelkiil nem tortenhetett volna meg es nem is tortent 
semmifele politikai tanacskozas, de a plebanos ur lakasan tOrtentekert a felel6sse
get ram haritani lehetetlennek tartom. 

Kerem nagysagodae sziveskedjek artatlansagom mellett tanuskodni, soda 
hatni, hogy illetekes helyen megtortenjek a sziikseges intezkedes, hogy a plebanos 
ur most mar rovid id6 alatt elhagyja az epiiletet, amikor is az epiilet minden re
szecskejeben tortentekert keszseggel vrulalom a felel6sseget. A pleMnos urat tobb
szor felkertem arra, de nem ertem el eredmenyt. 

A kormanyt tamogato magatartasomnak tanui dr. Rajniss jelolt uron kiviil, akit 
megnyito beszedem alkalmaval en mutattam be Ujdombovar kozseg lakossaganak, 
Dombovar es Ujdomb6var egesz partvezetOsege. 

Gtibor Bela 

igazgato-tanito 

.... ··· .. ··· .... E~~;d;;;i~k~~··6t:"·T~l~;;;;;~g;~if;;t~~~ii~~k .. ~l;;;;·6ka~y;~·iiik...······ 
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19. 
Meg a halottak is szavaztak 
Balatoncsehi', 1935. aprilis 

Tekintetes Kir. Ugyeszseg! 

Az 1935. evi marcius ho 3l. napjan tartott orszaggyUlesi kepvisel6 vruasztas al
kalmaval a buzstiki szauaz6korben ismeretlen tettesek tiltal olyan toruenysertesek 
kouettettek el, amelyek meghiusitotttik a utilasztlis eredmenyenek helyes megtillapi
tlistit. Ezen torvenybeiitkoz6 cselekedeteknek tetteseit megaIlapitani modomban 
nem all, azert tisztelettel kerem A) alatti iigyvedem altaI a Tekintetes Kir. Ugyesz
seget, hogy az alabb felsorolando es biintettnek latszo cselekmenyek tettesei ellen a 
nyomozast lefolytatni es a nyomozas adatai alapjan ezek ellen a vadat kepviselni 
meltoztassek. 

I. A Temple Rezs6 jeloltre szavazok vruasztasi jegyz6konyvenek adataib61 
megrulapithato az, hogy tobb egyen ketszer gyakorolta szauazati jogtit, vagy leg
alabbis neve ketszer szerepel a jegyz6konyvban. Ezek a kovetkez6k: [15 nev felso-
rolva] . 

, A level cimzettje a varmegyei tanfeliigyelo. 

, Ma Ordacsehi 
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II. Tudomasomra jutott az a teny, hogy a vruasztasi jegyz6'konyvben Temple 
Rezs6re szavaz6k kozt olyan egyenek is szerepelnek, akiknek szavazati joguk nines 
is, reszint azert, mert lakhely vrutozas folyan az uj lak6helyiik szerinti szavaz6k 
nevjegyzekebe felveve meg nem lettek. A valasztasi jegyz6'konyvben ezen egyenek 
neve utan egy koltott nevjegyzekszamot frtak be, mely azonban termeszetesen nem 
helyes. [ 5 nev felsorolva 1 

III. Szerepelnek tovabbd a valasztrisi jegyzo'konyvben meg a valasztris napja elott 
elhalt egyenek is, kiknek elhalalozrisat az anyakonyv igazolja. [ 11 nev felsorolva 1 

IV. Sifter Lajosne (803) es Ivancsies Istvan (350) Gaal Oliverre adtak Ie szava
zatukat es megis a Temple szavaz6i kozott szerepelnek 455. es 457. sorszam alatt. 
Kerem 6'ket az el6adott tenyre vonatkoz61ag meghallgatni. 

v. Laszl6 Istvan (517) buzsaki lakost, mert a nevjegyzekben, mint baromfIkeres
ked6 szerepel, holott e foglalkozassaI mar felhagyott, elutasftottlik, pedig azonossliga 
ketsegteleniil megaIlapfthat6, tobb hasonl6 nevli egyen a kozsegben nem szerepel. 
Laszl6 Istvant meg a vruasztas el6tt fIgyelmeztette a szavazatszed6 kiildottseg egyik 
tagja, hogy nem lesz szavazati joga, ha nem Templere szavaz. E tenyre vonatkoz61ag 
kerem Hosszu Lajos borbely es neje lengyelt6ti lakosokat meghallgatni. 

VI. A szavaz6k nevjegyzekeben meg szerepelnek, tehat szavazati joguk van, 
azonban a kozsegb61 elkoltiiztek es a vruasztas napjan sem jelentek meg, hogy sza
vazati jogukkal eljenek, megis mint Temple Rezs6 szavaz6i szerepelnek a valasz
tasi jegyz6'konyvben. [ 7 nev felsorolva 1 

VII. Szerepelnek a szavazok nevjegyzekeben, de a kozsegben teljesen ismeretle
nek, a valasztris napjan ilyen nevu egyenek a szavazatszedo killdottseg elott nem 
jelentek meg, megis a Temple szavazojegyzekeben szerepelnek.[ 3 nev felsorolva 1 

A fenti ket csoportra vonatkoz61ag kerem Rziha Jen6 intez6, Magyar Istvan es 
Hosszu Lajos fOldmfves buzsaki lakosok kihallgatasat, kik a vruasztaskor, mint 
bizalmi egyenek szerepeltek a Kisgazdapart reszer61. 

VIII. Szavazati jogukkal nem eltek es megis Temple Rezso szavazoi kot talalha
tok: [ 54 nev felsorolva l. Az itt felsoroltakat tisztelettel kerem arra vonatkoz61ag 
meghallgatni, hogy szavazati jogukkal eltek-e, tovabba kerem a mar fent hivatko
zott egyenek kihallgatasat is foganatosftani, kik igazolni fogjak, hogy nevezettek 
nem szavaztak. 

IX. A valasztris alkalmaval a valasztok egy nagyobb tomege megakadalyoztatott 
abban, hogy szavazatat leadja. Ugyanis delt61 kezdve a Garura szavaz6k koziil 
sen kit sem engedtek be a szavaz6helyisegbe, egy tiimeg varta a szamukra az elnok 
altaI kijelolt helyen s szavazasra boesatast, azonban ismeretlen helyr61 adott pa
ranes folytan a esendorok ezek kozill senkit sem engedtek szavazrisra. Amig GaUl 
Oliver szavazoi, mint egy birkanyaj, esendoroktOl korillveve varakozott, addig 
Temple emberei egymrisutanjutottak a szavazohelyisegbe egy hatso ajton keresztill, 
mely a szavazatszedo killdottseg elnokenek lakrisarol vezetett az irodaba. Kerem az 
itt felsoroland6 es szavazasra nem bocsatott buzsaki lakosok kihallgatasat fogana
tosftani az el6adott koriilmenyekre vonatkoz6lag. [ 92 nev felsorolva 1 

X. A vruasztas folyaman a kiildottseg tagjai a kovetkez6 torvenyellenes maga
tartast tanusftottak. A vruasztasi jegyz6'konyvben sorszamot delt61 kezdve nem 
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irtak es a mar megtelt iveket igy sorszamozatlanul egy masik szobaba vittek at. A 
zar6rat az elnok tobbszor meghosszabbitotta torvenyellenesen tobbszor kijelentven, 
hogy ez felsObb paranesra tortenik. A zar6rakor nem fliztek 6ssze a jegyz6'k6ny iveit 
es nem pecseteltek azt Ie az eln6k elott, hanem az utols6 ivvel egyiitt abba a szoba
ba tavozott a kiild6ttseg, melyben mar a t6bbi ivek is voltak. Ezen szabalytalansa
gok miatt a bizalmi egyenek t6bbsz6r kifogassal eltek es kertek a kifogasukjegyzo
k6nyvbe vetelet, azonban ez meg nem t6rtent. 

Megt6rtent az az eset, hogy Skrinyar Sandorne, miutan szavazatat Temple Re
zsare leadta, nem akart a teremb61 addig tavozni, mig az igert penzt megadjak ne
ki. Kerem ezen X.-ik csoportban eloadott tenyekre vonatkoz6lag a mar hivatkozott 
bizalmi egyeneket meghallgatni. 

TiszteletteI1/J. Gazdag Antal 

Kanyar J6zsef Harmine nemzedek vallomtisa Somogyr6l. 

........ .......... .'!'..O'Ct.e.TI:.~.~"!:i.f!~~~~~ii../}:1.l!:!\Cl:P..o..s.~.~r.!.J~??: .. :!~?~:!~:!.:f!.ld..:................. 

20. 
A vaIasztast megel6z6 korleskedes idejenek csokkenteser61 

Budapest, 1938. februar 4. 

Szigoruan bizalmas! 
Sajat kezehez! 

Tisztelt Baratom!l 

Az orszB.ggylilesi kepvise16'k valasztasar61 sz616 t6rvenyjavaslat 54. §-anak (2) 
bekezdeseben foglalt rendelkezes ertelmeben a valasztas napjat megelozoen a va
lasztasi kiizdelem celjara legkevesebb 20 nap allna aje161t rendelkezesere. 

Felvetod6tt az a gondolat, hogy ezt az idatartamot r6viditsiik meg 15 napra. 

Ennek a meggondolasnak az elonyet a gondolat felvetai abban je161tek meg, 
hogy a valasztasi kiizdelemre szolgal6 ida megr6viditese partunk reszere csak elo
ny6s lehet, mert a partunkhoz tartoz6 je16lteknek - mint hogy a legt6bb esetben a 
keriiletben j61 ismert szemelyisegek - a r6videbb ido is elgenda lesz a korteziara, 
viszont az idegen uj je161tek szamara a valasztasi kampany idejenek megr6viditese 
hatranyos lesz, mert kevesebb ido alatt a keriilet valaszt6ival a bens6bb erintkezest 
nem tudjak felvenni. 

Ezzel szemben masok azt hangoztatjak, hogy 15 nap nagyon r6vid ida arra, 
hogy a kepviselojel6lt ez alatt egy nepes - sok k6zsegb61 all6 - keriiletet be tudjon 
jarni es meg tudjon dolgozni. 

Ezek elorebocsatasa utan felkerlek, hogy a kerdest a most emlitett szempontok
b61 megfontolas ala venni es annak eredmenyehez kepest siirgasen nyilatkozni 

I A cimzett Thuranszky lAszlo Tolna megye joispdnja. 
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melt6ztassill arra vonatkoz6lag, hogy a villasztasi kiizdelem idejenek megroviditese 
tekinteteben felmeriilt elgondolast partunk szempontjab6l el6nyosnek talillod-e 
vagy sem. 

Szivelyes iidvozlettel: 

[SzeJl J6zsef beliigyminiszter] 

.... u······E~;;6;;;;j~k~;;·6t:··T~i;;~·~~g;~t8;t~~~i~;;~k~i~;;6k6;;;~~ijik:······ 
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21. 
Segedanyag a kozsegi vaIasztas lebonyolitasaboz 

Szombathely, 1938. 

1/ A valasztas megnyitasa. 

2/ A bizalmi ferfiak kijelolese 

vagy kinevezese. 

3/ A szavazas megkezdese el6tt az iires urnat meg kell mutatni a bizalmiaknak 
es azutan be kell zarni. 

4/ A szavazatlapokat az elnok dobja az urnaba. 

5/ A leszavazottak nevjegyzekebe a sorszamot, a nevet es a nevjegyzekszamot 
kell beirni. 

6/ A szavaz6helyisegben esak a bizalmiak, a helyettes bizalmiak (akik a partok 
reszere irjak a leszavazottakat) es a kikiildottek tart6zkodhatnak, a rend6rseg esak 
az ajt6 elott alljon es 10-20-as csoportokban engedje be a villaszt6kat. 

7/ A szavazatlapok lehetnek barmilyen sziniiek es nagysaguak, osszehajtva kell 
elfogadni. Az elnok dobja az urnaba, ezilltal gy6z6dik meg arr61, hogy nines tobb 
lap osszehajtva. 

8/ A bizalmiak az asztalnal foglalhatnak helyet. 

9/ Panaszt mindenki esak a maga neveben tehet, kifogast vagy eszrevetelt tenni 
(ha a szemelyazonossag vitas, vagy ha a kortesek a helyisegben er6szakoskodnak, 
eedulat osztogatnak stb. miatt:) esak a bizalmiaknak szabad. Ezeket az elnok sajat 
hataskoreben intezi el. 

10/ Ha az urna megtelt a nyilas el6tt es Ie kell nyomni a lapokat, esak a bizal
miak jelenleteben szabad az urnat kinyitni es azonnal be kell csukni. 

11/ A jegyz6konyvnek a villasztas lenyeges mozzanatait is tartalmazni kell, pI. 
ha valakit a rend6rrel ki kellett vezettetni, vagy ha a szavazast meg kellett volna 
szakitani, a valasztast az eMd idejere sem lehet felbeszakitani. 

12/ 4 6ra elott a valasztast befejezni nem lehet. 

13/ 4 6ra utan senkit szavazasra bocsatani nem lehet, tehat meg azt sem, aki 
mar a szavaz6helyisegben tart6zkodik. 
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14/ Tiibb egyenre ti:irtent vaIaszt8snaI az alulirt nevek nem vetetnek szlimba (46 §.). 

15/ Az iisszeszlimlaIast csak az elniik es helyettes elniik vegezheti, a bizalmiak a 
lapokhoz hozza nem nyulhatnak. 

16/ A vaIasztasi eredmeny kihirdetend6. 

17/ A leszavazottak nevsorat es a szavazatlapokat be kell csomagolni es azt es a 
jegyz6kiinyvet szemelyesen kell behozni a varoshazara . 

............................................................... .Y.~ .. M.~!J.1..eJ.0.!'!~l.t.~r..: ... Y.:J?~I.~: ............................................................... . 

22. 
A megvaIasztott kepviselo mandatumatvetele 

Zalaegerszeg, 1939. jUnius 1. 

A vasarnap megvaIasztott Thassy Krist6f dr. a mai napt6l mar hivatalosan 
kepvisel6je a zalaegerszegi vaIaszt6keriiletriek. A szavazatok iisszeszlimlaIasa 
ugyanis rna delel6ttig elhuz6dott, es deli 1 6rakor a varoshazan adtak at a manda
tumot az uj kepvisel6nek. Leadtak 14 368 szavzatot, s ebb61 Thassy Krist6fra 7 659, 
Eitner Sandorra 6 709 esett, tehat Thassy Krist6f dr. 950 sz6ti:ibbseggel nyerte el a 
zalaegerszegi keriilet mandatumat. 

A megblz6level atadasa a polgarmester hivatalos helyisegeben tiirtent tiibb va
laszt6polgar jelenleteben. Telmann Sandor dr. vaIasztasi elniik az erkelyr61 kihir
dette a vaIasztas eredmenyet, es Thassy Krist6fot megvaIasztott kepvisel6nek je
lentette ki ... 

Zalaegerszeg. Dokumentumok a varos torteneteb61. Szerk.: Gyimesi Endre. 

...........~(J:.z.CI!!!J..~r..~z..~!J..! .. 1.~~.5..: .. §.~!J..:?l~: .. :.~.~'!z.'!'!':.~fJX~.i.r!js.~ .. ~i.~~.~11)'.?'!':.~":.: ............... . 

23. 
Jelentes a beliigyminiszternek a zsid6k vaIaszt6joganak kerdeser61 

Szekszard, 1941. szeptember 22. 

A zsid6k orszaggylilesi, tiirvenyhat6sagi es kiizsegi vaIaszt6joga, valamint tiir
venyhat6sagi es kiizsegi kepvisel6-testiileti tagsaga iigyeben tavbeszel6n kiadott 
rendeletere tisztelettel jelentem a kiivetkez6'ket: 

1. A varmegyeben a zsid6tiirveny eletbelepese el6tt (1939. evi majus h6 4.) az 
iisszes kepvisel6vaIaszt6i jogosultak szlima 86 909 volt. 

2. Az 1. pontban jelzett letszlimb6l az 1939. evi IV. te. alapjan bejegyzett zsid6k 
szlima 2047. 

3. Az 1939. evi IV. tc. alapjan 1880 zsid6 kepvisel6-vaIaszt6joga szunt meg. 

4. Az 1939. evi IV. tc. eletbelepese el6tt a varmegyei ti:irvenyhat6sagi bizottsagi 
tagok 387 volt. 
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5. Az idezett torveny hataIybalepese el6tt a torvenyhat6sagi bizottsagi tagok ko
zott 14 rendes es 11 p6ttag volt zsid6. 

6. Az emlitett torveny alapjan 14 zsid6 vesztette el rendes tagsagat es 11 zsid6 
p6ttagsaga szunt meg. 

7. A zsid6torveny hataIybalepese el6tt a kozsegi kepvisel6-testiileti tagvaIaszt6k 
szama 76 574 volt. 

8. A kozsegi kepvisel6testiileti tagvaIaszt6k koziil 1524 egyen lett az idezett tor
venynek megfelel6en bejegyzett zsid6. 

9. A bejegyzett zsid6k koziil 1453 egyennek szunt meg a kepvisel6-testiileti va
laszt6joga. 

10. Az 1939. evi IV. te. hatalybalepese el6tt osszesen 3462 kepvisel6-testiileti tag volt. 

11. A 10. pontban felvett kepvisel6-testiileti tagok koziil 153 egyen volt az ide
zett torveny hataIybalepese e16tt zsid6. 

12. A 11. pontban emlitett zsid6k koziil 125 zsid6nak szunt meg a kozsegi kep
visel6-testiileti tagsaga. 

Az e targyban f. evi szeptember 20. napjan kiadott 91. 798/1941. szamu Ulvirati 
rendeletre jelentem tovabba, hogy az 1939. evi IV. te. alapjan az orszaggytilesi 
kepvisel6-vaIaszt6k nevjegyzekebe felvett zsid6k szama a lajstromos nevjegyzekben 
2047, az egyeni nevjegyzekben pedig 1867. 

Szongott 

alispan 
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VI. ,,'" ,.,,, , 
KOALICIOS IDOSZAKBOL AZ EGYPARTRENDSZERBE 

(1944-1960) 

1. 
Kecskemet kiildotteinek megv8J.asztasa az Ideiglenes NemzetgyUlesbe 

Kecskemet, 1944. december 16·17. 

Valasztrisi jegyz6'konyu 

az ideiglenes Nemzetgyulesbe Kecskemet uarosa altal kuldOttek megvalasztrisar6l. 

1., Jegyz6'konyv ajelolesi eljarrisr6l. 

Felvetetett Kecskemeten, Oz utca 3. szam alatt a Kecskemeti Nemzeti Bizottsag 
1944. evi december h6 16. napjan delutan 3. 6rakor tartott iileser61. 

Jelen voltak 

A Fiiggetlen Kisgazdapart reszer61 

Csikay Lajos 
dr. Sandor J6zsef, 

a Magyar Szocillidemokrata Part reszer61 

Fekete Sandor 
Kara Balazs, 

a Magyar Kommunista Part reszer61 

Konig Ferenc 
Sztraka J6zsef. 

A megjelentek, mint a megnevezett politikai partok Kecskemeten miikodo szer· 
vezeteinek megbizottjai megalakitjak a Kecskemeti Nemzeti Bizottsagot, mint a 
Magyar Nemzeti Fiiggetlensegi Front helyi szervet; a Bizottsag elnokeve megva
lasztjak dr. Sandor J6zsefet. 

Ezek utan Kecskemet yarOS kiildottjeinek az Ideiglenes Nemzetgyiilesbe egy
hangulag kijelolik 

A Fiiggetlen Kisgazdapart reszer61 

Balla Domotor gazdllikod6, 
dr.Revesz Laszl6 iigyved, 

a Magyar Szocillidemokrata Part reszer61 

Kovacs Jeno gyari miivezeto, 
. Schmidt J6zsef szab6 munkas, 

a Magyar Kommunista Part reszer61 

Basti Agoston fOldmunkas, 
dr.Molnar Erik iigyved 
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kecskemeti lakosokat es 

mint partonkiviilit 

vitez Faragho Gabor vezerezredest. 

Ajegyz6'konyv alruratott ... 

II., Jegyz(fkonyu a ualasztrisi eljarrisr61. 

Felvetetett a kecskemeti varoshazan, ennek kozgyiilesi termeben 1944. evi de
cember h6 17. napjan delutan 3 6rakor tartott valaszt6i gyiilesr61. 

Dr.Sandor J6zsef, a gyiiles elnoke, megllilapitja, 

hogy a vlliaszt6i gyiiles szinhelyer61 es id6pontjar61 Kecskemet yaros kozonsege 
a Kecskemeti Hirlap 1944. evi december h6 16.-iki szamaban kozzetett ertesitessel, 
tovabba a rna reggel kifUggesztett falragaszok utjan tajekoztattatott, 

s hogy a varoshaza kozgyiilesi termeben 6-700 f6nyi vlliaszt6 kozonseg jelent 
meg Kecskemet varosanak minden tarsadalmi retegeb61 es az itt miikod6 osszes 
demokratikus politikai partokb6l; 

ismerteti a Kecskemeti N emzeti Bizottsag altaI megejtett jelolesi eljarast; 

s miutan feltett kerdesre a jelenlev6 valaszt6 kozonseg kozfelkialtassal j6va
hagyta ajelolesi eljaras eredmenyet, 

kihirdeti, hogy Kecskemet yaros kiildotteinek az Ideiglenes Nemzetgyiilesbe 
egyhangulag megvlliasztattak 

[ld. a jelolesnellev6 het szemelyt] 

A jegyz6'konyv alruratott azzal, hogy a vlliasztasi jegyz6'konyv 10 eredeti pel
danyban allittatott ki, melyek koziil 7 peldany az Ideiglenes Nernzetgyiilesbe kiiJ
dottek rnegbiz6 leveleiiJ szolglli, mig a tovabbi 3 peldany koziiJ egy az Ideiglenes 
Nemzetgyiiles Elnokehez, egy a rnegalakitand6 korrnany Beliigyrniniszterehez ter
jesztetik fel, egy peldany pedig Kecskernet yaros leveltaraban helyeztetik el. 

Dr.Sandor J6zse{ Konig Ferenc 
elnok jegyz6konyvvezet6. 

Az Ideiglenes Nernzetgyiiles El6'keszit6 Bizottsaganak 

rnegbizottjai1
: 

u. Faragho Gabor Dr. Molnar Erik 

................ -........................................................................................................................................................................................................... . 
Bcics-Kiskun Megyei Leueztar. Fenykepmrisolatok (1944.) ............................................................................................................................................................................................................................... 

1 Az 1944. december 22-en Debrecenben megalakuJt ideiglenes nemzeti kormdnyban Faragho Gdbor kozelldtds
iigy~ Dr.Molnar Erik pedig nepj6leti miniszter. 
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2. 
A f{)varos kepviselOi a Nemzetgyiilesben 

Debrecen, 1945. marcius 13. 

Az Ideiglenes Nemzetgylih~s Politikai Bizottsaga 1945. evi marcius 12-en tartott 
iileseben foglalkozott az Ideiglenes Nemzetgyliles kiegeszitesenek kerdesevel es 
ana a megallapitasra jutott, hogy orszagepit6 munkajat az orszag szivenek, Buda
pestnek, az idegen elnyomas al6l val6 felszabadulasa utan, a F6varos kepvisel6inek 
a Nemzetgylilesen val6 reszvetele nelkiil nem kezdheti meg. 

A Politikai Bizottsag felhatalmazast es megbizast adott reszemre ana, hogy 
Nagy-Budapest kepvisel6it az Ideiglenes Nemzetgylilesbe behivjam. Nagy-Buda
pest kepvisel6inek letszamat 108 f6ben allapitotta meg. 

Amid6n err61 a Budapesti Nemzeti Bizottsagot iiriimmel ertesitem, van szeren
csem felkerni arra, hogy az Ideiglenes Nemzetgylilesbe kikiildend6 108 kepvise16t 
kijeliilni, ezeket nepgylilesen, lehet61eg meg e h6 20.-aig megvalasztani, a megva
lasztott kepvisel6ket megbiz6-levellel ellatni es a vruasztas tenyer61 engem hala
dektalanul ertesiteni sziveskedjek. 

Az Ideiglenes Nemzetgyliles rulamepit6 munkajat aprilis h6 els6 napjaiban fogja 
megkezdeni es e nagy munkara szeretettel varja Nagy-Budapest kepvisel6it. 

Szivelyes iidviizletet kiildi: 

Dr. Zsedenyi Bela 
Az Ideiglenes Nemzetgyliles elniike 

3. 
Reszletek a nemzetgy(ilesi vruasztlisokrOl sz616 1945. evi vm. tOrvenycikkb61 

1945. szeptember 16. 

l.§. (1) A nemzetgylilesi vruasztasokat az egesz orszag teriileten e tiirveny ha
truybalepeset61 sz§.mitott 60 (hatvan) napon beliil meg kell tartani .... 

2. §. (1) A nemzetgyliles megbizatasa els6 iisszeiileset61 sz§.mitott 4 (negy) eyre 
sz61. A nemzetgylilesi kepvisel6ket reszben a partok vruaszt6keriileti lajstromain 
kell megvruasztani altalanos, titkos, kiizvetlen, egyenl6 es kiizsegenkenti vruaszt6-
jog alapjan, az ervenyesen leszavazott valaszt6k aranyaban, ugy hogy 12.000 erve
nyes szavazatra essek egy kepvise16i megbizatas; tovabba 50 (iitven) kepvisel6t kell 
vruasztani ugyanazzal a szavazassal a partok orszagos lajstromai alapjan. Az igy 
megvruasztott nemzetgyliles els6 iilesen, megalakulasa e16tt tovabbi 10 kepvisel6t 
vruaszt tagjai kiize az orszag szellemi es kiizeleti vezet6 szemelyisegei kiiziil. 

(2) A vruasztason csakis olyan part vehet reszt, melynek reszveteli jogat - a part 
celjainak, vezet6inek es 6sszetetelenek demokratikus szempontb6l val6 megvizsgaIasa 
alapjan - az Orszagos Nemzeti Bizottsag megaIlapitja. A partok eziranyU kerelmiiket 
jelen tiirveny hataiybaleptet61 sz§.mitott 5 (iit) nap alatt nyujthatjak be ..... 
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4.§. (1) Nemzetgy(ilesi valaszt6joga van minden magyar allampolgarnak, aki 
huszadik eletvevet bet6lt6tte vagy a vaIaszt6i nevjegyzek 6sszeallitasanak eveben 
betOlti es 1945. evi szeptember h6 I-en Magyarorszag 1937. evi december h6 31-i 
hataran belUllakott. Ez ut6bbi kellek al6l a miniszterium a beliigyminiszter eloter
jesztesere felmentest adhat. 

(2) Valaszt6jogosultsag szempontjab6l magyar allampolgarnak kell tekinteni -
ellenkez6 adat hijan - azt is, aki Magyarorszag 1918. evi okt6ber h6 31-i teriileten 
beliil sziiletett es Magyarorszag 1937. evi december 31-i hatarain beliillakik. 

(3) Annak, aki a nemetek vagy fasisztak elleni harcban fegyveresen resztvett es 
ezt az Orszagos Nemzeti Bizottsag az el6terjesztett bizonyitekok aiapjan igazolja, 
valaszt6joga van akkor is, ha tizennyolcadik eletevet bet6lt6tte, vagy a vaIaszt6i 
nevjegyzek 6sszeaIlitasanak eveben bet6lti. 

5. §. A valaszt6jogb6l ki van zarva: 

1. aki elmebetegseg miatt gondoksag alatt all, s ezt a t6rvenyszek gondnoksag 
ala helyez6 hatarozata tanusitja, 

2. aki elmebeteg, meg ha nem is all gondnoksag aiatt, s ezt ideiglenes gondnok
sag ala helyez6 hatarozat vagy hat6sftgi orvosi bizonyitvany tanusitja, 

3. aki bUntett vagy nyeresegvagyb6l elk6vetett vetseg miatt bir6i hatarozat 
alapjan elozetes letart6ztatasban vagy vizsgalati fogsagban van, vagy szabadsag
veszteset t6lti, 

4. akit politikai jogai gyakorlatanak felfiiggesztesere joger6sen eliteltek .... , 

5. aki ellen a nepbir6sag marasztai6 iteletet hozott, vagy aki ellen a nepiigyesz
seg vadiratot bocsatott ki, 

6. aki e t6rveny hatalybalepesekor rend6rhat6sftgi 6rizetben (internaIva) van, 

7. aki maga vagy vele k6z6s haztartasban el6 hazastarsa iizletenel vagy foglal
kozasanaI fogva erk6lcsrendeszeti ellen6rzes alatt all, 

8. aki a nagybirtokrendszer megsziinteteser61 es a fOldmives nep fOldh6zjutta
tasar6l sz6l6 600/1945. M. E. sz. rendelet 5. §-a ertelmeben hazaarul6nak, haborus 
vagy nepellenes bun6snek min6siil, mert a nemet fasizmus politikai, gazdasftgi es 
katonai erdekeit a magyar nep rovasara tamogatta, vagy 6nkentes jelentkezessel 
nemet, fasiszta katonai vagy rendfenntart6 alakulatba beh~pett, vagy valamilyen 
nemet katonai vagy rendfenntart6 aiakulatnak a magyarsag erdekeit sert6 adato
kat szolgaItatott, vagy mint besug6 muk6d6tt, vagy ismet felvette nemet hangzasu 
csaladi nevet... 

9. aki az 529/1945. M. E. sz. rendelet 3. §-aban emlitett egyesiiletben, partban 
vagy szervezetben (1. Antibolsevista Ifjusagi Tabor, 2. Baross Sz6vetseg, 3. 
EMSZO, 4. Etelk6zi Sz6vetseg, 5. Ebred6 Magyarok Egyesiilete, 6. Honszeretet, 7. 
Kekek Klubja, 8. Keleti Arcvonai Bajtarsi Sz6vetseg, 9. Kett6s Kereszt Versz6vet
seg, 10. Levente Egyesiilet, 11. Magyar J6vo Sz6vetseg, 12. Magyar Orszagos Ved
er6 Egyesiilet (MOVE), 13. Magyar Elet Partja, 14. Magyar Meglijulas Partja, 15. 
Magyar Orvosok Nemzeti Egyesiilete, 16. Magyar Nemzeti Szociaiista Part, 17. 
Magyar Tudomanyos Fajved6 Tarsasag, 18. Magyar Ugyvedek Nemzeti Egyesiilete, 
19. Nemzeti Munkak6zpont, 20. Nepakarat Partja, 21. Nyilaskeresztes Part Hun-

80 



VI Koal£cws idoszakMl az egyparlrendszerbe (1944-1960) 

garista Mozgalom, 22. Orszagos Vitezi Szek, 23. Orszagos Nemzetvedelmi Bizott
sag, 24. Turul Sziivetseg, 25. Zsid6kutat6 Intezet), vagy az 1919. Juniusi Bajtarsak 
Sziivetsegeben, a Tarsadalmi Egyesiiletek Sziivetsegeben (TESZ), a Magyar Ke
reszteny Nemzeti Ligaban, vagy Magyar-Nemet Tarsasagban tisztseget viselt es 
pedig a Baross sziivetsegben, Honszeretet es Levente Egyesiiletben esak az, aki 
orszagos vagy megyei vezeto tisztseget tiiltiitt be, a tiibbi egyesiiletben esak az, aki 
barmilyen tisztseget viselt; kivetel az, akit az igazolasi eljaras soran feltetel nelkiil 
igazoltak, vagy aki tiszter61 meg 1941. evi junius h6 22. elott lemondott es azt kii
vetO'en antifasiszta magatartast tanusitott ... 

6. §. Nemzetgylilesi kepvise16ve vaIaszthat6, akinek a vaIasztas idopontjaban 
vaIaszt6joga van, tekintet nelkiil arra, hogy a vaIaszt6i nevjegyzekbe fel van-e veve. 
Nem valaszthat6k kepviselove a honvedseg es a rendorseg tenyleges szolgalatot 
teljesitO' hivatasos aIlomanyli tagjai ... 

Magyar Torvenytar. 1943-1945. evi torvenycikkek. 

....... ............................. l!..11:.c!CL.Pe.~~,.~~'!.:U~1.~J....!tQJL?:r:.Z.c!:............................. 

4. 
A Kisgazdapart vaIasztasi felhivasa 

Budapest, 1945. szeptember 19. 

Felhivas 

A magyar nep elerenek diintO' szakaszahoz erkezett. VaIaszt Budapest es vaIaszt az 
orszag. Ez a vaIaszt!is nemcsak a partok eropr6baja, hanem az egesz egyetemes ma
gyarsagnak is sorsdiinto kiizdelme lesz a szabad magyar jiivendoert. Felreerthetetleniil 
meg kell mutatni a vilagnak, milyen eletformat kivan a nemzetnek, milyen rendszert 
az orszagvezetesnek. Olyan lesz az orszagunk, amilyennek mi magunk formaIjuk. 

A Fiiggetlen Kisgazda-, Fiildmunkas- es Polgari Part az osztalyokon feliilemel
kedo magyar egyseget akarja megval6sitani. Minden beesiiletesen dolgoz6 magyar
nak becsiiletes megelhetest. A magantulajdon tiszteletben tartasat, a csaladi elet 
tisztasagat, a hivo magyar elet lehetoseget. Szabadsagot, rendet, nyugalmat es az 
orszag egesz gazdasagi gepezetenek szerves munkaba aIlitasat. A part erkiilcsi es 
anyagi tamogatast ker es var mindazokt61, akik magukat magyarnak erzik es meg
ertik a Kisgazdapart harcanak jelentoseget. Sokszorozza meg eronket a nagy eel. 
Faradsagot nem ismerhetiink, az aIdozatokat vaIlalnunk kell. 

Adjuk anyagi es erkiilcsi eroinket a vaIaszt!isban a Fiiggetlen Kisgazda-, Fiildmun
kas- es Polgari Partnak, az orok, nagy magyar eszmenyeket szolgaIjuk aIdozatunkkal. 
A gylijtessel megbizott tagjaink, valamint keriileti partszervezeteink es a partkoz
pont az atvett iisszegek elleneben hasonl6 iisszegr61 sz6l6 - az alrurasokkal ellatott 
- "Emlekiratot" tartoznak kiszolgaltatni. 

TILDY ZOLTAN partvezer 
NAGY FERENC orsz. elnok 
VARGA BELA orsz. alelnok 

..... :::::::::::::::::.:.::::::::::::::::: .. : .. ::.::.::.: .. :j{i.~::rjjiiii;J~1§:'~i~p..t.~.~~~a~:::::::::::'::::::::: :::::::::::::::::.:::::: .... ::::...:: 
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5. 
A ket munklispart kozos vaIasztasi felhivasa 

1945. szeptember 27. 

Munktisok! Polgarok! Magyarok! 

Oktober 7-en valasztja meg Nagy-Budapest nepe uj iinkormanyzati testiileteit. 

A Magyar Kommunista Part es a Szocialdemokrata Part a valasztasokon kiiziis 
listaval indul. 

A ket munkaspart - fenntartva szervezeti iinallosagat - ved- es dacsziivetseget 
kiitOtt a reakcio ellen az uj, demokratikus Budapest kiharcolasara. 

A munkasegysegnek, a dolgozok egyseglistajanak celja: vegleg megsemmisiteni 
a reg( varoshaza reakcios, fasiszta, antiszociaJis, nepellenes szellemet. Biztositani 
akarjuk, hogy a budapesti tiirvenyhatosagokban es a pestkiirnyeki iinkormanyza
tokban a dolgozo nep erdekei ervenyesiiljenek! Uj Budapestet akarunk! Azt akar
juk, hogy Nagy-Budapest a magyar demokracia fellegvara legyen! 

Ezert akarunk munkastObbseget BUdapesten! 

A magyar demokracia legszilardabb tamasza: a munkasosztaly! 

A dolgozo nep erdekeinek legkiivetkezetesebb kepvisel6i: szociaJdemokratak es 
kommunistak. A magyar ujjaepites legaldozatkeszebb munkasai:kommunistak es 
szocialdemokratak. A reakcionak, az ujjaepites szabotaloinak es elgancsoloinak, a 
feketezesnek es korrupcionak legkerlelhetetlenebb ellenfelei es iildiiz6i: szociaJde
mokratak es kommunistak. A ket munkaspart a demokracia bels6 rendjenek, a 
termel6 munka biztonsaganak legszilardabb 6re es vedelmez6je. 

Ezert a munkastiibbseg kivivasa Nagy-Budapesten nemcsak munkaserdek, ha
nem erdeke minden dolgozo nepretegnek. 

A munkasegyseg taborahoz kell csatlakoznia, a dolgozok egysegfrontjara kell 
szavaznia minden ketkezi es szellemi munkasnak, a gyarak es irodak dolgozoinak, 
kisiparosnak es kiskeresked6nek, tanarnak es merniiknek, tanitonak es orvosnak, 
kiizalkalmazottnak es szabadfoglalkozasu ertelmiseg(nek, nOKnek es ifjusagnak! 

Munkasegyseggel - munkastiibbsegert - a dolgozok uj, demokratikus Buda-
t·" t' pes ~eer .... 

... A dolgozok egysegfrontjanak valasztasi gy6zelme a zaloga annak, hogy Ma
gyarorszag f6varosa ujjaepiil es szebb lesz, mint yalaha. 

A romjaib61 ujjasziilet6 Budapest nem a nyomortanyak es a d6zsiil6 fenylizes 
varosa lesz, han em az ujjasziilet6 magyarsag biiszkesege, a nemzeti kultura kiiz
pontja, a dolgozok demokratikus Magyarorszaganak gyiinyiiru f6varosa. 

Budapest ujjasziiletesere szavaztok, ha a dolgozok egyseglistajara szavaztok! 

Munkasok! Polgarok! Magyarok! 

A nagybudapesti vaJasztasokon nemcsak Budapest jiiv6jero1 diint a f6varos ne
pe. A nagybudapesti vaJasztas az orszagos vaJasztasok f6probaja! A nemzet jiiv6je
rill, a demokracia sorsarol, a magyar ujjaepites sikererill van szo! A magyar reakcio-
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ra kell megsemmisit6 csapast merni, mely befurakodva a demokratikus partokba 
igyekszik megbontani a nemzeti egyseget, ala akarja asni Magyarorszag megszilar
dul6 nemzetkozi helyzetet, zavart es rendetlenseget akar el6idezni, hogy elgancsol
ja az ujjaepites miivet. Aki a magyar demokraciat akarja megszilarditani, szoro
sabbra akarja kovacsolni a Magyar Nemzeti Fiiggetlensegi Front sorsat, biztositani 
akarja az ujjaepites sikeret a reakci6 hatbatamadasaval szemben, meg akarja vetni 
a nemzet felemelkedesenek alapjat, 

az okt6ber 7-en a dolgoz6k egysegfrontjara szavaz! 

Szocialdemokrata Part 

Szakasits Arpad 

Magyar Kommunista Part 

Rakosi Matyas 

•• u ••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f}z..CL.~Cl!!:.l:!..e.P..!J[j~!j:.s..z.f!.pt.e..'!':.~e.r...??: ... u.... ....... uu.... 

6. 
Kisgazdaparti gy6zelem a v31asztasokon 

1945. november 6. 

Mindeniltt nagy tobbseget kapott 
a Filggetlen Kisgazda Part! 

A budapesti u61asztasok eredmenye: Paraszt Part 9314, Radikalis Part 4265, 
Polgari Demokrata Part 22.448, Kommunista Part 112.388, 

Szocialdemokrata Part 125.895, Kisgazda Part 293.376 szauazat 

Hosszu id6, talan evszazadok varakozasa utan, vegre vasarnap megtortent Ma
.gyarorszagon az els6 demokratikus valasztas. Az elnyomott magyar nep, amelyet 
min dig kisemmiztek a hatalom urai az orszag iranyitasab61, amelyet nem engedtek 
sz6hoz jutni, belekergettek felel6tlen kalandokba es lelkiismeretlen jatekokba, 
amelyek tonkretettek jelenet es bizonytalanna tettek jov6jet, vegre. egyszer demok
ratikus m6don, az igazi demokracia melt6 eszkozeivel fejezhette ki akaratat es be
lesz6lhatott sajat eletenek iranyitasaba. 

Tortenelmi pillanat volt, amikor az els6 nevtelen szavaz6 leadta szavazatat az 
urnana!. Szimb6luma volt ez az uj eletnek - a kezdesnek a szimb6luma. Ezzel a 
lepessel kezdette meg a magyar nep boldogabb, szebb jov6jenek kiepiteset. Min
denki tudataban van annak, hogy neMz id6'k jonnek rank, sok szenvedessel es sok 
bajjal terhelten, de mindenki tudja azt is, hogy a szenvedeseken, nelkiilozeseken 
tul kapu nyilt a szabadabb, emberibb eletre, a demokratikus, szocialis Magyaror
szagra. Ennek az orszagnak a felepiteset szolgalta az els6 igazan szabad magyar 
va!asztas, melyet nem csend6rszuronyok es nem a hatalom kenyszerit6 eszkozei 
diriga!tak. Az a teny, hogy a magyar nep az eddigi jelentesek szerint is eddig soha 
nem latott mertekben vett reszt a va!asztasokon, mutatja, hogy a magyarsag latja 
ennek a pillanatnak, ennek az aktusnak a fontossagat es minden erejevel azon 
van, hogy odaaIljon a demokratikus epites hiv6 munkasai koze. 

A va!asztasok tisztan es szabadon zajlottak Ie. Merhetetlen fontossaga van en
nek a tenynek, mert ez a teny nemcsak a belpolitikai er6viszonyokat tisztazza Ma-
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gyarorszagon, hanem egy(ittal lehetove teszi szamunkra a kiilfOld elismereset is. 
Delkelet-Eur6paban az elso orszag vagyunk, amely a demokracia atmeneti forma
jab61 at tudott terni a demokracia kierettebb, tiszta teljessegere es ez a teny nem 
fog nyomtalanul elmulni a nemzetkozi politikaban sem. Biztosak lehetiink afe161, 
hogy ennek a tiszta demokratikus vruasztasnak meg lesz a kiilpolitikai eredmenye 
is. Ez a vruasztas m6dot fog nyujtani arra, hogy mai neMz helyzetiinkben megse
gitsenek benniinket a vilag gazdagabb, gyoztes nepei is, es elesett, szegeny sor
sunkb61 fel tudjunk emelkedni arra a rangra, amely a szabad nepek nagy csaladja
nak tagjait megilleti. 

.. ........................................................... !fi.~r!is.4!J.! .. J.~1.?.: .. '!().~~"!:lJ.~r..~:......................................... ......... . 

7. 
Kepviselotestiilet UjjaaIakitasa delegaIassal 

Nagykanizsa, 1946. okt6ber 23. 

Jegyz(fkonyv 

Felvetetett 1946. okt. 23-an tartott Nemzeti Bizottsagi gyiilesen, ahol jelen 
vannak: Hackler Janos elnok, Varga J6zsef polgarmester, Csepregi Zoltan, Vass 
Imre, Pogany Istvan, Kaufer Sandor, Hegyi Janos, Szab6 Istvan, Horvath 15 La
jos, Baj Laszl6, Dr Eichner Arpad es Sikl6sy Janos. 

Hackler Janos elnok iidvozli a megjelenteket a gyiilest megnyitja; 

Jegyzokonyv hitelesitesere felk[er]i: Vass Imre es Baj Laszl6t. 

Ezen N.B. gyiilest azert valt sziiksegesse, mert 1945 jun.22-en N.B. felhivta a 
Partokat, hogy alakitsak meg a kepviselotestiiletet, ahol minden part es Szakszer- . 
vezet 17 mandatumot, mig a Kisgazdapart B-at kapott. Ezt az elosztast akarjuk 
megvrutoztatni es tobbszori tanacskozas utan olyan meg@apodasrajutottaka Par
tok, hogy: 

Kisgazda Part 
Szocial demok. 
Komm.part 
Szakszervezet 
Nemzeti Paraszt 

31 mandatumot 
12 
12 
14 

7 

osszesen 76 
Ez tette lehet6ve, hogy N.B. osszeiiljon es ujra benevezett tagokkal uijaatakuljon. 

Jeloleseket minden part beadta. Nemzeti Paraszt Part holnap reggelig 1 tagot 
m6dosit. 

Kozgyiiles hetfOn delutan 3 6rakor lesz. 

Bizottsagok aranyszamanak megrulapitasara holnap d.u. 4 6rakor minden part 
1 taggal kepviselve a F6]egyz6i Hivatalbajelenjen meg. 

Regi kepvisel6testiileti tagoknak Ie kell mondani es ujakat kell bejelolni. 
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VI. Koal£Cws idOszakb61 az egypartrendszerbe (1944-1960) 

Hromatsek Vince kerte kozelilitasi lisztben reszesiiljon. Polgarmester nem java
solja es ehez a N.B. is hozzajarul. 

Mas targy nem leven az elnok az iilest bez8.rja. 

Nagkanizsa 1946 okt. 23-an. 

Hackler Janos 
elnok. 

Hitelesit6k: 

Vasslmre 

Eaj Laszlo 

8. 
VaIasztasi megbiz61evtH 

Budapest, 1947. augusztus 26. 

Megbizolevel 

Kaufer Sandor 
jegyz6. 

A Magyar Kommunista Part F6titkarsaga es a Szocirudemokrata Part Kozponti 
Titkarsaga megbizza 

Lakatos Dezs6 elvtarsat, 
a Magyar Kommunista Part tagjat, 

hogy a vruasztas befejezeseig teljhatalmu megbizottkent naponta iiljon ossze a 
testverpart megbizottjaval es roviden targyaljak meg a ket part kozott esetleg fel
meriil6 vitas iigyeket es a kozos tennivalokat. Hatarozataikat csak egyilttesen hajt
hatjak vegre. 

A kozponti megbizottak feladata eberen 6rkodni a valasztas tisztasaga felett es 
vigyazni arra, hogy ne provokrujak a munkaspfu-tokat s ahol ilyen jelensegek vol
nanak, azonnal helyszfni kiszrulassal izolalni es visszaverni azt. 

A vruasztas napjara a ket part a sajat helyisegeben, az ipari varosok kivetelevel 
civil ben mozgositja a rendez6gardat, hogy az esetleges provokaciok meghiusitasara, 
a rend fenntartasara felhasznruhassa oKeto 

Ez a megbizatas szeptember 1-ig, a viilasztas befejezeseig ervenyes. 

Budapest, 1947. augusztus 26. 

Farkas Mihaly 
Magyar Kommunista Part 

f6titkar-helyettese 

Marosan [GyorgyJ 
Szocirudemokrata Part 

f6titkar-helyettese 

Dokumentumok Zala megye torteneteb611944-1947. Zalai Gyfijtemeny 37. 
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V 1. KoaliciOs idoszak bOt az egypartrendszerbe (1944-1960) 

9. 
"Kekcedulakkal" elkovetett vaIasztasi csalasok 

Nagykanizsa. 1947. szeptember 3. 

A ufLlaszteisi bizottscig elnokenek es a rendorsegnek {ellepese megakadfLlyozta a 
nagyarfLnyu szauazeisi uisszaeleseket NagykanizsfLn 

Az igazscigiigyminiszterium utasitotta az allamiigyeszseget az iigy kiuizsgaleisara 

Tegnap dele16tt a nagykanizsai allamiigyeszseget az igazsagiigy-miniszterium 
taviratilag utasitotta, hogy folytasson vizsgalatot a valasztasi visszaelesek felderi
tesere es a vizsgalat eredmenyer61 azonnal tegyen jelentest. A jelentes megtetele 
utan dont majd a miniszterium, hogy milyen tovabbi lepeseket tesz ebben az iigy
ben. A vizsgalatot dr. Takacs [J6zsef] aIlamiigyesz az utasitas vetele utan - ertesii
lesiink szerint - azonnal meginditotta. Kihallgatta az iigyben a nagykanizsai va
lasztasi bizottsag elnoket. Most pedig roviden felsoroljuk, mi tortent 1947. aug. 31. 
reggelet61 fogva. 

A rendorseg atueszi a ket letart6ztatott egyent 

A valasztasok vasarnap reggel rendben megindultak. 9 6ra koriil azonban a 
kanizsai kozponti vaIasztasi bizottsag telefonja megsz61al s az V. valasztasi keriilet 
jelenti, hogy ket vaIaszt6, nev szerint Juhasz Janos es 86s J6zsef Zalaegerszegen es 
Keszthelyen kiallitott kek nevjegyzek-kivonattal leszavaztak. Az osszehasonlitas
nal kideriilt, hogy a ket kivonatot ugyanaz a kez allitotta ki. A ket szavaz6 koziil az 
egyik siiketnek tetette magat, de ott kint kideriilt, hogy hallasa kifogastalan, s az 
igazolasukra felmutatott bejelent61apok adatait osszekevertek. Nyilvanval6va valt 
tehlit, hogy csal6k. 

Zalaegerszeg-Keszthely-Szigetuarr61 Jottek N agykanizsara 

A ket alneven szavaz6 egyent letart6ztatjak es a rend6rsegre kiserik. Id6kozben 
kideriil az is, hogy a 86s neven garazdaIkod6 "kekszavaz6" egyennel meg van egy 
csomag kek sziml nevjegyzek-kivonat. Egy zalaegerszegi nyomoz6tiszt veszi at 
6ket, felkiseri az allamrend6rsegre, ott megkezdik kihallgatasukat. Nyilvan most is 
ott vannak letart6ztatasban ... 

Vasamap d.e. 9 6rakor az V. keriilet gyanus "kekceduleisokat" Jelent 

Az V. keriileti jelentest tovabbi panaszok kovettek, amelyek ugyancsak hasonl6 
visszaelesekr61 sz61tak. A kanizsai vaIasztlisi bizottsag elnoke azonnal erintkezesbe 
lepett a rend6rkapitanysag vezet6jevel. Kideriilt, hogy a reggeli 6rakban tObb csoport 
kekcedulas szavaz6briganti erkezett Nagykanizsara s ezek egy sor korzetben mar Ie is 
szavaztak. Egy kilences csoport peldaul Kiskanizsa mind a hat korzeteben leadta sza
vazatat. A vaIasztasi bizottslig elnoke es a kapitanysag vezetOje ezutan vegigjfujak a 
keriileteket, hogy a "kekcooulas" szavazasi visszaeleseket ellen6rizzek. 

Keszthely: Ilyen egyenek nincsenek 

Nagykanizsa vaIasztasi bizottsaga felhivja a keszthelyi kozponti osszeir6 bizottsa
got, hogy leteznek-e a keszthelyi keltezessel megjelolt kivonatokon szerepl6 egyenek a 
val6sagban. A vaIasz el6szor igenl6, a telefonaI6 azonban nem nevezi meg onmagat. 
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VI. Koalfci6s id6szakb61 az egypartrendszerbe (1944-1960) 

Egy 6ra mulva jelentkezik nev szerint a bizottsag elnoke es ketseget kizar61ag kozli, 
hogy ilyen nevek a keszthelyi vaIaszt6k ne\jegyzekeben nem szerepelnek. 

1/411: a kekcedulas szavaz6t leallitjak 

A kanizsai bizottsag elnoke felhi\ja a zalaegerszegi f6ispant, jelenti a visszaele
seket es utasitast ker. Ajanlatara Papp Andor kiadja a rendelkezest, a "kekcedu
las" szavazast Ie kell allitani s csak delutan 4 6rakor lehet folytatni egy szavaz6he
Iyisegben. Az intezkedest Kanizsa 15 valaszt6keriilete megkapja s a rendelkezes 
ertelmeben jarnak el. 

1/42: a beliigyminiszter kozbesz61 

Id6kozben, negyed 2-kor megerkezik a beliigyminiszterium tavirata a kanizsai koz
ponti vaIasztasi bizottsaghoz: a vaIasztas menetet nem szabad meggatolni. Az el6bbi 
f6ispani rendelkezes teMt hataIyat veszti, a cel azonban el van erve: a kekcedulas 
szavaz6brigantik tovabbaIltak Nagykanizsar61: a szabaIyellenes szavazas megszunt. 

MegaIlapitast nyert, hogy Nagykanizsan valasztasi kivonattal 350 ember szava
zott, ezek kozill 158-at Keszthely es Zalaegerszeg jelzessel aIlitottak ki ugyazon 
irassal, ezek tehat feltetlen torvenyellenesen hasznaIt cedulak, de a jelek szerint 
kb. 200-250 ember szavazott Ie Kanizsan jogtalanul. Mindez alig ket 6ra leforgasa 
alatt torten t ... 

Dokumentumok Zala megye torteneteb611944-1947. Zalai Gyffjtemeny 37. 
Szerk.: Kali Csaba, Mik6 Zsuzsa. Zalaegerszeg, 1995. 230-232.old . 
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10. 
Beszedvlizlat a Nepfront-gyiilesek szonokai reszere 

Budapest, 1949. majus 8. 

Egy hetiink van Mtra a valasztasig. Majus 15-en hazank nepe az urnak ele ja
rul, hogy becsiiletes dolgoz6hoz, j6 magyarhoz melt6 m6don kinyilvanitsa szabad 
akaratat es megvaIassza az uj orsz6ggyfftes tagjait. 

Ma egy hete azonban valamennyien lathattuk, hogy a dolgoz6 magyar nep ha
talmas lelkesedessel sorakozik fel a Nepfront mogott. Majus elsejen ilnneplObe 01-
tiizott az egesz orszag. Az orszag gazdai, a munkasok, parasztok es ertelmisegiek a 
teremt6 munka nagy nemzeti iinnepen milli6szamra sereglettek egybe, az elvegzett 
j6 munka elegedettsegevel, a boldog, biztos jov6 tudataval vonultak fel a Nepfront 
zaszlai alatt. Varosaink, viragdiszt oltott falvaink sose lattak megilyen lelkes, 
biiszke, bizakod6 nepet. Majus elseje igazi nepszavazas, nagy hitvallas volt a nepi 
demokracia gazdag eredmenyei, oteves terviink es a beke mellett: hitvallas a Nep
front es nagy vezere, Rakosi Matyas mellett ... 

Ez a nep megmutatta, hogy val6sagos csodakra kepes. Nem riadt vissza a ne
hezsegekt61; batran nekivagott a harcnak is, munkanak is. Haborusujtotta hazan
kat szinte mar61-holnapra nemcsak talpradllitotta, hanem ujja is teremtette. Az 
urak orsz6ganak romjain a dolgoz6k hazaja epillt fel. Amerre szemiink ellat, uj 
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utak, hidak, gyarak, bevetett fOldek, szaporod6 j6szag, tobb mint szazezer lij pa
raszthliz hirdeti dolgos keziink munkajat, eredmenyet. 

Ezek az eredmenyek sz6litottak majus elsejen iinnepi gyiilekezesre a dolgoz6 
parasztsagot: egyfel61, hogy aj6 munka utan friss pecsetet iisson a munkas-paraszt 
szovetsegre, masfel61, hogy jovend6 tennival6inkat felmerve, a Nepfront lobog6ja 
alatt meg szorosabbra zarjuk a magyar dolgoz6k sorait. 

Mert tennival6nk b6ven akad. Magyarorszag most mar a dolgoz6k hazaja: s a 
mi hazankat a mostaninal is sokkalta szebbe, gazdagabba, erosebbe akarjuk tenni, 
hogy orome teljek benne nepiink minden fianak, lanyanak ... S akinek szeme van 
lathatja, hogy ehhez a celhoz csak az az lit vezet, melyen eddig is haladtunk, s me
Iyen a Nepfronttal vissziik el6re nepi demokraciankat. Ezert szavaz minden becsii
letes dolgoz6 magyar a Nepfrontra, s ezert van az, hogy hazaarul6, hitvany, aki 
nem szavaz Ie a Nepfront mellett.. .. 

A kepviselOjeloltek so rat Rakosi Matyas vezeti, hazank legelso epitOje. Mellette 
ott sorakoznak fel a demokratikus partok kipr6balt vezet6i: Dobi Istvan, Erdei Fe
renc es a tobbiek, ott vannak az elmunkasok, a mintagazdak, a tud6sok, nevel6k, a 
magyar nep legjava, kik j61 gazdalkodnak az orszag sorsaval s biztos kezzel vezet
nek benniinket a viragz6, boldog jov6 fele. 

Utunk el6re vezet: eddigi eredmenyeinket tovabbfejlesztve, oteves terviink 
megval6sitasaert, fUggetlen, szabad hazankert es a bekeert el6re a Nepfront zaszla
ja alatt. Gy6zni fogunk, mert biztositek erre dolgos keziink, igazi hazafisagunk s 
dolgoz6 nepiink egysege, mert gy6zhetetlen iigyet szolgalunk: dolgoz6 nepiink fel
emelkedesenek, hazank felviragoztatasanak, a boldog, er6s, fUggetlen Magyaror
szagnak iigyet. 

A Nepfront-sz6nohok hangsulyozzak hi beszediikben, hogy part,juk azert 
csatlakozott a Nepfronthoz, mert magaeva tette azokat a celkit(izeseket, 

amelyek a beszedben vannak es igy egyesiilt erovel munkalkodnak a partok 
azon, hogy az oteves tervet megval6sitsuk, a beket megorizziik. 

Ismertessek partjuk neveben azohat az indokokat, melyek miatt partjuk az 
egyseges Nepfront-listan indul a valasztasokon. Ezenkiviil nepszer(isitsek 

a helyi kepviselOjeloltehet,beszeljeneh a demokr6cia, a haromeves terv 
helyi eredmenyeir61 is. 

11. 
Az orszaggyUlesi vaIasztasok eredmenye a fovarosban 

Budapest, 1949. majus 19. 

A beliigyminiszterium vlliasztasi csoportja jelenti: 

Valamennyi vlliaszt6keriileti szekhelyen a vlliasztas eredmenyenek osszeszam
Illiasa az osszes szavaz6korokjegyz6konyveinek eredmenyei alapjan vegetert. 

88 



VI KoalfciOs idrJszakb61 az egypartrendszerbe (1944-1960) 

A majus 15-i orszaggylilesi kepvisel6vruasztason az iden el6szor jogosult 1928-
es 29-es ket uj korosztaIlyal, a hadifogsagb61 visszatertekkel es a valaszt6jogosult
sagukat 1947 6ta visszanyertekkel egyiitt a nevjegyzekbe felvett vruaszt6jogosultak 
szama 6 053 972 volt. 

A 6 053 972 vruaszt6jogosultb61 

leszavazott 5 730519 (az osszes vruaszt6jogosultak 94,7 szazaleka) 

a Nepfrontra szavazott 

ellene szavazott 

ervenytelen 

5478515 (az osszes szavaz6k 95,6 szazaleka) 

165283 

80721 

Az egyes vruaszt6keriiletek vegeredmenye: 

Vruaszt6keriilet Jogosult Leszavazott Nepfrontra szavazott 

VIII. Nagybudapest 1134676 1089839 

ellene 

28281 

1049238 

ervenytelen 

12320 

Az egyes vruaszt6keriiletekben megvruasztott kepvisel6'k szama a kovetkez6: 

VIII. Nagybudapest 65 kepvisel6 

Szerdan delben a Magyar Fiiggetlensegi Nepfront helyisegeben a nagy-budapesti 
vruaszt6keriilet IV. keriileti vruasztasi bizottsaga kihirdette a vruasztas nagybudapesti 
eredmenyet. Nagybudapesten 1 134676 szavaz6jogosult koziil1 089839, = 96,04 
szaza1ek elt szavazati jogaval. A leadott szavazatoknak 96,27 szazalekat a Nepfront 
kapta. 

Bir6 Mihruy, a bizottsag elnoke ezutan a listan szerep16 130 kepvisel6jeloltnek 
atnylijtotta a kepvisel6i, illetve p6tkepvisel6i megbiz6 levelet. - -

····F~;;~~k"B;;d;;p~~t·;;;"ditj6b6z:S~~;k:::S6g~dri·xg~~~: .. iV.k:·· .. .. . 
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12. 
Varosi plirtbizottsagijelenUis a viilasztiisokr61 

Zalaegerszeg, 1949. miijus 26. 

Partunk vezetese mellett a Fiiggetlensegi Nepfront zaszalaja alatt lefolyt va
lasztasi kiizdelemben Zalaegerszeg yaros teriileten a szavaz6k 98,5 %-a a Fiigget
lensegi Nepfrontra adta Ie szavazatat. Ez az eredmeny azt mutatja, hogy a Zala
egerszegi Partbizottsag es az alapszervezetek a vruasztasi politikai kampany soran 
hatalmas munkat vegeztek es szep eredmenyt ertek el. 

Az el6'kesziiletek aprilis ll-en az agitaci6s iskola vezet6inek kikepzesevel kez
d6dtek, ahol az erre a munkara beallitott hatvan elvtars ot napon at odaad6an ta
nult. Aprilis 19-t61 23-ig, ot esten keresztiil, 550 agitatorunk tanult lelkesen es 
szorgalmasan, a lemorzsol6das egeszen kis szazalek volt. 
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Ugyanerre az id6szakra esett Majus 1-enek el6keszitese, amelynek soran Zalaeger
szeg varos minden egyes retege megmozdult soha nem latott tiimegmegmozdulassal, 
felvonulassal es nepiinnepeIlyel iinnepelt. Majus elseje megmutatta P8.rtunk vezet6 
szerepet es erejet, megmutatta a varos kis letszamu munkasosztalyanak hallatlan nagy 
mertekben val6 meger6siideset; az egesz varos nepet magunkkal tudtuk sodomi. 

Majus elseje utan er6teljesebben indult meg az egyeni agitaci6, sorozatos kis
gylilesek tartasa, a tiimegek kiiziitt vegzett felvilagosit6 munka. Mint masodik nagy 
er6pr6bar61 kell megemlekezniink Rakosi elvtars majus 7-i fogadtatasar61, melyre 
mintegy 4-5 ezer ember jiitt iissze. A majus 8-i celldiimiilki nagygylilesre Zalaeger
szegr61 mintegy 2600-2800 dolgoz6 vonult fel, kiiztiik 300-400 fiatal. 

A vaIaszt8.s napja maga is nepiinnepely volt. Reggel hat 6rat61 ejfelig sziinet nelkiili 
mozgas, enekles az utcan. Delel6tt az iizemek, hivatalok szinpompas felvonulasa, del
utan a kiizponti szinpad el6tt mintegy haromezer ember nezte vegig a kulturmusort. 
Akik leszavaztak, vidaman enekeltek, tancoltak a kes6 esti 6rakig. Rendzavarasra, 
provokaci6ra sehol sem keriilt sor, es megfelel6 id6ben a szavazas veget is ert. 

Az egyes osztalyok, retegek vaIaszt8.s ideje alatti fejl6deset, magatartasat tanulma
nyozva messzemen6en ki kell emelni a kisletszamu zalaegerszew munkasosztaIyt, 
mely a vaIaszt8.s sikere erdekeben a legnagyobb aIdozatot hozta. Ok fogadtak legjob
ban a vaIasztasi harmas jelsz6t, 6k ertek el az agitaci6ban a legjobb eredmenyt, de az 
egesz vaIaszt8.si kampany alatti fizikai munkat is - lasd diszkapuk epitese - 6k vegez
tek el. A varosi kispolgarsag, a kiizalkalmazotti reteg, a kisiparossag, a kiskeresked6k 
es mas foglalkozasuak, akik egyre inkabb otthon erzik magukat a nepi demokracia 
legkiireben, kezdik kivenni a resziiket a legkiiliinbiiz6bb munkakb61. 

A varosnak mintegy 8-9 %-at kitev6 fcildmuvese es fcildmunkasa volt a leggyengeb
ben megkiizelithet6, reszben mert a varos kiils6segein es a varos kiizeleben laknak 
szetsz6rt telepiileseken, reszben, mert a klerikaIis reakci6 erre a retegre tudott legin
kabb befolyast gyakorolni. Parasztsligunk szervezeseben azonban eredmenyt tudtunk 
elemi a varos hataraban lev6 ket tanyan, Nekeresdben es Neszeleben. Mindket tanya 
csoportosan vonult fel, es egyertelmuen adta Ie szavazatat a Fiiggetlensegi Frontra .... 

A vaIasztasi kampany idejen mintegy 120-130 teriileti es iizemi kisgylilest tar
tottunk, melyeken hozzavet61eges becsles szerint 6000-6500 emberrel beszeltiink. 
Igen nagy szolgaIatot tettek falujar6ink, akik igen nagy aldozatokat hoztak, 
rendiviili nagy er6pr6bar61 tettek tanusagot, amikor faradsagot nem nezve, nagyon 
sokszor ejjeli 6rakban tertek haza gyalogosan, es6ben, sarban. Falujar6ink megsze
rettettek magukat a falusi neppel. A falujar6 munkaban el6nyiisen vaIt be a sziivet
seges partok tagjainak reszvetele. 

Allamapparatusunk nagyjab61 kielegit6en vegezte munkajat. Sulyos hiba volt 
azonban, hogy a nevjegyzekek pontatlanok voltak, sok olyan szemely szerepelt 
benniik, akiket tiiriilni kellett volna. Egyebekben kiizigazgatasi szerveink helyiiket 
megaIlottak. Rendeszeti szerveink munkajukat j61 ellattak. A pedag6gusok sziil6i 
ertekezletek tartasaval, sziil6i latogatasokkal segitettek a Nepfrontot. Budapesti 
elvtarsaink, a vaIasztasok alatt a Varosi Partbizottsagnak odaad6 munkajukkal 
nagy tamogatast jelentettek ... 

Osszegezve: megaIlapithatjuk, hogy a vaIaszt8.si kampany, a tiimegek kiizt folyta
tott munka ketsegkiviil pozitivummal vegz6diitt. Az eljiivend6 id6kben hibaink kijavi-
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tasaval, eredmenyeink megszilarditasaval, a tiimegek aktivizaI6dasaval, j6 varospoliti
kaval, a sziivetseges partok es tiimegszervezetekj6 iranyitasaval Partunkat meginkabb 
vezeto erove, az elet minden teriiletenek iranyit6java tudjuk tenni. 

Seress Janos 

Zalaegerszeg. Dokumentumok a varos tortenetebO"Z. 
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13. 
Szempontok a keriileti, jarasi, varosi tamicsok osszeteteIere 

Budapest, 1950. jUlius 13. 

Kerilleti, jarasi, varosi Tan6csok tagjai: 

A Tanacsban a parttagok aranyszama 60 % kell, hogy legyen. Ennel tiibb nem le- . 
het, de lefele a parttagok aranyszamanak rovasara ellehet terni a megadott szamokt61. 

40 % partonkiviili 
15-20 % 25 even aluli legyen. 
A keriileti es varosi Tanacsok 
Jarasi Tanacsok 

30-32 %-a es a 
25-30-a legyen no. 

Szocialis osszetetel: 

Budapest-kerilleti es iparijellegil varosok Tan6csainal: 

60-65 % munkas 
15-20 % ertelmisegi 
15-20 % egyeb 

A Budapest-i keriileti es az ipari jellegii varosokban, ahol van mezogazdasag, ott a 
lakossag aranyanak megfeleloen eros kepviseletet kell kapni a parasztsagnak, tovabba 
a fent megjeliilt helyeken be kell vonni a kisiparossag kepviseloit is a Tanacsba. 

Mezogazdasagi jellegil varosok Tan6csainal: 
45 % munkas 
40 % paraszt 
8 % ertelmisegi 
7 % egyeb 

A mezogazdasagi varosokban az ipari munkasoknal iranyt kell venni arra, hogy 
f61eg a nagyipari munkasok legyenekjobban kepviselve. 

A parasztsag kepviseloi kiiziil sehol sem lehetnek tiibbsegben a szociaIista szek
torokban dolgoz6k, hanem az egyeni gazdaIkod6knak kell a helyi viszonylatnak 
megfelelo %-ban helyetfoglalni a Tanacsban. 

Az egyenileg dolgoz6 parasztok kiiziitt megfelelo kepviseletet kell kapniok a kii
zepparasztoknak. 

[? - Nyilvan a munkas tiibbseg(i helyi iinkormanyzatokr6l kellett volna itt 
sz6lni.l 
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55-60 % munkas 
20-25 % paraszt 
8 % ertelmiseg 
7 % egyeb. 

A kiivetkez6 ipari jellegii jiirasokban sem lehet tiibb a munkasok ariinysziima, 
mint 60 %. 

Ozd Salg6tarjiin 

Tatabiinya Saj6szentpeter stb. 

Mezogazdas6gi jellegu jarrisok: 

35 % munkas 
50 % paraszt 
8 % ertelmisegi 
7 % egyeb. 

A kiziir61ag mez6gazdasiigi jellegii jiirasokban a parasztsag sziimiit emelni kell a 
helyi viszonylatnak mnegfelel6en .. 

A parasztsiig kevise16i kiiziil sehol sem lehetnek tiibbsegben a szociiilis szektor
ban dolgoz6k, hanem az egyeni gazdiilkod6knak kell a helyi viszonylatban megfele-
16 %-ban helyetfoglalni a Taniicsban. 

A taniicsok iisszeiillitasiiniil tiirekedni kell, hogy lehet61eg minel tiibb kiizseg 
kapjon kepviseletet, de a nagyobb kiizsegeknek be kell keriilni a Taniicsba. 

A szocialista szektorban dolgoz6 parasztokniil iigyelni kell arra, hogy a TSZCS-ken 
kiviil az iillami birtokokon, gepiillomasokon dolgoz6k is bekeriiljenek a Taniicsba. 

A Taniicsokba helyes beviilasztani a Jiiriisi Bizottsiig wbbseget, a nagy wmegszerveze
tek vezetOit, a rend6rseg, a honvooseg tagjai, a sztahanovistiik, elmunkasok, a mezogazda
sag legjobb dolgoz6i, pedag6gusok, orvosok kiiziil a sziimariinynak megfeleloen. 

Viirosokban a tud6sok, muveszek, bir6k kiiziil a politikailag alkalmasabbakat. 

A Taniicsba a V-B. tagjainak feltetleniil benne kelllennie, helyes a Taniicsba az 
osztiilyvezet6ket is beviilasztani. 

A viirosokban ahol van az A.V.H.-nak megbizottja, azt be kell viilasztani a Ta
niicsba, esetleg a Vegrehajt6 Bizottsiigba. 

A Yegrehajto Bizotts6g osszetetele: 

A Yegrehajt6 Bizottsiig iiltaliiban 9-11 tagu. 

EI kell erni, hogy a legfontosabb 3 beosztas kiiziil: 
elniik 
helyettes elniik 
titkiir 

az egyik piirtonkiviili es az egyik koziiliik a jiirasi kiizigazgatas jelenlegi vezet6je 
legyen, amennyiben alkalmas. 

A Yegrehajt6 Bizottsiignak legaliibb 1/3-a piirtonkiviili kell, hogy legyen. 
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A Tanacs '9-11 tagja koziillegalabb 3 ne az apparatusb61 keriiljon be. A masik 
vagy a rend6rseg jarasi vezet6je, vagy egy j6 pedag6gus, vaIlalatvezet6, 
gepallomasvezet6, tOmegszervezet jarasi, varosi vezet6je. 

Az osztaIyvezet6'k kozott aItalaban helyes, ha a penziigyi osztaIyvezet6 Vegre
hajt6 Bizottsagi tag, a mez6gazdasagi varosokban es jarasokban a mez6gazdasagi 
osztaly vezet6je, ha ipari jellegii yaros vagy jaras, akkor az ipari osztaIy vezet6je, es 
a harmadiknak az osztaIyvezet6, aki politikailag a legalkalmasabb. 

Helyes a Vegrehajt6 Bizottsagba bevalasztani ajarasi szekhely kozigazgatas ve
zet6jet abban az esetben, ha megfelel varosi, vagy jarasi akkor az ipari osztaly ve
zet6je es a harmadiknak az osztaIyvezet6je, aki poilitikailag a legalkalmasabb [?J . 

. Helyes a Vegrehajt6 Bizottsagba bevaIasztani a jarasi szekhely kozigazgatasi 
tanacselnoknek [?J. 

A budapesti, keriileti Tanacsok osszetetelMrt a budapesti Partbizottsc1g, a jarasi, 
varosi Tanacsok iisszeretelMrt a Megyei Partbizottsc1gok felel6sek, amelyeket a kerii
leti, jarasi, Varosi Partbizottsc1g javaslatai alapjan aIlitjak ossze a Tanacsokat es a Veg
rehajt6 Bizottsagokat, belevonva a Megyei Tanacs elnokoket ebbe a munkaba. 

A budapesti illet61eg a megyei Partbizottsagok a Tanacs es a Vegrehajt6 bizott
sag osszeteteler61 a kimutatast julius 26-ig kell a Kozponti VezetOseg Kaderosz
taIyara felkiildeni. 

A keriileti, jarasi, varosi Tanacs elnokok a Kozponti Vezet6seg hataskori lista
jaba tartoznak, tehat az azokra vonatkoz6 javaslatot a Megyebizottsagnak fel kell 
julius 22-ig terjeszteni a Kaderosztalynak. 

A Kozponti Vezet6seg Kaderosztalyanak politikai munkatarsai julius 17-18-19-
Em kint lesznek a megyekben, tehat az elnokre vonatkoz6 javaslatokat az elvtar
sakkal kiizosen fogjak megnezni. 

Fel kell hivni a megyei titkarok figyelmet, hogy hazaerkezesiik utan szombaton, 
vagy legkes6bb hetf6n instruaIjak a varosi es jarasi titkarokat az iisszetetel szem
pontjair61. 

Budapest, 1950. julius 13. 

J6Bz-Nagykun-Szolrwk Megyei Leueltar. 

•• •••••• u ••••••• §z.M.TCJ:~s.YI:3.·.iQ.0:~~i.?s.~t4:.z1.. .. v.~~~i.!~k~J~l!q: .. s.~:'!:....... 

14. 
A Beliigyminiszterium VaIasztilsi Csoportjanak t8jekoztat6ja 

Budapest, 1950. okt6ber 16. 

Trijekoztat6 
a kozsegi urilasztrisi bizottsGgok feladatair61. 

A kozsegi vruasztasi bizottsc1g legkes6bb okt6ber 22-en 23 6raig megkapja a szava
zatszed6 bizottsc1gokt61 a szavazasi jegyz6'kiinyveket es a szavaz61apokat tartalmaz6 
csomagokat. A jegyz6'kiinyvek alapjan haladektalanul, de legkesObb okt6ber 23-rin reg-
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gel 1 6rdig meg8llapitja a kiizsegi tamicsra nezve a villasztas vegeredmenyet es iissze
siti a jarasi es megyei tanacsokra vonatkozo eredmenyeket. Mindezeket egy peldany
ban iisszesit6 kimutatasba (nyomtatvany) foglalja iissze ugy, hogy abban a szavazasi 
eredmenyeket szavazokiiriinkent feltiinteti. A kiizsegi tanacsra vonatkozo vegered
menyt egy peldanyban keszitend6 villasztasi jegyzokiinyvbe (nyomtatvany) foglalja. 
Mind az iisszesit6 kimutatast, mind a villasztasi jegyz6kiinyvet a villasztasi bizottsag 
valamennyi tagja alaiIja. A villasztasi jegyzokiinyvnek a kihirdetes megtiirtentere es 
ide jere vonatkozo reszet csak a villasztas eredmenyenek kihirdetese utan szabad kitiil
teni es alairni. 

A kiizsegi valasztasi bizottsag az iisszesit6 kimutatast es a szavazasi jegyz6-
kiinyveket egy boritekba zarja es azon feltiinteti a valasztasi bizottsag megneveze
set, a boritekban lev6 kimutatas es jegyzokiinyvek darabszamat, valamint a to
vabbitas idejet. A boritekot az erre a celra rendelkezesre bocsatott zarocimkevel Ie 
kell zarni. Ha a szavazasi jegyzokiinyvek - nagy szamuk miatt - nem fernek a 
boritekba, a jegyzokiinyveket csomagolopapirba kell csomagolni, a csomagot ke
resztkiitessel at keJl kiitni es a zsinort cimkevel Ie keJl zarni. A szavazolapokat 
tartamazo csomagokat a villasztasi bizottsag egybecsomagolja. 

A szavazasi jegyzo'kiinyveket tartalmazo boritekot, valamint a szavazolapokat 
tartalmazo csomagot a bizottsag elniike es a bizottsag egy tagja karhatalmi kiseret
tel jarmuviin (leheto1eg gepkocsin) haladektalanul a jarasi valasztasi bizottsaghoz 
viszi es annak atadasi-atveteli jegyzek elleneben legkesobb okt6ber 23-cin reggel 3 
6rciig citadja. Jarmuro1 a kiizsegi jegyz6 kiiteles gondoskodni. A karhatalmi kisere
tet a kiizsegi el61jarosag megkeresese alapjan a rend6rseg iJletekes szerve biztositja. 

A valasztasi jegyzokiinyvet a valasztas eredmenyenek kihfrdeteseig a bizottsag 
maganal tartja. A valasztasi bizottsag mindaddig egyiittmarad, amfg a boritekot es 
a szavazolapok csomagjat ajarasi valasztasi bizottsaghoz tovabbftjak. 

A valasztas eredmenyenek kihirdetese utan a valasztasi bizottsag a valasztasi 
jegyzo'kiinyvet meg6rzes vegett az oktober 24-en megalakulo kiizsegi tanacs 
vegrehajtobizottsaganak adja at. 

Budapest, 1950. oktober ho 16. 

Dr. Erchegyi J6zsef 

osztalyvezet6 

Vas Megyei Leuellar, XXIII. 777/e sorozat. Keled kozseg tancicsi iratai. 
Vegyes kalon kezell iratok 1950-1967 . ............................................................................................................................................................................................................ ................ . 

15 
Dobohisi hirdetmeny a tamicsv31asztas helyi tudnival6ir61 

Keled, 1950. okt6ber 21. 

Hirdetmeny. 

Holnap, oktober 22-en, vasarnap lesz a tanacsvalasztas. A villasztasi eljaras 
reggel 7 orakor kezd6dik es este 8 oraig tart. Felhivjuk a valasztok figyelmet, hogy 
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mindenki meg a deleli:itti 6rakban szavazzon Ie. Minden 20 eves es azon feliili 
egyen szavazati joggal biro A szavazas helye az llilami llitalanos iskola. Minden va
laszt6 hazafias ki:itelessege, hogy a szavazason reszt vegyen. 

xxxx 

A tan~ics vlliasztas napjan, okt6ber 22-en vasarnap egesz nap szesztilalom van, 
szeszesital arusitasa, kiosztasa, forgalomba hozasa tilos. 

xxx xxx 

Ertesiti a valasztasi bizottsag a ki:izseg lakossagat, hogy Borgata ki:izseg a va
sarnapi tamicsvalasztasra versenyre hivta ki Keled ki:izseget a szavazas mieli:ibbi 
befejezesere. Felhivjuk ezert a vlliaszt6kat, hogy mar a reggel 6rakban adjak Ie 
szavazataikat, hogy mieli:ibb befejezest nyerjen a valasztasi eljaras. 

xxxxxxx 

A tanacsvlliasztas tiszteletere minden haztulajdonos iIIetve lak6 diszitse ki a 
haz utcara nez6 reszet, hogy ezaltal is', hogy ez a nap a dolgoz6 nep iinnepe, a ki:iz
seg kiils6 kepe is mutassa a ti:irtenelmi esemenyt.-

xxx xxx 

'kijejezesre juttassuk azt, 
, .................................. -......................................................................................................................................................................................... . 

Vas Megyei Leveltar, XXIII. 777/e sorozat. Keled kozseg tanticsi iratai. 

...u ... u.... .... ye.g1..e.f!.~ii:z.ii.'! .. ~I!.z.e.z.t..i.r..Cl.!?~.!~?q~!~fj?: .. u ••••• u ••••••••••••••• u •• 

16. 
Tam'icsv81asztasi jegyzo'konyv 

Vencsello, 1950. okt6ber 26. 

Kesziilt Vencsell6 ki:izsegben 1950. okt6ber 26-an a Fi:ildmivesszi:ivetkezet 
mozihelyisegeben a helyi Tanacs megvalasztasanak ii1esen. 

Jelen vannak a Megyei Partbizottsag kikiildi:itte valamint a Jarasi Tanacs ki
kiildi:itte Hajnal elvtars. Smajda Andras a vlliasztasi bizottsag elni:ike, Matyas Ger
gely Fiiggetlensegi Nepfront elni:ike, valamint a Tanacstagsag es p6ttagok. 

A gyiiles megnyitasa el6tt felkeri a megjelenteket a Himnusz eleneklesere. A 
Himnusz eleneklese utan Fiiggetlensegi Nepfront elni:ike iidvi:izli a megjelenteket 
es megtartja iinnepi beszedet, majd utanna felkeri Smajda Andras valasztasi bi
zottsag elni:iket, hogy ismertesse a vlliasztas eredmenyet. Felkeri tovabba Hornyai 
Laszl6 tanacstagot a jegyz6ki:inyv vezetesere, valamint Petrohai Janosnet es Cser
pak Gyula tanacstagokat ajegyz6ki:inyv hitelesitesere. 

Smajda Andras valasztasi bizottsag elni:ike felolvassa a vlliasztasok eredmenyet, 
hogy Vencsell6 ki:izseg nepe egy emberkent szavazott a Fiiggetlensegi Nepfront 
jeli:iltjeire. A vlliasztasi bizottsag elni:ike a vlliasztasi eredmeny kihirdetese utan 
kiosztja a tanacstagoknak a megbiz6leveleket. 
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Matyas Gergely a FuggetJensegi Nepfront elnoke felkeri a tanacstagokat, hogy 
mutassak fel megbiz6leveliiket, majd ennek megtortente utan a Tanacsot megva
lasztottnak nyilvanitja. 

Az uttOr6'k szavalatokkal es vaIasztasi csasztuskakkal es enekkel sz6rakoztatjak 
a kozonseget. 

A Nepfront elnokejavasolja a Vegrehajt6 Bizottsag megvalasztasat. Felolvassa a 
javasoltak neveit. Matyas Gergely, Turk Laszl6, Demjen MihaIyne, Vagner J6zsef, 
Turk J6zsefne, Gy6ri Sandor, Denes Sandor, VolfBorbala, Hengsperger Gyorgy. 

A Tanacstagsag egyhangulag megvalasztja a Vegrehajt6 Bizottsagot es oromet 
nyilvanitja ezen Vegrehajt6 Bizottsag kijelolese mellett. 

Ezutan szunet kovetkezik, mely alatt a vegrehajt6 bizottsag elvonul, hogy meg
vaIassza az elnokot, elnokhelyettest es a titkart. 

Szunet utan a Fuggetlensegi Nepfront bizottsag elnoke kihirdeti a Vegrehajt6 
bizottsag valasztasat, mely szerint Demjen MiMlynet elnoknek, Turk Laszl6t el
nokhelyettesnek, titkarnak Gy6ri Sandort valasztotta meg. 

A Tagsag minden egyes nevolvasaskor percekig tart6 tapssal udvozlik a megva
lasztottakat. 

Elnok a VB neveben megkoszoni a Tanacstagsag bizalmat es igeri, hogy a Veg
rehajt6 Bizottsag minden ben a dolgoz6 nepunk erdekeinek szem el6tt tartasaval 
fog dolgozni es tettekkel fogja megmutatni hogy melt6 a bizalomra. Kerte a Ta
nacstagsag tamogatasat. 

Ismertette a Tanacs kozvetlen feladatait es biztositja a Tanacsot es dolgoz6 nepun
ket, hogy mindenben a Partunk es Rakosi elvtars utmutatasa szerint fog dolgozni. 

UttorOk koszontik a megalakult Vegrehajt6 Bizottsagot, majd Kovacs Lajos elv
tars a Part reszer61 koszontotte es fogadta, hogy Partunk iranyvonalat kovetve 
segiteni fognak a VB nehez munkajaban. A Disz reszer61. Pedag6gusok, MNDSZ, 
TSZ, AMG reszer61 tortennek koszontesek. Kerik, hogy a Tanacs munkajat ugy 
vigye, hogy epithessuk tovabb nepidemokratikus orsz<igunkat a szocializmus utjan. 

Utanna a Jarasi Tanacs kikiildotte tart nagy beszedet, melyben pontosan ratert 
a Tanacs feladataira, hogy milyen vonalakban kell, hogy dolgozzon a Tanacs. Sok 
sikert kivant ezen munkajukhoz. 

Kovacs elvtars a Megyei MDP Bizottsag kikiildotte udvozolte a Tanacsot es szep 
beszedben foglalkozott a tanacs munkajaval. Politikai iranyvonalat mutatott a Ta
nacsnak es kerte Oket, hogy mindeg tartsak szem el6tt Partunk iranyvonalat es 
aszerint dolgozzanak, hogy igy epithessuk a szocializmust. 
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17. 
MunkaverselUlyel a valasztasok sikereert 

1953. mBjus 12. 

Teheneszek versenye 

A vlliasztasok el6tti napokban mind lelkesebbe vlliik a termel6sziivetkezetek te
heneszeinek versenye. Vas megyeben a kemenesszentmartoni Uttoro tsz kivlli6 fej6-
n6i - a mozgalom elindit6i - majus 8-an peldaul 177 literrel, majus lO-en pedig mar 
240,3 literrel tiibb tejet fejtek, mint aprilis 9-en, amikor vallalasukat tettek. Bara
nya megyeben, az ivandardai Sarl6 es Kalaptics tsz teheneszei is becsiilettel har
colnak, hogy val6ravllitsak adott szavukat. 

Hajba Dezsone, a tsz munkaerdemrendes tehenesze nemcsak maga er el j6 telje
sitmenyt, hanem a fejlett m6dszerek alkalmazdsara taniija tehenesztarsait is. 

A j6 munka eredmenye, hogy a sziivetkezetben a vlliasztasi bekeverseny megin
dulasa 6ta csaknem ket literrel nott az istall6atlag. Pest megyeben, az abonyi Uj 
Vildg tsz teheneszei a vlliasztasi bekeversenyben alkalmaztak el6sziir· a napi ha
romszori fejest. Az eredmeny maris mutatkozik: egyetlen nap 25 literrel tiibb tejet 
fejtek, mint azel6tt barmikor. 

Az llilami gazdasagok teheneszei sem maradnak el a sziivetkezetek miigiitt. A 
vlliasztasi bekeverseny utols6 napjaiban a legjobb llilami gazdasagok mar tul is 
szarnyaltak a kitiiziitt celt: a tizliteres istllil6atlagot. 

A balkdnyi allami gazdasdgban mar tobb mint 12 liter, a barabdsi allami gaz
dasdgban pedig mar 12 liter az istall6atlag. 

Az ujfehert6i gazdasdgban az asszonyok, leanyok csatlakoztak elsonek a tizlite
res istall6atlagert inditott mozgalomhoz. Azokat a teheneket, amelyek 15 liternel 
tiibb tejet adnak, naponta negyszer fejik. Az eredmeny: 6,4 literr67 10,7 literre nott 
az istall6atlag, s naponta sok-sok kannaval tiibb tejet inditanak utnak a vasutlli
lomas, a varosok fele. 

x 

Sztalinvarosi hostett 

Rakosi elvtars vasarnapi beszede utan soha nem latott lelkesedessel indult meg 
a munka Mtf6n reggel a Sztalin Vasmu egyik biiszkesegenel, a nagykoh6 epitese
nel is. Huviis, es6s reggel, csip6s szel fogadta az epit6ket. De az orszagoshiru 
Szlobodnyik-brigad minden tagja tudta, hogy ezen a napon d61 el felajanlasuk tel
jesitese. A brigad ugyanis megigerte, hogy junius 3-a helyett majus 12-re befejezi a 
nagykoh6 gaztisztit6janak zsaluzasat. Egy akarattal szembeszlliltak a nehezsegek
kel. Nyolc meter magassagban dolgozott a brigad, az es6 kemenyen vagott az ar
cukba, a szel egyre er6siidiitt. Ilyen id6ben lehetetlennek latszott a munka. De a 
Szlobodnyik-brigad tagjait megaceloztak Rakosi elvtars szavai. 

Perenyi megaJlas nelkiil folyt a munka. A brigad ket tagja lent vlliogatta a deszka
kat. Harmat-negyet er6sitettek egymashoz, hogy a viharos szelben fel tudjak huzni a 
deszkakat a magasba. Delutanra befejeztek a gaztisztit6 fOdernzsaluzasat. A viharos 
szel ellen ere 200 szazalekos teljesitmenyt ertek el, szavukat val6ra vllitottak. 
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Porubszky Lajos ifjumunkas esztergcilyos: 847 szcizalek 

A sztahanovista·mozgalom fellenditeseert, kiterjeszteseert dolgoznak a gyon 
Wilhelm Pieck gyar sztahanovistiii. Porubszky Lajos sztahanovista ifjiimunkas esz· 
tergalyos majus elsa dekadjaban atlag 783 szazalekot ert el, keresete erre az idare 
1241 forint. Ugy kesziil elsa szavazasara, hogy egyre emeli a maga es a mellette 
dolgoz6 ifjak teljesitmenyet. HetfOn 847 szazalekot ert el. 

.........._ ................ _............ ___ $.~Cl:.9.I!4:.1'!~p~!.~§?: .. '!':~jy:s.J?:.........u........_._. 

18. 
R8kosi elvtars szavaz 

Budapest, 1953. majus 18. 

A Thiikiily·iiti Magasepita·ipari Technikum elatt dalol6, tancol6 iittiir6k, a ,,D6zsa 
Gyorgy" iskola leanyai. Ajkukr61 csengve szaIl az enek: "Uttor6'k uagyunk mi, uidcim 
gyerekek. Szabads6gban eliink, a reszunk szeretet". Egy masik iittiira ·csoport az isko· 
laba, szavazni igyekva dolgoz6knak maga keszitette bekegalamb·jelvenyt osztogat. 

Ismeras kep ez, szerte az orszagban, vidaman, boldogan igy szavaztak hazank aI· 
lampolg{u-ai. Itt is arad a vidamsag, az emberek boldog felkiaIt8.sokkal iidviizlik egy· 
mast. A tiibbi szavaz6helyisegt61 elteraen azonban eppen nem sietnek a dolgoz6k. Egy 
iireg neni, aki a sorbanaIl6k kiiziitt mar kiizvetleniil eIre keriilt, csendesen, eszrevetle· 
niil visszamegy a sor vegere .. ,;Meg sohasem lcittam kozelrol, csak kepr61" . mondja 
mintegy vaIaszkeppen a mosolyg6 tekintetekre . Ajar6kel6k megaIlnak az utcan, saki 
eddig nem tudta, az is kitalaIja, meglcitja a derusen komoly, boldog varakozassal teli 
arcokon, hogy kit varnak ide. 

Kilenc 6ra. Hirtelen csend, majd taps jelzi: megerkezett Rakosi Matyas elvtars es 
felesege. Mosolyogva szaIlnak ki a kocsib61, fUrgen sietnek fel a lepcsan. Rakosi elvtars 
kiisziinve lep a folyos6ra. Elhalad a szavaz6k sora mellett, s mindenki, azok is, kik 
most talaIkoznak vele elasziir, iigy erzik, hogy mar szazszor, ezerszer lattak, iidviiz61· 
tek. A kis iittiir6k is, akik gyereknagys8.gii csokraikat tartva izgatottan vartak, elfeled· 
keznek el6bbi szorongasukt61, s iigy szaladnak Rakosi elvtars ele,mint ahogy hazater6 
edesapjukat szoktak fogadni. A taps, amely a nagygylilesek megszokott, hatalmasan 
ziig6 hangjat61 elter6en, itt szinte csaladias bens6seggel kiserte Rakosi elvtarsekat, 
most elhallgat. Csendben hangzanak fel a szavak: ,,338 .. Rcikosi Mcityasne; 337 .. Rci· 
kosi Mcityas". Egy perc sem telik el, mosolyogva lepnek ki a szavaz6fUlkeb61, s el6bb 
Rakosine elvtarsn6, majd Rakosi elvtars az urnaba dobja a boritekot. 

A szavazatszed6 bizottsag elniike Rakosi elvtars kerdesere elmondja, hogy a kiirzet 
mintegy 540 vaIaszt6polg{u-anak tiibbsege mar 9 6ra el6tt szavazott. Rakosi elvtars 
meg egyszer kezet szorit az elniikkel, s a bizotts8.g tagjaival. Vegtelen szeretetet tiikriiz 
a sok szempar, amely 6t kiseri. 

Ujra meggyorsul a szavazas. Egymasutan aIlnak a szavaz6k az urnak ele. Megha· 
tottan biiszken helyezik el szavazataikat az Ove melle . 

........................................................ .§~Cl:.9.I!4: .. 1'!~P~ ... !.~§?: .. '!':~J.Zl:s.Jl!:.......... ............. _.u ........... . 
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19. 
Kepek Szt31invaros elso orszaggyiilesi v31asztasar61 

1953. majus 18. 

Sztalinvarosban meg sohasem volt orszaggylilesi valasztas. Negy evvel ezel6tt 
meg maga a yaros sem letezett. Rirtelen keletkezett, meg a paesirtak sem ertek ra 
elszokni innen, most is ott triliaznak a magasban, az emberkez formaIta uj taj: a 
yaros felett. S rna SztaIivaros is orszagylilesi kepvisel6'ket vaIaszt. 

x 

Kora reggel van meg - szelid, esendes napsugaras reggel - de maris esoportosan 
sietnek az iinnepl6ruhas dolgoz6ka feliobog6zott uteakon. Felemel6 erzes itt sza
vazni, ahol akaratianul is a jiiv6 fele fordul a tekintet, ahol nepfrontunk 
programmja iiltiitt testet minden egyes teglaban, minden emelked6 gyarfaiban, a 
yaros es a vasmu kiiziitt serdiil6 ifju fakban is, amelyek ujja vaItoztatjak meg a le
veg6t is a dunamenti fennsikon. 

A szokatianul szeles, a jiivend6 aranyaihoz mert SztaIin-ut meg vakolatian iit
emeletes hazsora el6tt fiatai hazaspar igyekszik a tiztantermes iskolaban lev6 sza
vaz6helyiseg fele. A fiataiasszonyon tarka tavaszi ruha, a ferfin vadontuj siitetkek 
iinnepl6. Meliiikiin a "Sztalin Vasmuert" emlekerem eziist es bronz fokozata. Az 
6ra meg esak felhetet mutat es a szavazas bet 6rakor kezd6dik. De az iskolaepiilet 
el6tt maris szelesen arad6an huliarnzik a tiimeg. Mindenhonnan enekfoszlanyokat 
hoz a szel... 

x 

Bent a szavaz6helyisegekben egymas utan lepnek az urnak ele a dolgoz6k a gondo
san leragasztott boritekkai. Most egy napt61 es szelt61 szinte feketere cserzett arcu. epf
t6munkas lep el6re. Mikor ujjai elengedik a boritekot, boldogan mosolyog. Miigiitte 
id6s munkasasszony all. Raja regim6dian, kontyba tUzve. Unnepelyesen komoly, 
majdnem szigorU, de neki is lelkesedes, ifjui tUz langol a szemeben. Merniikiik e~ vasa
sok,· fiataiok es iiregek, ferfiak es n6k - egyemberkent vonul fel az egesz SztaIinvaros. 
Volt gazdasagi cseledek, haztartasbeliek, egykor ehez6 ber rabszolgak, munkanelkiili
ek. Ma - sokezer aikot6, sokezer epit6, sokezer szabad munkas, vaiamennyien ugy er
zik miutan leadtak szavazatukat: lenditettek egyet ajiiv6n. 

A nepfront programmjara a sztaIinvarosiak a vaIasztasi bekeversenyben tiibb es 
jobb munkavai vaIaszoltak. Most feleltek szavazataikkal is. 

Deli 12 6raig leadta szavazatat az uj yaros vaIaszt6poigarainak 95 szazaieka. 

x 

Adamski L6rine kormanykitiinteteses sztahanovista k6muves sok-sokmilli6 
teglat epitett bele az uj varosba. Delutan kiiilt felesegevel SztaIin-uti lakasuk erke
Iyere es szeles mozdulattai az el6ttiik kibontakoz6 kepre, az epiil6 SztaIin Vasmure 
es a hatalmas varosra mutatott: 

- Latod, erre szavaztunk! 

............................................. .E!~I!.b..fL!!:!!.e.p!. ... 1..~f!~:'!I:6:jl!~J§.:................................ 
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20. 
Jarasi tamicS VB-elnokenek vaIasztasi beszedvazlata 

Rackeve, 1958. november 4. 

5000000 milli6 [?] ember kesziil a vruasztasra. 

Mit jelentett regen a vruasztas? 

Be nem tartott programot 
Be nem tartott igergetesek 
A vruaszt6k megfelemlitese 

Kik lettek a kepviseI6'k? 

Gr6f Karacsonyi Imre nagybirtokos mrutai lovag 
bar6 Kaass Andor fOldbirtokos 
Bajner Ern6 nyugalmazott tabornok stb .. 

Kik es hogyan vruasztottak? 

Csak akik 6 evig egy helyben laktak, a munkas, a szegeny paraszt igy 
nem, mert az futott szegeny a kenyere utan. 
A n6'k csak akkor, ha 30 evesek elmultak es 3 el6 gyermekiik volt. 
6 elemi elvegzese, mert [azt] sem tudta a parasztember gyermeke vegig 
tanulni. 
Csak aki meghatarozott mertekii ad6t fizetett azert ahogy 6'k mondtak, 
hogy a k6dis ne avatkozzon a politikaba. 
A szavazas m6dja, nyilt szavazas volt, nem titkos, mert arra szerintiik 
a magyar nep meg nem volt eleg erett, elegge muvelt. 

Kik iiltek a regi orszaggyiilesben? 

Nagybirtokosok, gyarosok, papok, bankarok, es sok-sok iigyved, akik rend
szerint valamelyik nagyvaiialat jogtanacsosai voltak. Az orszag iigyei felett a 
szegeny nep dolgaban azok hoztak tiirvenyeket, akik kizsakmanyoltak 
ezek[et] a munkasokat, parasztokat. Olyanok is voltak a tiirvenyek. Ha 
megneztiik kik a bankok igazgat6i, kik a vrulalatok, gyarak vezet6i es kik az 
1000 holdas gazdak, azt lattuk, hogy ugyanezek iilnek a kepvisel6bazban is. 
De meg ebben a kepviselOhazban sem biztak. Ennek a nyakara meg raultet
tek a fOrendi hazat. Ebben csak a bar6k, gr6fok csaladjainak a kepvisel6i iil
hettek. Tagja volt valamennyi piispiik, a pannonhalmi fOapat, a zirci apat, a 
szerzetesrendek fOniikei, akik a papi birtok felett rendelkeztek. 
A Hagy6 Kovacs parasztnyuz6 j6szagigazgat6 gazdai. Aztan 20-an olyailok, 
akiket a kormanyz6 eletfogytiglan kinevezett. Egy kiiztiik olyan, a Muzsa 
J6zsef, aki diszparasztkent iilt ott, de aki az urakkal pendiilt egy huron. Ez 
a fOrendihaz aztan mindent megakadruyozott, ami a szegeny nep erdekeben 
tiirtenhetett volna. 

Mit jelent a szamunkra rna a vruasztas? 
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mondatban. "Munkasnak, parasztnak, ertelmisegnek emelni az eletszinvo
nalat, szebbe, jobba tenni az eletet." 
Ennel t6bbet nem mondunk. 

Kiket valasztunk, kikre szavazunk: 
Nem Sandor Alberteket, aki 6nkenyeskedett, emberek eletebe, becsiiletebe 

artott, hanem olyan becsiiletes munkaba is elenjar6 parasztokat, mint 
Becseics Lyubomir akit itt mindenki ismer, vagy Kudar Ignacot, akit az 
egesz jarasban becsiilnek, Markus J6zsefeket, akinek a sajat es csaladja lete 
nyitott k6nyv mindenki el6tt. Aki bar r6vid ideje dolgozik, de bebizonyitotta, 
hogy tud a neppel es a nepert dolgozni Nagy Istvan, Balog Janos, T.Szab6 
Balint, Pirat Gyula. 

Milyen legyen az uj tanacs? 

Jobb, mint a regi. Ahogy a nagy k6lt6 J6zsef Attila megalmodta, "A dolgoz6 
nep okos gyiilekezete". Nem a regi rend k6zsegi kupaktanacsa, han em be
csiiletes, tisztakezii emberek gyiilekezete, akik nem a sajat zsebiik hasznat 
hanem az egesz k6z6sseg erdeket tartjak szemel6tt. Akik t6r6dnek azzal, 
hogy a juttatasb61 mindenki egyforman kivegye a reszet, de egyforman val
laljon terheket is, a k6z6sseg erdekeben ... 

Pest Megyei Leveltcir. XXIII. 389. Rcickevei Jcirasi Tancics iratai. 
1958. evi tancicsvcilasztas iratai, ll.dob . ............................................................................................................................................................................................ -........................ . 

21. 
Orszagszerte befejezeshez kozelednek a vaIasztasi elo'kesziiletek 

1958. november 14. 

Az Orszligos Valasztasi Eln6kseg tajekoztatast adott, milyen szavaz6lapokat 
kapnak a valaszt6k a vasarnapi orszliggy(ilesi es tanacstagi valasztasokon. 

Az idevonatkoz6 kormanyrendelet ertelmeben a szavazas hivatalos szavaz6lapokkal 
tOrtenik. Az orszaggy(ilesi vwaszt6keriileti lajstrom es a kiil6nb6z6 foku tanacsok tag
jainak megvwasztasara mas-mas szinu szavaz6lapok szolgcilnak, megpedig: 

Az orszciggyulesi vcilaszt6keriileti lajstrom valasztasasra r6zsaszinuek; a f6va
rosi, a megyei es a megyei jogU varosi tanacsok tagjainak vwasztasara vilagoskek 
szinuek; a jarasi, a jarasi jogU varosi es a varosi keriileti tanacs tagjainak vwaszta
sara vilagosbarna szinuek; a k6zsegi tanacs tagjainak vwasztasara feher szinuek. 

Az orszaggy(ilesi kepviselOk es p6tkepviselOk valasztasara szolgal6 szavaz6lapok 
tartalmazzak: az orszliggy(ilesi vwaszt6keriilet megjel6leset, a valasztas evet, bO
napjat, napjat, valamint az Orszagos Valasztasi Eln6kseg altal elfogadott orszligy
gy(ilesi vwaszt6keriileti lajstromot, kiil6n-kiil6n feltiintetve a kepvisel6jel6ltek es a 
p6tkepvisel6jel6ltek nevet. 

A tancicstagok vcilasztascira szolgal6 szavaz6lapok tartalmazzak a megvwasz
tand6 tanacs megjel6leset (a megye, illetve a megyei jogU varos feltiintetesevel), a 
vwasztas evet, h6napjat es napjat, a tanacsi vwaszt6keriilet sorszamat es a Hazafi
as Nepfront valaszt6keriileti jel6ltjenek (jeI6Itjeinek) neveit. 
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Ezek szerint a szavazatszed6 bizottsag elni:ike a valaszt6knak a kozsegekben 
negy, a jarcisi jogu varosokban hrirom, a fovarosban es a megyei jogu varosokban 
ugyancsak harom szavaz6lapot ad at. 

A szavazas vasarnap reggel 7 6rakor kezd6dik es este 8 6raig tart. Mint ismeretes, 
valamennyi valaszt6polg{rrt mar ertesitettek arr61, hogy melyik tanacsi valaszt6keriilet 
nevjegyzekeben szerepel, milyen sorszam alatt es melyik szavaz6helyisegben szavaz
zon. Minden vrilaszt6polgarnak nemcsak joga, hanem egyben haza/ias kotelesege is, 
hogy reszt vegyen az orszriggyulesi kepvielOk es a tanricsok tagjainak valasztrisriban. A 
szavazas megki:innyitese erdekeben a valaszt6k vigyek magukkal az ertesitest, hogy 
gyorsan megallapithassak, milyen sorszam alatt szerepel a valaszt6. A szavaz6 sze
melyazonossagat szemelyi igazolvannyal igazolja, majd a szavazatszed6 bizottsag elni:i
ke atadja a fent ismertetett szavaz6lapokat es egy boritekot a valaszt6nak. A Haza/ias 
NepfrontjelOlyeire ugy szavazunk, hogy a szavaz6lapokat vriltoztatris nelkill osszehajt
juk, boritekba zrirjuk, majd a boritekot az umriba helyezzilk. 

A leglijabb jelentesek arr61 szamolnak be, hogy a megyekben befejezeshez ki:ize
lednek a valasztasi eI6'kesziiletek. Mint ismeretes, mindeniitt kijeli:iltek mar a sza
vaz6helyisegeket. 

Szolnok megyeben tarsadalmi bizottsagok alakultak a szavaz6helyisegek feldi
szitesere. A jaszs8.gi. termel6szi:ivetkezetek dolgoz6i viragfuzereket fonnak es azzal 
diszitik a szavaz6helyisegeket. Zalriban 250 KISZ-miiveszcsoport ki:iszi:inti miisorral a 
szavazasra erkez6ket. Komarom megyeben sok iizem vedni:ikseget vallalt a lak6teriile
tek szavaz6helyisegei felett. Szabolcs-Szatmarban pedig a n6tanacsok es a KISZ
szervezetek tagjai varazsoljak otthonossa, baratsagossa a szavaz6helyisegeket. Borsod
ban, a maty6falvakban es a banyavidekeken helyi erdekessegekkel, nepmiiveszeti alko
tasokkal, banyaszlampakkai es jelvenyekkel teszik iinnepelyesse a szavazas helyet. 

Budapesten is megtettek az el6'keszUleteket a valasztasok ti:irvenyes, zavartalan 
lebonyolitasara ... 

.......................................... ............. H.qff.1..(]:.r. .. 1i.~"!.~~t.~ .. ~~9..~: ... '!.().~.e."!..~e..r.J1:............................................. .. 

22. 
Tamicselnoki hangulatjelentes a vaIasztasokrol 

Salgotarjan, 1958. novemberl6. 

a./ Hogyan indult be a szavazas? 

Az egesz megye teriileten a lakossag igen nagy erdekl6dest tanusit, amit 
bizonyit, hogy a szavaz6ki:iri:ik helyisegei el6tt alland6an csoportosan varakoznak a 
szavaz6k. A szavazatszed6 bizottsagok alig gy6zik fogadni a valaszt6kat. 

b./Milyen a hangulat? 

A lakossag hangulata lelkes. A lakossag hangulata mellett emlitesre melt6 a 
ti:imegszervezetek kival6 mozg6sit6 munkaja. Igen sok helyen az ifju valaszt6k cso
portosan mentek szavazni. Salg6tarjan yarOS teriileten a KISZ. vezette a fiatal va
laszt6kat zaszl6kkal a valaszt6helyisegek ele. Ti:ibb helyen a KISZ. fiatalok a sza-
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vaz6helyisegek el6tt kulturmiisort /nepi tancokat, mozgalmi dalokat/ adnak e16, 
Csecse, Ecseg, stb. kozsegekben. 

A KISZ. fiatalok mellett az uttorOk is koszontik a a szavaz6kat. Patvarc kOzseg
ben pI. disz6rseget atlnak a szavaz6helyiseg bejarata el6tt. Mas h~lyeken, igy 
Hugyagon is indul6kat enekelnek a szavaz6helyisegek kOrnyeken. I"' 

A KISZ. fiatalok csoportos szavazasan kivUl nagyon sok helyen az asszonyok is 
a n6tanacs vezetesevel szavaznak. Matranovlik, Kazar kozsegben reggel 7 6rakor 
az asszonyok zaszl6kkal vonultak szavazni. 

Tobb kozsegben vruaszt6keriiletenkent kozosen mentek szavazni az egyenileg 
dolgoz6 parasztok is. PI. Magyarnandor es Sziigy kozsegben. 

A retsagi jaras teriileten tobb olyan szavaz6 nyilatkozott a szavaz6helyisegek 
bejarata el6tt, akinek a multban nem volt szavazati joguk. Ez igen j6 hatast vrutott 
ki, kiilOnosen a fiatalok koreben. 

Vannak kozsegek, ahol az allami gazdasagok, pI. Magyarnandor, - a termel6szo
vetkezetek, pI. Dejtar, egyiitt vonulnak fel szavazni. Ludanyhalaszi kozsegben egy' 
id6s asszony a szavaz6helyisegben kijelentette, hoigy azert szavaz a nepfront jelolt
jeire, mert jobb elet biztositasat remeli. 

Berkenye kozsegben szinten egy munkas ugy nyilatkozott, hogy a hazafias nep
front jelOltjeire val6 szavazas boldog jov6t biztosit. 

Szinesse tette a szavazast, hogy a legtobb kozsegben nepi zenekarok koszontik 
a vruaszt6kat. 

Cser Gyula s.k. 
megyei vb. elnok 
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VII. 
VALASZTOJOGIREFORM: 

TOBBES JELOLES - PLURALIZMUS NELKUL (1960-1989) 

1. 
Jelentes a kepviselo'k es tamlcstagok vruasztasanak elo'kesziileteiro1 

Szeged, 1963. januar 16. 

Megyei Tanacs Vegrehajt6 Bizottsaganak 

Szeged 

A Nepkiiztarsasag Elniiki Tanacsa altaI 1963. februar 24-re kitllziitt orszaggyu
lesi kepvisel6i es tanacsi valasztasok politikai el6kesziteser61 es szervezesi munkai
r6l sz616 beszamol6 jelentesemet az alabiakban teszem meg. 

1. Politikai e16keszit6 munka 

A politikai el6'keszit6 munkat, a vaIasztasok politikai iranyitasat az illetekes 
partbizottsagok megyei, jarasi, varosi szinten uleseiken targyaltlik meg es hoztak 
hatarozatot a vaIasztasi munka politikai el6'keszitesevel kapcsolatban. 

Az illetekes szervek part es tanacs V.B. a Hazafias Nepfront Bizottsagok es az 
egyeb tiimegszervezetek munkatervet keszitettek a vaIasztasi munka lebonyolita
saval kapcsolatosan. E munkatervek kepezik a vaIasztasi szervez6 es politikai 
munka alapjat. 

Ezt kiivet6en az illetekes partszervek mintegy 4100 f6 propagandistat kepeztek ki, 
akik szinten aktivan reszt vesznek a vaIasztlisok politikai es szervez6 munkajaban. 

2. Valasztasi - szervez6 munka 

A tanacsok vegrehajt6 bizottsagai javaslatai alapjan 407 varosi es 162 jarasi va
laszt6keriiletet alakitott ki a megyei tanacs Vegrehajt6 Bizottsaga 1962. november 
h6 13-i ulesen. Egyidejuleg a megyei valaszt6keruletek szamat 69 polgari, 1 HM es 
1 BM vaIaszt6keruletben javasolta megallapitani az Elniiki Tanacs fele. 

1962. november h6 22-en a jarasi tanacsok vegrehajt6 bizottsagai megaIlapitot
tlik a kiizsegi vaIaszt6keriiletek szamat. E szerint a megye teriileten iisszesen 2514 
kiizsegi vaIaszt6kerulet kialakitasa tiirtent meg. 

Mindezeket figyelembe veve a megye teruleten iisszesen 3154 vaIaszt6keruletet 
alakitottak ki a vegrehajt6 bizottsagok, illetve a megye vonatkozasaban a Nepkiiztar
sasag Elniiki Tanacsa, az 1958. evi 3205 vaIaszt6kerulettel szemben. Ez a szam 51-gyel 
kevesebb, mint az 1958. evi vaIasztasok soran kialakitott vaIaszt6keruletek szama ... 

Aj61 szervezett iisszeirasi munka eredmenyekent varosaink es kiizsegeink 4 nappal 
a megadott hatlirid6 el6tt mar 1962. december IS-an hozzafoghattak az ideiglenes 
nevjegyzek leirasahoz es 1962. december h6 27-en H6dmez6vasarhely Varosi Tanacs. 
V.B. vaIasztasi csoportja mar azt jelentette, hogy az ideiglenes nevjegyzek leirasa 95 %-
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ban megtortent. Ugyanebben az id6pontban Csongrad yaros 50 %, Szentes yaros 20 %, 
rriig Mak6 yaros 10 %-ban haladt el6re az ideiglenes nevjegyzek leirasaval ... A vaIasztasi 
hirdetmenyek februar 12-en lesznek a kozsegekbe es varosokba kifUggesztve. 

1962. december h6 28-an valamennyi tanacsszinten kialakitottak a szavaz6ko
roket. E szerint a jarasok teriileten 267, ezen beliil a szegedi jaras teriileten lev6 
kozsegekben 141, a szentesi jarashoz tartoz6 kozsegek teriileten 79 es a mak6i ja
ras teriileten lev6 kozsegekben 47 szavaz6kor lett kialakitva. 

A varosok 184 szavaz6kort alakitottak ki, amib61 H6dmez6vasarhelyen 85, Mak6n 
40, Szentesen 33 es Csongradon 25 szavaz6kor lett felaIlitva .... A vaIasztasi szervez6 
munka legjelent6sebb szakasza a jelol6gylilesek szervezese a megye egesz teriileten 
valamennyi tanacsszinten folyamatban van. Osszesen 3154 jelol6gyiilest es tobb szaz 
csatlakoz6 gyiilest kellett szervezni a tanacstagi vaIaszt6keriiletekben, emellett 14 or
szaggy(ilesi, - es 7 orszaggylilesi p6tkepvisel6 jelol6gy(ilest is meg kellett szervezni. 

Ajelol6gyiilesek eddigi tapasztalatair61 a kovetkez6kben szamolok be: 

Altalanossagban elmondhat6, hogy a nagyszamu jelol6gy(ilesek a megye egesz 
teriileten rendben, megfelel6 elOkeszites mellett folynak. A valaszt6k nagy tobbse
ge reszt vesz a jelol6gyiHeseken, bar nehany helyen, kiilonosen a kiilteriileteken 
ebben a vonatkozasban hianyossagok vannak ... A jelol6gy(ilesek szervezese es meg
tartasa teren a legjobb eredmenyt a mak6i jaras mutatta fel, ahol a je1616gy(ilesek be
indulasanak els6 napjan, januar lO-en 60 kozsegi, 3 jarasi es egy megyei jelol6gy(ilest 
tartottak, osszesen 2615 resztvev6vel. Az atlagos megjelenesi arany 67,8 %. Ez a leg
jobb eredmeny eddig a megye teriileten. 

A jelol6gy(ilesek szervez6 munkajat az 5 tagli megyei valasztasi csoporton kiviil 
34 f6 megyei tanacsi dolgoz6 segiti, akik a valasztas napjaig reszt vesznek a szerve
z6 munkaban es a valasztas napjan segitik az als6bb tanacsi szerveket ... 

Szeged, 1963. januar h6 16. 

Dr.Boz6 Sandor s.k. 
vb-titkar 

Csongrlid megye euszazadai. Tortenelmi oluas6konyu III. 

._0:SJY0~~.~().r..J~1.~~!.~!.§: . .§~~r:~.::: .. !!~.!.s.t..v.4.":.:'§~l!.~~c!!1.~§.~:.?g~:?~?:?.lc!· .. u •• 

2. 
7 086 596 szavazat a Nepfront jeloltjeire 

1967. marcius 22. 

349 orszaggyulesi kepuiselOt es 84 508 tan6.cstagot udlasztottak meg 
P6tudlasztris lesz negyuen tan6.csi udlaszt6keriiletben 

Az Orszagos Vdlasztrisi Elnokseg kozlemenye 

Marcius 19-en az orszaggy(ilesi kepvisel6'k es a tanacstagok megvaIasztasa a 
torveny el6irasainak megfelel6en, rendben folyt Ie. 

A nevjegyzekbe es p6tnevjegyzekbe felvett vaIaszt6jogosuitak szama osszesen 
7 215 408. Ebb6l 7 131151 vaIaszt6poigar - 98,8 % - elt szavazati jogaval. Az orszagy-
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gylilesi kepviselojeloltekre leadott szavazatok koziil ervenyes 7 105 709, ervenytelen 25 
442 (0,4 %). A leadott ervenyes szavazatok koziil a Hazafias Nepfrontjeloltjeire 7086 
596, az osszes szavaz6k 99,7 %-a, elleniik 19 ll3 f6 (0,3 %) szavazott. 

Osszesen 349 orszaggyulesi kepviselot vlliasztottak meg, 9 orszaggylilesi vlliaszt6-
keriiletben ket jelolt indult. Ezekben az elso helyen jeloltek nyertek el a mandatumot. 

A megvaIasztott tanacstagok szama 84 508. Ket vagy tobb jelolt 686 tanacstagi 
valaszt6keriiletben indult. 560 vlliaszt6keriiletben az elso, ll9-ben a masodik, 1 
vaIaszt6keriiletben a harmadik helyen jeloltet valasztottak meg; 6 vaIaszt6keriilet
ben egyikjelolt sem kapta meg a szavazatok tobbseget. 

P6tvalasztast kell tartani osszesen 37 kozsegi, 1 jarasi es 2 jarasi jogU varosi ta
nacsi valaszt6keriiletben, mivel a jeloltek nem kaptak meg a megvaIasztashoz 
sziikseges szamu szavazatot. 

............................... ................... l!..~P..I>.~(L.lJ.c:4.s.6JJ.!..H!.??: ... '!':.6:.r..c..ill:l>..~?:...... ............................... . 

3. 
Tajekoztato jelentes az orszaggyiiles~ es tanacsi vaIasztasokrol 

Monor, 1967. marcius 25. 

MSZMP. Jarasi Yegrehajt6 Bizottsaganak! 

Jarasunk teriileten az orszaggyiilesi es tanacstagi vlliasztasok 1967. marclUS 
19.-en a torvenyes e16irasoknak megfeleloen rendben, szervezetten, j6 politikai 
hangulatban befejezest nyertek. 

A valasztas napjat mintegy 5 h6napos el6'keszito munka elozte meg. Az 
el6'keszito munka soran minden szinten a part es nepfront szervek elbeszelgettek a 
tanacstagokkal, az addig vegzett munkar6l es a jovo feladatair61. Koszonetet 
mondtak a 4 eves eredmenyes tevekenysegert. 

A tarsadalmi szervek aktivai - jarasunk teriileten mintegy 240 fo - kello id6ben 
rend ben es szervezetten szambavettek a valasztasra jogosult szemelyeket. Az 
osszeiras szerint jarasunkban 95.800 lakos koziil 68.467 szemely - a lakossag tObb 
mint 72 %-a - volt jogosult valasztani. 

Az osszeir6biztosok - kisebb hianyossagokt6l eltekintve - eredmenyes, j6 mun
kat vegeztek, melyert elismeres illeti 6'ket. 

Jarasunk teriileten a vlliasztasi torveny intezkedeseinek megfele16en kialaki
tottuk a kiiliin bozo szin til vaIaszt6keriileteket: igy 3 orszaggyiilesi vaIaszt6keriile
tet, Monor, Vecses, Gyomro szekhellyel, 12 megyei, 60 jarasi, 782 kozsegi tanacs
tagi vaIaszt6keriiletet. 

A nepfront szervek - a parttal egyetertesben - letrehoztak a ki.ilonbozo vlliasz
tasi szerveket, a vlliasztasi Elnoksegeket, vlliaszt6keriileti es szavazatszedo bizott
sagokat, kiilonbOzo szinteken jarasunk teriileten osszesen mintegy 2700 fovel. 

A vlliasztasi szervek varakozason feliili erdeklodest es aktivitast tanusitottak a 
vaIasztasi munkaval kapcsolatban. Eredmenyesen szervezetten es fegyelmezett 
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modon lattak el feladatukat, munkateriiletiikiin biztositottak a tiirvenyes rendet, a 
jeliil6gyiilesek eredmenyes vegrehajtasat, a valasztiis napjan pedig a szavazas ered
menyes lebonyolitasat. 

Ajeliil6gyiilesek szervezeseben a 2700 f6s valasztasi szerven kiviil mintegy 3300 
part, tanacsi es mas tiimegszervezeti aktiva, iisszesen 6000 aktiva vett reszt. Mun
kiijukat lelkesedessel es nagy odaadassal vegeztek. 

A jeliil6gyiileseken 3 orszaggyiilesi kepvisel6t, 12 megyei, 60 jarasi, 782 kiizsegi 
tanacstagot jeliiltek. Kett6s jeliiles csak kiizsegi szinten volt: Monoron 1, Vecsesen 
1, Gyiimr6n 2. 

A jeliil6gyiilesek irant a lakossag nagy erdekl6dest tanusitott. Az iisszesen 847 
jeliil6gyiilesen a vruasztopolgarok mintegy 24 %-a, 26 888 f6 vett reszt. Az elhang
zott felszolalasok szama: 2294, melybol 1329 kiizerdekii bejelentes. A bejelentesek 
foleg utak, jardak letesitesere, javitasara, vizellatasra, villanyhiilozat b6vitesere, 
iskola, kulturhiiz b6vitesere, kereskedelmi hruozat, szolgaltato-javito ipari teve
kenyseg javitasara vonatkozott ... 

A vruasztasokkal kapcsolatos adminisztrativ es technikai feladatok ellatasara 
megalakult a Jarasi Vruasztasi Iroda. Az Iroda iranyitotta a jaras egesz teriileten a 
valasztasi eredmenyek gyors iisszegyiijteset, tovabbitasat, a kiizsegi felel6si hruoza
tot es futarszolgruatot. 

A vruasztas megfelel6 el6'keszitese eredmenyekeppen marcius 19-en a valasztasi 
apparatus feladatainak ismereteben megfelel6en felkesziilve, megkezdte munkajat, 
a szavazohelyisegek, a vruasztas iinnepelyessegenek megfelel6 kiils6segek kiiziitt 
vartak a vruasztopolgarokat. A szavazas valamennyi szavazokiirben reggel 7 orakor 
megkezd6diitt, 9 orara leszavazott a vruasztopolgarok mintegy 30 %-a, 11 orara 
mintegy 65 %-a, 17 oraig pedig 98 %-a. A szavazas els6kent fejez6diitt be jarasunk 
teriileten Csevharaszton (11. ora), Benye, Kava, Uri (13. orara) , 17 orakor 12 kiiz
segben szavazott Ie valamennyi rulampolgar. 

Jarasunk lakossaganak, vruasztopolgarainak az egesz nap folyaman jo volt a 
politikai hangulata. Kiizsegeink ziimeben kiiliin gondot forditottak az uj valasztok 
kiisziintesere, tiibb kiizsegben iinnepelyesen emleklapot atak at resziikre. Tapiosap 
kiizsegben pedig az uttiir6k viraggal kiisziintiittek az els6 szavazokat. Tiibb helyen 
olyan vruasztopolgarok is, akik az elmult valasztiis soran csak nehezen adtak Ie 
szavazatukat, most idoben, iinnepl6 ruhaban jelentek meg, s adtak Ie szavazatukat 
a szavazohelyisegekben. 

Jarasunk teriileten a vruasztasi szervek tiirvenyes keretek kiiziitt vegeztek 
munkajukat, tiirvenysertes, bejelentes, eszrevetel nem tiirtent. Rendellenesseg, 
ellenseges megnyilvanuliis az egesz nap folyaman nem voltjarasunk teriileten. 

Jariisunk teriileten az 1967. evi orszaggyiilesi es tanacstagi valasztasok 
iisszesitett eredmenye az alabiak szerint alakult: 

Vruasztojogosultak szama ....................... 68.467, 
leadott szavazatok szama: ....................... 67.976, 99,2 % 
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A Hazafias Nepfront j eloltj ere szavazott: 

Orszaggyiilesi kepvisel6re a vruasztopolgarok .................. 99,6 %-a 

megyei tanacstagokra 

ajarasi tanacstagokra 

kozsegi tanacstagokra 

" 

" 

" 

............... 99,3 %-a 

............... 99,6 %-a 

............... 99,2 %-a 

A jarasunk teriileten az orszaggyiilesi es tanacstagi vruasztasokat a part vezete
sevel, a hazafias nepfront egisze aiatt, a kiilonboz6 vruasztasi szervek aktiv, lelkes 
kozremiikOdese mellett bonyolitottuk Ie. Ajaras lakossaganak, vruasztopolgarainak 
politikai hangulata es a vruasztasi munkaban aktiv kozremiikodese igen jo volt. 

A jarasi, kozsegi, part, nepfront, tanacs, tomegszervezetek szervez6i, iranyito 
munkaja eredmenyekent sikeresen hajtottuk vegre a vruasztasi munkat. 

Kerem tajekoztato jelentesem elfogadasat. 

Monor, 1967. marcius 25. 

/Szi.ijarto Lajos/ 
vb. elnok 

Pest Megyei Leveltar. XXIII.328-a. Monori Jardsi Tandcs VB titkdrsagi iratai 
1967-001/58.sz. 

Minisztertanacs 

Tanacsi Hivataia 

Budapest 

4. 
A jelo16gyiilesek legfontosabb temm 

Salg6tarjan, 1971. aprilis 8. 

"Szigorun titkos!" 

A Minisztertanacs Tanacsi Hivatai elnokenek 5-3/1971. Val. TUK. szamu 
utasitasanak 25/b pontjara hivatkozassai, a jelol6gyiilesen elhangzott bejelentesek
ro1 szolo 2. sz. melleklet szerinti jelentesemet az alabbiakban terjesztem fel: 

N a/ Ajelol6gyiilesen megjelentek szama osszesen: 

b/ Elhangzott felszolaiasok szama osszesen: 

90.684 

11.887 

B/ A felszolaiasok koziil kozerdekii bejelentesnek volt tekinthet6: 9.962 

E kozerdekii bejelentesek koziil: 

1. Kozsegfejlesztessel kapcsolatos kerdesre vonatkozott 

osszesen: 

Ezen beliil: 
a/ ut, jarda, csatorna: 
b/ kut, vizellatas 

6.949 

3.571 
823 
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c/ kulturhaz, iskola: 
d/ k6zvilagitas, villanyhruozat: 
e/ egyeb: 

2. Kiskereskedelmi hruozatra, aruelhitasra vonatkozott: 

3. Szolgrutato, javito-kisipari tevekenysegre vonatkozott: 

4. Hazkezelesre vonatkozott: 

5. K6z1ekedesre vonatkozott: 

6. Munkaerogazdrukodasi kerdesre vonatkozott: 

7. Kulturalis intezmenyek miik6desere vonatkozott: 

8. Egeszsegiigyi, szociruis ellatasra vonatkozott: 

9. Mezogazdasagi termelesre vonatkozott: 

10. A tanacsi apparatus es a tanacsi intezmenyek miik6desere, 

390 
844 

1.321 

708 

270 

160 

522 

31 

269 

622 

122 

iigyintezesere vonatkozott: 175 

11. Egyeb (egyik pontba sem sorolhato) 134 

C/ A felsz61alasok k6ziil egyeni panasznakvolt tekintheto 6sszesen: 418 

Salgotarjan, 1971. aprilis 8-an. 

5. 

Oeczi Janos 
megyei vb. eln6k 

Hogyan szavazzunk? - tanacstagra 
1973. aprilis 15. 

A Nepkiiztarsasag Elnoki Tanacsa a helyi tanacstagok altalanos valasztasat 
1973. aprilis15. napjara tuzte ki. 

Minden vruasztopolgarnakjoga, egyben hazafias k6telessege is, hogy reszt vegyen 
a tanacstagok megvruasztasaban. 

A szavazas reggel 6 6rakor kezdffdik es este 6 6raig tart. 

Mindenki az rulando lakohelye szerinti illetekes szavazok6rban szavaze Vala
mennyi vruasztopolgar ertesitest kapott arrol, hogy melyik tanacsi vruasztokeriilet 
nevjegyzekeben, milyen sorszam alatt szerepel es melyik szavazohelyisegben sza
vazzon. A szavazas megk6nnyitese erdekeben kerjiik, hogy az ertesitest minden 
vruaszt6 vigye magaval es adja at a szavazatszedo bizottsag eln6kenek. 

Aki aIlando lakohelyet idok6zben megvrutoztatta, az a tanacs vegrehajto bizottsaga-
001 keIjen igazolast es az igazolas alapjan az uj lakohelye szerinti tanacs vegrehajOO 
bizottsagaOO11egkes6bb aprilis 14-ig keIje a vruasztok nevjegyzekebe t6rteno felvetelet. 
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Szavazati jogrit mindenki csak szemelyesen gyakorolhatja. 

A szavaz6 szemelyazonossagat szemelyi igazolvannyal igazolja. 

A szavazris titkos. A szavazas a szavaz6fiilkeben tiirtenik. 

Egy jeZolt eseten a jeliiltre ugy szavazunk, hogy a szavaz6lapot vaJtoztatas nel
kiil boritekba zarjuk, majd a boritekot az urnaba helyezziik. 

Tobb jelolt eseten a szavazas ugy tiirtenik, hogy a szavaz6 athuzza annak 
(azoknak) a jeliilt(eknek) a nevet, aki(k)re nem kivan szavazni es csak annak a je
liiltnek a nevet hagyja meg, akire szavaz. 

ErvenyteZen a szavazat, ha tiibb jeliilt eseten a szavaz6 a szavaz6lapon egynel 
tiibb jeliilt nevet meghagyta. 

Szavazzurik a Hazafias Nepfront programjrit kepviseZff tanricstag jeZoltekre! 

A Hazafias Nepfront OrszrigosTanricsrinak 
Elnoksege 

Jrisz-Nagykun-SzoZnok Megyei Leveltrir. XXIII. Szolnok Megyei Tanrics VB. Igaz-

..... ufJ(£.t.~i..(?~z..t(i:.l1.~.tcJ!:.~TI!!.s. .. i.r..0:!C!~..!~?~:~~'!!.r1:.~I~q~i.:~ . .Y...a.z.C¥.z..t.~i..~i.r..~t.'!!.~":~: .. 

6. 
Hogyan szavazZWI.k? - orsziiggyiilesi kepviselore 

1975. jUnius 14. 

Holnap orszaggy(ilesi kepvisel6k.et vaJaszt az orszag. Elkesziiltek a szavaz6la
pok, mindeniittmegalakultak a szavazatszedo bizottsagok. Ma berendezik a szava
z6helyisegeket, felaJlitjak a szavaz6fiilkeket. Ismeretes, hogy a szavazas m6djat es 
rendjet a vaJaszt6jogi tiirveny irja elo. Miutan vasarnap milli6k elnek allampolgari 
jogukkal, s vesznek reszt orszaggyfilesi kepviselok megvaJasztasaban, erdemes fel
idezni a valaszt6jogi tiirvenyben szabalyozott nebany kiizerdeku tudnival6t a sza
vazris rendjer61 es m6djrir61. 

Mindenki csak szemelyesen es erkezesi sorrendben szavazhat. A szavazas reggel 6 
6rakor kezdodik, de ha a helyi kiiriilmenyek ezt indokoljak es a vaJasztlisi elniikseg 
engedelyezi, a szavazas 5 6rakor is elkezdodhet. A szavazas este 6 6raig tart, ha azon
ban a nevjegyzekbe felvettekjelentos resze 6 6raig meg nem szavazott, a szavazatszedo 
bizottsag este 7 6raig meghosszabbithatja a szavazas idejet. S a fontos aktus el6bb is 
befejezheto, ha a nevjegyzekbe felvett valamennyi vaJaszt6 leszavazott. 

A szavazashoz mindenkinek magaval kell vinnie a szemeZyi igazolv6nyrit es azt 
az ertesitest, amit a tanacst6l kapott, hogy felvettek a valaszt6k nevjegyzekebe; ez 
az ertesites azt is tartalmazza, hoI, melyik szavaz6helyisegben szavazhat. 

E ket okmany alapjan aJlapitja meg a szavazatszedo bizottsag, hogy a vaJaszt6 a 
nevjegyzekben szerepel-e. Akik a nevjegyzek elkeszitese utan aJland6 lak6helyiiket 
megvaJtoztattak vagy holnap, a szavazas napjan elorelathat6lag nem tart6zkodnak 
aJland6 lak6helyiikiin, a lakhely szerinti tanacs vegrehajt6 bizottsagat6l kerhettek 
vaJaszt6joguk igazolasat. Ezzel az igazolassal legkes6bb a mai napig kell jelent-
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kezniuk uj alland6 lak6helyiikon, illetve tart6zkodasi helyiik tanaesamil es kerniuk 
felvetelUket a valaszt6k nevjegyzekebe. Aki tehat eddig ezt elmulasztotta, rna meg 
p6tolhatja, a tanacsok ugyeletet tartanak. Kivetelesen a szavazatszedo bizottsag is 
felveszi a valasztOt holnap a nevjegyzekbe, ha az illeto az emlitett igazolast bemu
tatja. Peldaul udUl6'k vagy egyeb okb6l masutt tart6zkod6k vasarnap is jelentkez
hetnek az emlitett igazolassal a legkozelebbi szavaz6helyisegben. 

Szavazni a szavaz6fUlkeben ken, hogy a szavazatszedo bizottsag igy is biztosi
tani tudja a szavazas titkossagat. A szavazas ideje alatt a fUlkeben a szavaz6n kivUl 
senki sem tart6zkodhat, de aki valamilyen testi fogyatekossaga miatt segitsegre 
szorul, igenybe veheti masik valaszt6jogosult segitseget. A lakasukon fekvo betege
ket - keresukre - a szavazatszedo bizottsag legalabb ket tagja felkeresi es igy lehe
tove teszi az 0 szamukra is a szavazast. Fontos feltetel viszont, hogy a szavazas 
titkossagat ilyenkor is biztositani kell. Ha valaki a szavazas soran nem ert egyet a 
szavazatszedo bizottsag valamely intezkedesevel, kifogast tehet annal a valasztasi 
elnoksegnel, amelyhez a szavazatszedo bizottsag tartozik. 

Ismeretes, hogy j6 nehany valaszt6kerUletben ket je16ltet is allitottak az allam
polgarok. Ha az orszaggylilesi valaszt6kerUletben esak egy jelolt van, arra ugy le
het szavazni, hogy a szavaz6lapot a jelolt nevenek athuzasa nelkul boritekba zar
juk es azt az urnaba helyezzuk. Ketjelolt eseten a·szavazas m6dja az, hogy az egyik 
jelolt nevet, vagyis akire nem kivanunk szavazni, cithuzzuk, a mcisik nevet vciltozat
lanul hagyjuk, majd a szavaz6lapot boritekba zarjuk es elhelyezzuk az urnaban. 
Vigyazat: ket jelolt eseten egy nevet feItelenUl ki ken huzni, mert ha mindket jelolt 
neve erintetlenUl marad a szavaz6lapon, a szavazat ervenytelen. KUlonosen ezekre 
a valaszt6kerUletekre vonatkozik, hogy a valaszt6jogosultnak ismerniuk ken az 
ervenyes szavazas m6djat. Ebben a szavazatszedo bizottsagoknak ken segitseget 
nyiijtaniuk. Olvas6ink lapunkban lathatnak ket - nem letezo szemelyek nevevel 
nyomtatott - szavaz6lapot. Az egyik kettos jelolest tuntet fel. Mint lathat6, a jelol
tek neve ilyenkor ABC-sorrendben szerepel, tehat a sorrend semmikeppen sem a 
jeloltek rangsorolasat jelenti. 

A kUlfOldon tart6zkod6k nem szavaznak. 

A szavazatszedo bizottsag nem engedi szavazni azt a valaszt6t, aki nem tudja 
hitelt erdemloen igazolni szemelyazonossagat. Az igy visszautasitott valaszt6nak 
azonban, ha mar megfeleloen tudja igazolni magat, joga van ismet megjelenni a 
szavaz6helyisegben es szavazni. 

Nem szavazhatnak vegiil is azok, akik nem szerepelnek a valaszt6i nevjegyzek
ben es igazolasuk sines; illetve, akik szerepelnek ugyan a nevjegyzekben, de sze
melyazonossagukat nem tudjak igazolni es a szavazatszedo bizottsag egyik tagja 
sem ismeri Oket. 

A szavazas hazank minden valaszt6jogosult polgaranak alkotmanyos joga es er
kolcsi kotelessege. Az allampolgarok milli6i minden bizonnyal elnek is majd holnap 
ezzel a fontos jogukkal. 

Nepszabadsag, 1975. Junius 14 . ................................................................................ -.................. -.......................................................................................................................... . 
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7. 
Jelentes a kepviselo es tamicstag vaIasztasokra torteno felkesziiIesr61 

H6dmezovasarhely, 1985. marcius 8. 

Jelentes 

az orszaggyules kepviselo es a tan6cstagi valasztdsokra 
valo felkeszules varosi feladatairol. 

Bizalmas! 

A Magyar Nepkoztarsasag Elnoki Tanacsa 1985. junius 8-ra orszaggyiilesi kep
visel6 es helyi tanacstagi vaIasztasokat tiizott ki. Ezek lebonyolitasara a vaIasztasi 
rendszer tovabbfejleszteset is jelent6s, 1983. evben megalkotott uj torveny (1983. 
evi IILtv.) es annak vegrehajtasi rendelkezesei alapjan keriil sor. A tovabbfejlesztes 
lenyege, hogy a j6l bevaIt alkotmanyos elvekre es szabaIyokra alapozva a tarsa
dalmi, allami elet fejl6desehez igazod6an lenyeges el6relepes 'tortenjen a szocialista 
demokratizmus tovabbfejleszteseben, a nepkepviseleti testiiletek tevekenysegenek 
hatekonyabba teteleben. B6viiljon az aIlampolgari jogok gyakorlasanak lehet6sege, 
er6sodjek a nepkepviseleti testiiletek tarsadalmi-politikai szerepe, egyszeriisodjek a 
vaIasztasok el6keszitese es lebonyolitasa. Ezen f6bb celkitiizeseket a tiirveny a ko
vetkez6legfontosabb uj rendelkezesekkel kivanja elerni: 

- orszaggylilesi kepvise16k es tanacstagok kotelez6 tobbes jelolese 

- p6tkepvisel6, illetve p6ttanacstag intezmenyeinek bevezetese 

- orszaggylilesi kepvisel6k vaIasztasar6l orszagos vaIasztasi lista bevezetese 

- vaIaszt6jogb6l kizartak korenek csokkentese 

- eljaras egyszeriisitese (visszahivas, valaszt6k nyilvantartasaval kapcsolatos 
kifogasok szabaIyozasa, orszaggylilesi valaszt6keriileti bizottsag megsziinte
tese stb.) 

, A fenti kiemelesb61 is erzekelhet6, hogy a felkesziiles, az el6keszit6 munka a ko
rabbiaknaI nagyobb feladatokat, fokozottabb politikai felel6sseget es aktivitast 
kivan mind a part-, allami es nepfront szervek, mind az el6keszitesben kozremii
kod6 egyeb szervek es aIlampolgarok reszer61 is .... 

A felkeszites, eloneszites helyzete, feladatai: 

Az el6keszit6 munkaIatok a vonatkoz6 kozponti es megyei part es aIlami hataroza
tokban, aIlasfoglalasokban es el6irasokban megfogalmazott celkitiizesek figyelembeve
televel indultak meg es vannak folyamatban. A munkillatokat az MSZMP Varosi Bi
zottsaga iranyitasaval, a Hazafias Nepfront es a Varosi Tanacs kozremiikodesevel ve
gezziik. Az MSZMP Varosi Bizotts8.g az iranyit6, koordinaI6 es ellenerz6 tevekenyseg 
ellatasara varosi operativ bizotts8.got hozott letre. A Varosi TanacsnaI 5 tagu vaIasztasi 
csoport alakult es kezdte meg miikodeset ... Kiemelt szervezesi feladat a jelol6gyiilesek 
el6keszitese, amely a napokban kezd6dott meg. A keriileti part es nepfront szervek 
vezet6i most keszitik javaslataikat a jelol6gyiilesek helyere, idejere, a levezet6 elnok es 
a javaslattev6 szemelyere. Kiilonosen az ut6bbi ket szemely kivaIasztasara igenyel 
nagy koriiltekintest, nagy odafigyelest, amelyre a sziikseges iranymutatast megadtuk. 
Ezt kovet6en keriil sor az el6ad6k es jegyz6konyvvezetOk kijelolesere. Igy fog elke-
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szUlni a jel6logyiiiE~sek iitemterve, amely aprilis 15-t61 majus 15-ig folyamatosan tar
talmazni fogja a rendezvenyeket. 

A kepviseloi jel610gyiilesekre a tanacstagi jel610gyiileseket megelozoen fog sor ke
riilni, a k6zelebbi idopont meg nem ismeretes. 

A helyi tanacsi vaIaszt6keriiletben egy, az orsz!iggyiilesi vaIaszt6keriiletben leg
alabb ket jel610gyiilest kell tartani. A jel610gyiileseket k6vetoen keriilhet sor a jel61tek 
reszer61 a tevekenysegiiket es elkepzeleseiket vaIaszt6ikkal ismerteto gyiilesek szerve
zesere. 

Az egyeb szervezesi es technikai jellegii feladatok vegrehajtasara (vaIaszt6k nyil
vantartasa, m6dositasa, kiegeszitese, szavaz6helyisegek kialakitasa, berendezese, kii-
16nb6zo hirdetmenyek k6zzetetele, gepkocsik, nyomtatvanyok biztositasa stb.) a 
Cs[ongrad]m[egye]-i Tanacs Eln6ke reszletes utasitast adott ki, amelynek alapjan a 
tanacsi vaIasztasi csoport folyamatosan vegzi az esedekes tennival6kat. 

A helyi tanacstagok kivaIasztasaval kapcsolatos kadermunka alapjat a kadermun
kar61 sz616 parthatarozatokban foglalt elvek kepezik. Mar a kezdeti idoszakban is 
erezheto a k6telezo kettos jel6lest61 val6 idegenkedes. Ugy tiinik, hogy a k6zvelemeny 
"bukott emberkenti" megiteleset61 tartva nehez lesz minden esetben ket megfelelo 
jel61t aIlitasa, kUl6n6sen a part es aIlami vezet6k "melletti" indulas biztositasa, illetve 
el6keszitese kivan rendkiviili k6riiltekinto kivaIaszt6 es meggyozo munkat. 

Ajel6ltek szociaIis 6sszetetelenel a fels6bb iranymutatasokb61 is ad6d6an alapveto
en tartani kellene a fentebb mar emlitett, a legut6bbi vaIasztasok soran kialakult ara
nyokat. Indokolt a n6k es fiatalok aranyanak lehetoseg szerinti n6velese, kiil6n6sen az 
ut6bbiak vonatkozasaban (megyei arany 19,7 %, varosi arany 15,6 %). 

Ajelenlegi tanacstagok tevekenysegenek attekintese megt6rtent, a veliik val6 elbe
szelgetes a k6zelj6v6ben fog megkezdodni. A jel6ltekre vonatkoz6an szemelyi javasla
tot kertiink a jelentosebb ipari, mezogazdas!igi iizemekt61, a k6rzeti part es nepfront 
szervekt61, a KISZ Varosi Bizottsagat61. Az elbeszelgetesek es ajavaslatok figyelembe
vetelevel keriil sor - a lak6teriileti ely szemelottartasaval - a jel6ltek kivaIasztasara ... 

H6dmezovasarhely, 1985. marcius 8. 

Csizmadia Scindorne 
tanacseln6k 

dr. Kissne Borbas Eva 
HNF titkar 

Csongrcid Megyei Leveltcir. HNF H6dmezovascirhelyi Vcirosi Bizottscig iratai .......................................... -................................................................................................................................................................................... . 

8. 
Jelol6gyiilesek orszagszerte 

1985. aprilis 15. 

Az orszciggyulesi kepviselOk es a helyi tancicsok jelolesi rendje 

Az orsz!iggylilesi es a helyi tanacstagi vaIaszt6keriiletekben aprilis 15. es majus 
15. k6z6tt tartjak meg a vaIasztOpolgarokjelolo gyuleseit. A gylilesek minden va
laszt6keriiletben ket vagy t6bb szemelyt jel6lnek. 
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A jeli:i16 gyfileseket a Hazafias Nepfront bizottsagai szervezik a Hazafias Nep
frontba ti:imi:iriilt politikai, tarsadalmi, erdekkepviseleti szervek bevonasaval. Eze
ken a villaszt6keriilet lakosai es a villaszt6keriilet teriileten lev6 villlalatok, szi:ivet
kezetek, hivatalok, intezmenyek dolgoz6inak kepvisel6i vehetnek reszt. A jeli:iltek
re javaslatot tehetnek a jeli:i16 gyfileseken a Hazafias Nepfront szervei, a politikai, 
tarsadalmi, erdekkepviseleti szervek, a munkahelyek dolgoz6inak kepvisel6i es 
barmely villaszt6polgar. 

Az orszaggyfilesi kepvisel6'k jeli:ilesere valaszt6keriiletenkent ket vagy ti:ibb jeli:i-
16 gyfilest ken tartani. A korabbi jeli:i16 gyfilesen elhangzott valamennyi szemelyi 
javaslatot - ha a javasolt szemely ott szavazatot kapott - a kes6bbi jeli:i16 gyfilesen 
is szavazasra ken bocsatani. Ha a kes6bbi jeli:i16 gyfilesen ujabb jeli:iltet fogadtak el, 
a mar megtartott jeli:i16 gyfilest nem ken ujb61 i:isszehivni. A kepviseI6-jeli:ileshez 
valamennyi jeli:i16 gyfilesen megjelent i:isszes villaszt6 harmadanak igenl6 szavazata 
sziikseges, fUggetleniil att61, hogy a jeli:iltet melyik gyfilesen javasoltak. 

A helyi tanacs tagjanak jeli:ilesere villaszt6keriiletenkent egy jeli:il6 gyfilest kell tar
tani. Azokban a ki:izsegekben, ahol a lakosok szama i:itszaznill nem ti:ibb, a villaszt6ke
riiletek jeli:iltjei i:isszevont jeli:i16 gyfilesen is jeli:ilhet6k, ha ezzel a jeli:i16 gyfilesen jelen
lev6 villaszt6k egyetertenek. Helyi tanacstagjeli:iltek azok lesznek, akik megkaptak a 
jeli:i16 gyfilesen megjelent illlampolglirok harmadanak szavazatat. 

Az orszaggyfilesi kepvisel6 es tanacstag jeli:ilesenek ti:irvenyes feltetele, hogy a 
jeli:iltnek legyen villaszt6joga, s fogadja el a a Hazafias Nepfront programjat. 

A jeli:iles mind az orszaggyfilesi valaszt6keriiletekben, mind a helyi tanacstagi 
valaszt6keriiletekben nyilt szavazassal ti:irtenik. A jeli:iltekre vonatkoz6 javaslato
kat - elhangzasuk sorrendjeben - egyenkent kell szavazasra bocsatani. A jeli:il6 
gyfilesen reszt vev6 polgarok ti:ibb szemelyre is szavazhatnak. 

A jeli:i16 gyfiles lefolytatasaval kapcsolatban barmely villaszt6polglir kifogast emel
het. A kifogast a tanacstagi jel616 gyfiles megtartasat61 szamitott harom napon beliil a 
helyi villasztasi elni:ikseghez, orszaggyfilesi kepvisel6 jeli:ilese eseten a villaszt6keriilet 
szekhelyen mfiki:id6 villasztasi elni:ikseghez lehet benytijtani. Az illetekes villasztasi 
elni:ikseg a kifogast haladektalanul elbirillja, es veglegesen hataroz. (MTI) 

9. 
Kadar Janos beszede a csepeli vaIasztasi nagygyiilesen 

Budapest, 1985. jUnius 

Tisztelettel ki:iszi:inti:im a nagygyfiles elni:ikseget es minden resztvev6jet. Elve az 
alkalommal, ki:iszi:inti:im a televizi6 nez6it, a radi6 hallgat6it. Az itt jelenlev6k sze
melyeben ki:iszi:inti:im Csepel, Budapest dolgoz6it, ki:iszi:inti:im a magyar munkasosz
tillyt, a szi:ivetkezeti parasztsagot, az ertelmiseget, az alkalmazottakat, a valasztas
ra kesziil6, szocializmust epit6 magyar nepet. 

Az ut6bbi h6napokban politikai eletiink nagyon mozgalmas volt. Nemregiben 
zajlott Ie a Magyar Szocialista Munkaspartnak, tarsadalmunk vezet6 erejenek nagy 
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fontossagli XIII. kongresszusa. Azt kiivet6en melt6an megemlekeztiink hazank 
felszabadulasanak negyvenedik evfordul6jar61. Megiinnepeltiik majus elsejet, a 
munkasosztruy, az internacionalizmus nagy nemzetkiizi iinnepet, es kiizben meg
kezd6diitt a vruasztasi kampany. E politikai esemenyek soran sz6 esett a benniin
ket vezerl6 elvekr61, politikankr61, celjainkr61, helyzetiinkr61, nehezsegeinkr61, a 
kiivetend6 utr61, a megoldand6 feladatokr61. Minden lenyeges kerdesr61 a tiimegek 
iranti bizalommal, nyiltan beszeltiink. Most ennek az esemenysorozatnak, a va
lasztasi politikai munkanak az utols6 szakaszaban vagyunk. A lezajlott jeliil6- es 
vruasztasi gylileseket nagyfoku politikai aktivitas jellemezte. Ezeken mintegy mas
fel milli6an vettek reszt, a vruaszt6knak tiibb mint 20 szazaleka. 

Szamtinkra termeszetesen nagyon fontos, hogy az allampolgarok milli6i hogyan 
fogadtak kongresszusunk hatarozatait es a Hazafias Nepfront rulasfoglalasat, 
amelyben magaenak vallotta partunk orszagepit6 programjat. Felel6sseggel es 
iiriimmel sz610k arr61, hogy az emberek nemcsak nagy erdekl6dessel, han em meg
ertessel, tamogatassal es tettrekeszseggel fogadtak tiirekveseinket, s ezt szavakban 
is kifejeztek. Hiszen csak a vruasztasokkal kapcsolatos gylileseken ketszazezer em
ber felsz61alt, es nyiltan allast foglalt. Ez 6riasi fontossagli. De ennel is fontosabb 
rulasfoglalas fejez6dik ki a mindennapi munka, a partkongresszus es hazank fel
szabadulasanak negyvenedik evfordul6ja alkalmab6l meghirdetett szocialista 
munkaverseny eredmenyeiben. A banyaszok es a tiibbi szakma dolgoz6i is sokszor 
tul6rakat vrulalva, szabad szombaton, kommunista muszakon,teljes er6vel dolgoznak, 
hogy a szocialista celjaink eleresehez annyira fontos idei nepgazdasagi tervet minel 
jobb eredmennyel teljesitsiik.Ezert ezeket a mind szavakban, mind tettekben meg
nyilvanul6 allasfoglalasokat nagyon nagyra ertekeljiik, az egyik legfontosabb el6reviv6 
er6nek tartjuk. 

Junius 8-an, szombaton lesznek az orszaggyiilesi kepvisel6- es tanacstagvruaszta
sok. Ennek szinten megvan a maga nagyon nagy jelent6sege. Biintet6jogi szankci6 
termeszetesen nem sujtja azt, aki nem szavaz. De ugy gondolom, hogy a kiiziigyekben 
gondolkoz6 s nepiink felemelkedeset sziviikiin visel6 emberek el6tt vilagos: a vruaszta
sokon val6 reszvetel milli6k allasfoglalasa politikank f6 iranya mellett. Amint az el6t
tern sz6l6 csepeli fiatalasszony is mondotta, a szavaz6polgarok is megertik, hogy ezen a 
vruasztason aktivan reszt venni, es a szavazatukkal is kifejezesre juttatni az egesz nep 
alapvet6 politikai tiirekveseivel val6 egyetertest - ez erk6lcsi es politikai tett. A szavazas 
a politikank, a rendszeriink, a nepi hatalmunk, a szocializmus, a beke es az epit6 prog
ramok melletti kiallast, allasfoglalast jelent .... 

Junius 8-an, szombaton, valasztas lesz. Azt kerjiik rulampolgarainkt61, valasz
t6polgarainkt61, honfitarsainkt61, hogy szavazzanak a szocializmusra, a bekere, 
rendszeriinkre, politikankra, s mint ahogy eddig is, a tarsadalmi igazsagossag na
gyobb foku ervenyesitesere. A vruasztasi el6kesziileteket iden egy uj elem is elenki
tette: most nemcsak szavazunk, hanem a politikank, a k6ziigyek kepviseletere 
vrulalkoz6 jeliiltek kiiziil vruasztunk is. Ezt segiti el6 a k6telez6 tiibbes jeliiles. Leg
alabb ket jeliiltet mindeniitt allitottak, de nemelyik orszaggylilesi valaszt6keriilet
ben harmas, s6t negyes jeliiles is t6rtent. A tanacstag jel61teknel meg nagyobb 
aranyban fordult el6 t6bbes jel61es. Mindez egy lepest jelent el6re nemcsak a va
lasztas, hanem egesz szocialista rendszeriink demokratizruasa utjan. Mert igaz - es 
ez helyes is -, hogy a jel61tek mindnyajan vrulaltak a Hazafias Nepfront orszag
epit6, szocialista programjat,de nagyon fontos, hogy az egyeni vruaszt6keriiletek-
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ben a lakossag val6ban kivalassza azokat az embereket, akik a legalkalmasabbak a 
k6zeleti tisztsegre, es akikben a legjobban bizik. Olyan Orszaggy(ilesre es tan a
csokra van sziiksegiink, amelyek kepesek hatekonyan elOmozditani nepiink alapve
t6 t6rekveset, a szocializmus epiteset, bekenk es biztonsagunk vedelmet '" 

Kadar Janos: A szocializmus megujulasa Magyarorszagon . 

. Yt!:z.~~(/:.t~~t.?~~~~c!:~~ .. ~s. .. ~i.~.k..~.~J~ijJ~.1.~§f!: .. ~~~s.l!:t..~.~:.I?p.: ... 1.~§.f!: .. ???~3Jf!: .. ~!.c!:: ..... 

10. 
,,A vaIasztas nepiink egyseget bizonyitotta" 

1985. jUnius 29. 

- Megtisztel6 k6telessegem, hogy az Orszagos Valasztasi Eln6kseg megbizasab6l 
beszamoljak az uj valaszt6jogi tOrveny alapjan junius 8-an megtartott orszaggylilesi 
kepvisel6i es tanacstagi, valamint a junius 22-i p6tvalasztasokr6l - kezdte beszedet 
Papp Lajos.· 

- Jelentem az Orszagggy(ilesnek, hogy a valasztasok a tOrvenyes el6irasoknak meg
felel6en, rendben, a korabbinal nagyobb k6zeleti erdekl6des mellett, j6 politikai leg
korben, sikeresen befejez6dtek. 

- Az uj valaszt6jogi t6rveny politikai ciiljait a valasztasok igazoltak: a nagyobb tar
sadalmi aktivitas tovabb szilardftotta a nemzeti egyseget, fokozta a valasztasok nep
frontjelleget, szelesitett valasztasi rendszeriink demokratizmusat ... 

- A k6telez6 t6bbes jel6les k6vetkezteben a valasztasi esemenyek k6z6tt megn6ve
kedett a jel6l6 gy(ilesek szerepe. A Hazafias Nepfront-bizottsagok a p6tvalasztast 
megelOz6 ujabb jel6l6gy(ilesekkel egyiitt 846 orszaggy(ilesi kepvisel6i es tObb mint 43 
ezer tanacstagijel6l6 gy(iliist szerveztek. Ezeken t6bb inint masfelmilli6 valaszt6polglir 
jelent meg, es elenk vita, konkret szemelyre sz6l6 velemenynyilvanitas mellett, felel6s
seggel d6nt6tt a jel6ltek szemelyer61. Az orszaggylilesi valaszt6keriiletekben indult 873 
kiipvisel6jel6lt k6ziil 78-ra a valaszt6polglirok tettek javaslatot. A tanacstagi valaszt6-
keriiletekben 89 796 jel6lt indult, s k6ziiliik 3639-et javasoltak a valaszt6polglirok. 
Osszesen . 78 olyan kiipvisel6i es 2554 tanacstagi valaszt6keriilet volt, ahol kett6nel 

. t6bb jel61t neve keriilt fel a szavaz6lapra. Ezek a szamok mutatjak, hogy a nepfront 
javaslatai nagy tObbsiigiikben talalkoztak a valaszt6k elkiipzeleseivel... 

- A valasztasok 6sszegzett eredmenye alapjan megvalasztottak az orszagos listan 
35, a 352 orszaggylilesi kepvisel6i valaszt6keriiletben 351, 6sszesen 386 orszaggylilesi 
kepvisel6t es 326 p6tkepvisel6t, 42 731 tanacstagot es 31 668 p6ttanacstagot. 

- A Zala megyei 5. szamu orszaggy(ilesi valaszt6keriiletben a harom jel6lt k6ziil 
ut6lag kett6 visszalepett, ezert ott p6tvalasztast nem tarthattak. Harom tanacstagi 
hely is iiresen maradt. Egy esetben az egyik jel6lt visszalepett, kiit esetben pedig a je
l6ltek azonos szamu szavazatot kaptak. Az iiresen maradt valaszt6i keriiletekben a 
legk6zelebbi id6k6zi valasztas alkalmaval keriil sor a mandatumok bet6ltesere . 

.... u............ ............................ !'!.cw..(/:r. .. ~~'!'::~t.!J~§5..j~'!.i.II:.s. .. ?.~: ................................... .................... . 
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11 
A tobbpanrendszer elsa csir8.i 

1989. augusztus 7. 

A szombati dontes 

Nines ertelme a esuresnek, esavarasnak, a hetvegi harom p6tv8.lasztas kiiziil ketton 
egyertelmu eredmeny sziiletett. Mindket helyen a Magyar Demokrata F6rum jeloltje, 
kiivetkezeskeppen az ellenzek gyozOtt. Alulmaradt veliik szemben mind az MSZMP, 
mind a Hazafias Nepfront embere. Ez egyfajta itelet, a szavaz6k velemenye az orsz8.g0S 
politikai viszonyokr61 is. Lehetne persze kiilonbOzo arnyal6 szempontokat is figyelebe 
venni. Peldaul azt, hogy sem Szeged, sem Keeskemet nem Magyarorsziig, sot meg e 
ket varosban is nem a teljes kozosseg dontott, hanem esupan ket v8.laszt6keriilet jogo
sultjai. Ebb61 tehat messzemeno kovetkezteteseket levonni, meg inkabb iranyzatokra 
torvenyszerusegeket alkotni trllzds volna. 

19az is, meg nem is. Nem mellozhetjiik ugyanis azt a szeleskoru nemzetkozi vissz
hangot, amely ezt a szombati eredmenyt maris kiserte, es - ami nagyon fontos - zome
ben olyan fovarosokb61 erkezett, ahol a tobbparti v8.lasztasi rendszernek nagy hagyo
manyai vannak, tapaSztalataik is megszivlelend6k Az sem mellekes persze, hogy Nyu
gaton az ilyen p6tv8.lasztasokb61 akkor szoktak tanulsagokat elemezni, ha a korzet 
val6ban reprezentativ, mint esiippben a tenger tiikrozi a lakoss8.g osszetetelet, foglalko
zasi, jovedelmi megosztottsagat, politikai meggyozodeset , tehat csakugyan mintanak 
tekintheto. Nos, ez sem Szegedr61, sem Kecskemetr61, meg kevesbe a nehany ezer sza
vazatr61 nem mondhat6 el. Nem mintavetel tehat, de mindenkeppen tanulscig. 

Szivderito volt vasarnap este a tevehirad6 nyilatkozataib61 hallani, hogy egyik gyoz
tes sem - sem dr. Raffay Ernff, sem dr. Debreczeni J6zsef - nem diadalittasan, a gyoze
lem marnoraban nyilatkozott, hanem higgadtan, megfontoltan, az orsz8.g nagy felada
taira tekintve. Azt egyik sem mellozhette hangsulyozni, hogy az 0 feliilkerekedesiik az 
elmult negyven esztendo elitelese, a v8.laszt6ik velemenyt mondottak az MSZMP hul
larnz6, a v8.ls8.gert donto felelosseget viselo politiz8.lasar61, es ezt ketsegbevonni aligha 
lehet. Olyannyira nem, hogy a radi6 vitamusoraban ugyanigy velekedett az MSZMP 
kepviselOJe is. A jovo programjai meg esak most alakulnak, j6szerivel csak akkor lesz
nek keszen, ha mar ismert az igazi 8.ltalanos v8.lasztasok idopontja, igy csak arr61 lehe
tett itelkezni, mi volt a rossz, arr61 kevesbe, mi volna a }6. Maresak ezert is esak a 
reszleges tanulsligok a hitelesek, nines helyiik az 8.ltalanositasoknak. A kommunista 
reformkiiriik most forronganak, most alakftjak sajat partjuk jovojet is, es maguk is 
esupan reszletekben tudjak rriegmondani, mit tennenek, ha az okt6ber elejen esedekes 
kongresszusukon megszerzik a tobbseget, vegkeppen maguk moge utasitjak a vissza
rendezodest kivan6kat. De - ez is fontos a mostani szombat utan - azzal fOlfegyver
kezve kesziilhetnek, hogy a regi m6don semmikeppen sem mehet tovabb, mert ime, mi 
lesz abb6l, ha a nep ugy erzi, ez az MSZMP nem tudja megtijitani onmagat. Alighanem 
az is egyik intelme a szegedi es a kecskemeti dontesnek, hogy hiteles kommunista csak
is a reformkommunista lehet. Fereertes ne essek, ez nem a ket helyi vesztes jeloltre 
ervenyes, Ok megtettek, amit tudtak, inkabb szinten 8.ltalanos tiirvenyszerusegkent 
megszivlelendo. 

De okulasuk lehet a gyozteseknek is. 19azuk van abban, hogy magukat csak az 
"elsO fecskeknek" tekintik, hiszen olyan parlamentben foglalhatnak majd helyet ne
hany Mt mUlva, ahol6k lesznek a tObb]Jlirtrendszer elsa kepviselOi. Es koziiliik is mindosz-
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sze harman. De ezzel az uj helyzettel megv61tozott G2 egesz ellenzek viszonya a politikaJwz ... 
A szombati v8lasztasok csak. nyomatekosabba tettek, hogy vegre elerkezett az idejiik a ko
moly politikai targyal&3oknak. Tekinthetjiik akar ugy is, hogy az eddigi tanacskozasok 
csak. mintegy szarnyprobalgatasok voltak, tapogat6zasok, kinek meddig, milyen feItetele
!rig teIjed a tiirelme. Most mar mindennek higgadtabbnak is, megfontoltabbnak is kell 
lennie. Ervenyesez mindJuirom felre: az MSZMP-re, az ellenzekre es a harmadik oldalra 
egyanllit. A wbbpartrendszer gyozott, hangzott el vasarnap wbbizben is, most mindany
nyiunknak kell gyozniink - akar onmagunk fOlott is.' 

x x x 

Az OrszGgos V61asztlisi Elniikseg kozlemenye 

(MTI) 1989. augusztus 5-en harom orsz8ggy(ilesi valaszt6keriiletben volt p6tvalasz
tas. A valasztasok a tiirvenyes rend szerint tortentek meg. 

A Brics-Kiskun megyei 3. szamll v61aszt6keriiletben (Kecskemet) a nevjegyzekbe 
felvettek szama 19 930 fo. A valasztBson reszt vett 11 430 fo, a valaszt6jogosultak 
57,35 szazaleka. Az ervenyes szavazatok szama 11 186, az ervenyteleneke 244. 
Dr. Debreczeni J6zsef 7876 (70,41 szazalek), dr. Kiss Istvan 2147 (19,19 szazalek), 
Varga Laszl6 1100 (9,83 szazalek) szavazatot kapott. Valamennyijelolt ellen szavazott 
63 (0,57 szazalek) fo. Az Il} kepviselo dr. Debreczeni J6zse{. 

A Brics-Kiskun megyei 8. szamll v61aszt6keriiletben (Kiskunfelegyhaza) a nevjegy
zekbe felvettek szama 26 008. A valasztason reszt vett 12 654 fo, a valaszt6jogosultak 
48,65 szazaleka. Az ervenyes szavazatok szama 12 373, az ervenyteleneke 281. Fekete 
Pal 3601 (29,10 szazalek), dr. Garai Istvan 4775 (38,59 szazalek), dr. Vas Laszl6 3885 
(31,40 szazalek) szavazatot kapott. Valamennyi jelkiilt ellen szavazott 112 (0,91 szaza
lek) fo. A valasztBson a valaszt6polgaroknak tobb mint a fele nem vett reszt, ezert ido"ko
zi v61asztlist kell tartani az 1983. evi III. valasztasi torveny rendelkezesei alapjan. 

A Csongrlid megyei 1. szamll v61aszt6keriiletben (Szeged) a nevjegyzekbe felvettek 
szama 21 938. A valasztason reszt vett 11 119 fO, Ii valaszt6jogosultak 50,68 szazaleka. 
Az ervenyes szavazatok szama 10 921, az ervenyteleneke 198. Dr. Dobozy Levente 
Laszl6 1747 (16 szazalek), Mikl6s Karoly 2395 (21,93 szazalek), dr. Raffay Erno 6720 
(61,53 szazalek) szavazatot kapott. Valamennyi jelolt ellen szavazott 59 (0,54 szazalek) 
fo. Az Il} kepviselo dr. Raffay Ern6. 

A hivatalos eredmenyek a Magyar Kozlonyben jelennek meg. A Nepkoztarsasag 
Elnoki Tanacsa a Bacs-Kiskun megyei 8. szamu valaszt6keriiletben az idokozi valasz
tast kes6bbi idopontban tlizi ki. 

Budapest, 1989. augusztus 5. 
Dr. Papp La}os 
az OVE elnoke 

Dr. Kukorelli Istvan 
az OVE titkara 

................ ...................... A.!GJJ.1..O:.r:.JI!~'-T1:.~~t~!.~§~:.o:'lllJ1!S.~t.'!:.s..?:.... .......... u................. .. 
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VIII. 
", '" .. " ,,, UJVALASZTOJOGITORVENY-RENDSZERVALTOZAS 

(1989-1994) 

1. 
Reszletek az orszaggyiilesi kepviselo'k vaIasztasarol szolo 

1989.evi~V.torvenyb61 

Elsoresz 
A vdlaszt6jog 

1. § A valasztojog altahinos es egyen16, a szavazas kiizvetlen es titkos. 

2. § (1) A Magyar Kiiztarsasagban az orszaggylilesi kepvisel6k valasztasan va
lasztojoga van - a (2) bekezdesben emlitettek kivetelevel - minden nagykorU ma
gyar allampolgarnak (a tovabbiakban: valasztopolgar). 

(2) Nines valasztojoga annak: 

a) aki cselekv6'kepesseget korlatozo vagy kizaro gondnoksag alatt all; 

b) aki a kiiziigyek gyakorlasatol eltilto joger6's itelet hatalya alatt all; 

c) aki szabadsagvesztes biinteteset tiilti; 

d) aki biintet6'eljarasban joger6'sen elrendelt intezeti kenyszergyogykezeles alatt all. 

(3) Mindenki valaszthato, aki valasztojoggal rendelkezik es allando lakohelye 
Magyarorszagon van. 

(4) A szavazasban akadalyozott az, akinek nincsen allando vagy ideiglenes la
kohelye Magyarorszagon. 

3. § A valasztojog gyakorlasa a valasztopolgar szabad elhatarozasan alapul. 

Masodik resz 
A vdlasztcisi rendszer 

1. fejezet 
Orszagggyulesi kepviselffk 

4. § (1) Az orszaggyliles kepvisel6k szama iisszesen haromszaznyolcvanhat. 

(2) Szazhetvenhat orszaggylilesi kepvisel6t egyeni valasztokeriiletben, szaz
iitvenkett6t megyei, f6varosi valasztokeriiletben (a tovabbiakban: teriileti valasz
tokeriilet) listan valasztanak. Az egyeni es a teriileti valasztokeriiletben mandatu
mot el nem ert, orszagosan iisszesitett szavazatok alapjan a partok orszagos listru
rol tovabbi iitvennyolc kompenzacios mandatum keriil betiiltesre. 

(3) A megyekben es a f6varosban az egyeni valasztokeriiletek szamat es teriileti 
valasztokeriiletenkent a megszerezhet6 mandatumok szamat, tovabba a valaszto
keriiletek kialakitasanak elveit e tiirveny melleklete tartalmazza. 

(4) Az orszaggylilesi kepvisel6k jogai es kiitelezettsegei azonosak .... 
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2. 
Reszletek a helyi onkormanyzati kepviselo'k es polgarmesterek 

v8lasztasar61 sz616 1990. evi LXIV. torvenyb61 

I. fejezet 
A vtilaszt6jog 

1. § A valaszt6jog altahinos es egyenl6, a szavazas kozvetlen es titkos. 

2. § (1) Minden nagykoru magyar allampolg{tr, akinek lak6helye, ennek hianyaban 
tart6zkodasi helye Magyarorszagon van, az onkormanyzati valasztlisokon valasztO es 
valaszthatO. A valaszt6jog megilleti a Magyarorszagra bevandorolt - a magyar jog sze
rint nagykoru - nem magyar allampolglirt is (a tovabbiakban egyiitt: v.alasztOpolg{tr). 

(2) Nines valaszt6joga annak: 

a) aki eselekv6kepesseget korlatoz6 vagy kizar6 gondnoksag alatt all... 

(3) A valaszt6polgar a valaszt6jogat szabad elhatB.rozasa alapjan, - az e tor
venyben foglaltak kivetelevel - lak6helyen gyakorolja. 

(4) Az a valaszt6polgar, aki lak6helye mellett legkes6bb a valasztas kitUzeset 
megel6z6 napig tarl6zkodasi helyet letesitett, igazolassal valaszt6jogat tart6zkodasi 
helyen gyakorolhatja. 

3. § Nem valaszthat6 az onkormanyzati kepvisel6testiilet tagjanak (tovabbiak
ban: kepvisel6) es polgarmesternek az, aki nem magyar allampolgar. 

II. fejezet 
Vtilaszt6keruletek 

4. § A 10.000 vagy ennel kevesebb lakosu telepiiles - kislistas valasztasi rend-
szerben (l3.§) - egy valaszt6kerliletet alkot, amelyben a kepvisel6k szama: 

a/ 100 lakosig 3, 
bl 600 lakosig 5, 
c/ 1.300 lakosig 7, 
d/ 3.000 lakosig 9, 
el 5.000 lakosig 11, 
fl 10.000 lakosig 13. 

5.§ (1) A 10.000-nel tobb lakosu telepiileseken es fOvarosi keriiletben a kepvise
l6'ket vegyes valasztasi rendszerben (15-16. §) valasztjak ... 

6. § (1) A teleplileseken bellil az egyeni valaszt6keriileteket ugy kell kialakitani, 
hogy valaszt6keriiletenkent a lakossag szama megkozelit61eg azonos legyen. 

(2) Az egyeni valaszt6keriiletek kialakitasanal figyelemmel kellienni a nemzeti
segi, vallasi, torlenelmi es egyeb helyi sajatossagokra is .... 
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3. 
Start 19 partnak, 1614 jeloltnek 

1990. marcius 1. 

Az OrszGgos Vcilasztasi Bizottsrig tegnap delutcin dr. Nemeth Jcinos elnOkletevel 
ujahb illest tartott, de ajelOltcillitas vegleges eredmenyet meg mindig nem tudta megcil
lapitani. Az egyeni vcilaszt6keriiletekben indul6 jelOltek teljes nevsorcit eddig meg nem 

, is bocscitottcik az OVE rendelkezesere. 

Az iilesen a BM valasztasi irodajanak vezetOje, dr. Csiba Tibor adott tajekoztatast a 
februar.28-ig beerkezett, osszesitett, de a pontatlansagok miatt veglegesnek meg nem 
tekintheto adatokr6l... 

Az elso adatokb61 rogton kideriilt, hogy az orszagos listat allit6 tizenket part koziil 
mind a hilsz teriileti valaszt6keriiletben a kovetkezo parwk jeloltllilitasa kampanya 
volt sikeres: MSZP, MDF, SZDSZ, Fidesz, Fiiggetlen Kisgazdapart, Hazafias Valasztasi 
Koalici6. Osszesen 19 part tudott az orszagban megyei listat atlitani, bar e tekintetben 
igen nagy a sz6r6das. Figyelmet erdemlo teny, hogy a legtObb part - szam szerint ti
zennegy - Somogy megyeben versenghet majd a kepviselOi mandatumokert, mig a fO
varosban kilenc part vette sikerrel ezt az akadalyt. A valasztasi iroda munkatarsai mar 
azt is kiszamitottak, hogy a kepviselojeloltek atlagos eletkora 46 ev. Az egyeni jeloltek 
szama, nem vegleges adatok szerint 1614, s ajeloltek 10 szazaleka no ... 

Ami viszont a valasztasok tovabbi menetet illeti, a nem vegleges adatok is jelzik, 
hogy a tovabbiakban mely partok versenyezhetnek meg a mandatumokert. Az igaz
saghoz azonban az is hozzatartozik, hogy az a part, amely a megyei valaszt6korzetben 
nem tudja majd elerni az osszes partra leadott szavazatok 4 szazalekat, most hiaba 
allitott megyei es orszagos listat, egyiken sem juthat mandatumhoz. A jeloltllilitas te
hat a valasztasok kimenetele szempontjab61 nem ertekelhetO till, legfeljebb jelzi, hogy· 
melyek rna Magyarorszagon a meghataroz6 politikai er6'k. A tomegtamogatas tenyle
ges rangsorat azonban nem a jeloltllilitas sikere, csak a valaszt6polgarok szavazata 
donti el. A szavaz6polgar a szavaz6helyisegben ket szavaz6lapot kap, egyikkel szemely
re szavaz, a masikkal a megyei listan szereplo partokra. A kozhiedelemmel ellentetben 
az orszagos partlistakra kiilon nem kell szavaznunk. Az viszont mar rna is bizonyos: a 
ttibb mint 1600 egyeni jelolt es a ttibb szaz partlistan szereplo palyaz6 kozott a szava
zas utan 386 kepviselOi mandatumot lehet szetosztani. 

uu ... u.u.....u........ ........ u ...... ~~p.~.z.I!.~C1!!E!~! ... !.~£!q: ... '!I:.~r:~!l1:.~.J: ......... uu.....u...... 

4. 
Kampfmymondatok 

1990.marcius 5. 

A het vege ismet a vcilasztcisi nagygyfilesek jegyeben telt. A sz6nokok beszedeib61 
az MTI alapjcin idezilnk. 

"A valasztasi kiizdelem voltakeppen mar eld61t, hiszen a szavaz6k elott vilagos, 
hogy kik ellen kell voksolniok." "A Szocialista Part jelenleg elvezi egy kormanyz6-
part minden elonyet, ugyanakkor az ezzel jar6 hatranyokat nem vallalja fel. A 
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kormany rossz diinteseiert igenis a kormanyz6partnak kell viselnie a felelosseget." 
(Orban Viktor, a Fidesz vruasztmanyi tagja.) 

"J6l tudjuk, a nemzeti magant6'ke gyenge, a megvrutaskent vart kiilfOldir61 pe
dig vegre mondjuk ki: leteb61 fakad6an kiinyiirtelen, s a profit erdekeben nem lesz 
tekintettel munkasra, nyugdij elott aIl6ra, dolgoz6 nore es fiatal pruyakezdore." 
(Thiirmer Gyula, az MSZMP elniike.) 

"Haborn elotti csendben eliink, csak egyetlen szikra hianyzik valamifele tarsadalmi 
robbanashoz. Nem veletlen, hogy a Mtfore tervezett nagymertekU aremelest a napok
ban leaIlitottak." ,,Az MDF az SZDSZ-t agresszivitasa, az MSZP-t pedig kiipiinyegfor
gatasa miatt utasitja el." (Raffay Erno, az MDF orszaggy(ilesi kepviseIOje.) 

"Taktikat valt a Hazafias Vruasztasi Koalici6 a kampany masodik fordul6jaban. 
Mig eddig a koalici6 hangja alig hallatszott a marakod6 partok zajaban, most ero
teljesebb, aktivabb politizruasba kezd." (Asztalos Laszl6, a koalici6 elniike.) 

"Nem az a fontos, hogy balr6l vagy jobbr6l neziink ugyanarra a csodtiimegre, a 
lenyeg, hogy mentsiik a menthetot." "Mi tiirtenjek a hatalommal a vruasztasok 
utan? Vilagossa kell tenni, melyik vezetoi tisztseg betiiltesehez sziiksegesek politi
kai, s melyekhez szakmai kiivetelmenyek. Ha a kormanyok gyakran vrutjak egy
mast, s ugyanilyen gyakran cserelik ki a vezet6'ket, az orszag szethullik." (Nagy 
Tamas, az Agrarsziivetseg orszagos vruasztmanyanak elniike.) 

"Az aIlambiztonsagi szolgruat bizonyos val6tlansagok rulitasaval meg a sajat 
kormanyat is felrevezette a BM-es provokatorok es iigyniikiik reven." "Kormany
vrusagot kirobbantani par hettel a vruasztasok elott nagyfoku felelotlenseg lenne." 
(Tamas Gaspar Mikl6s, SZDSZ-iigyvivo.) 

"Az agonizru6 hatalom es az ellenzeki elit kiiziitt folyik a hatalom elozetes ujra
felosztasa. Amig a parlamentben lesz szocirudemokrata frakci6, mig a Magyaror
szagi Szocialdemokrata Partnak en leszek az elniike, Magyarorszagon nem lesz 
egymilli6 munkanelkiili." (Petrasovits Anna, az MSZDP elniike.) 

"Az MDF figyelemmel kiserte a Magyar Szocialista Part fejlodeset es elismeri, hogy 
a reformkommunistak vagy reformszocialistak tiirtenelmi szerepet tiiltiittek be, ami
kor beliilr61 igyekeztek megvrutoztatni es lebontani a partaIlamot. A Magyar Szocialis
ta Part elmult h6napokban es mostanra kialakult kepe azonban azt mutatja, hogy az 
MDF szamara nem megfelelo koalici6s partner." (Antall J6zsef, az MDF elniike.l 

........... .................................. l:!.~P..~~CL.~~.s.~~J~.~q: .. 'I1:.ti:.Cc.~.l!:~ .. ?:............................................ 

5. 
Antall J6zsef beszedebOl a szabad v81asztas "eloestejen" 

Budapest, 1990. marcius 23. 

Nekiink ez a vruasztas sokfele tanulsaggal szolgru, kiiliiniisen azaltal, hogy be
jartuk az orszagot es volt alkalmunk iisszehasonlitani Budapestet, a nagyvaros
okat, a kisvarosokat, a falvakat. Ez az orszag egyet akar es egyseges tulajdonkep
pen akkor is, ha mi magunk ugy erezziik, hogy harom magyar iitfelet akar .... 
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Ez azt jelenti, hogy mi arra vallalkozunk, hogy az egyeni kepvisel6'k mellett a 
listan igyeksziink meg kepvisel6'ket bejuttatni - lehet6leg minel nagyobb szamban -
a parlamentbe, es ez azt jelenti, hogy marcius 25-en, remeljiik, a parlamenti helyek 
koziil nemcsak a lista.s helyek jelentekeny reszet fogjuk megkapni, hanem az 
egyeni keriiletekben is mar az els6' fordul6ban szep szammal keriilnek be jeloltje
ink, hogy azutan a masodik fordul6ban, aprilis 8-an meg tobben, hogy egy olyan 
parlament iiljon ossze Budapesten, amelyik alkalmas lesz arra, hogy hatekonyan 
dolgozzon, er6'teljes kormanyt alakitson. Kiilonben ebb6l a valsagb61 semmilyen 
koriilmenyek kozott nem fogjuk tudni az orszagot kivezetni, es azon a bizony kes
keny pa1l6n nemigen fogunk konnyen aterni, nem eriink konnyen at a tuloldalra, 
ha ezt nem tudjuk egyenletesen tenni .... 

Az orszagot jarva, azt hiszem meger6'sitik barataim, erezziik a kiilonbseget, ami 
Budapest es a kis falvak, a tanyak nepe kozott van. Nem abban, hogy 6'k nem 
akarjak a valtozast, nem abban, hogy nem oriilnek, hanem abban, hogy itt a f6'va
rosban mi egymas kozott ebben a tomegben er6't erziink, es ugy erezziik, hogy mar 
mindenen majdnem tul vagyunk. Itt mar szep sorban a szimb6lumokat is leemel
jiik es egyre el6'bbre jutunk. 

Bizony elszoritja a szivet az embernek a felelem, amit nem egy helyen tapasz
taltunk. Ketked6' szemek, kezszoritasok jelzik, vigyazzanak, ezek meg itt vannak. 
Ne higgyenek, ne gondoljak, hogy mar feladtak. Felelmek vannak meg. Erdekszo
vetsegek, helyben meg nem d6lt el mindeniitt a harc. Es val6ban helyi hat6sagok, 
iizemek, egyeb vallalkozasok osszefon6dott kiskiralysagai allnak meg videken. Es 
az emberek szemeben felelem van es hitet kell nekik adni, es nekiink kell a hitet 
adni, mert kiilonben nem erzik es felnek. Es felelemmel nem lehet uj orszagot epi
teni, dermedtseggel nem lehet ujrakezdeni. Marpedig nekiink a legfontosabb, hogy 
ujra tudjunk mindent kezdeni ... 

Sok minden hangzott el most a valasztasi kiizdelemben. Sokfele vadaskodas. 
Sokfele kritika egymas irant. Ez a magyar kozvelemenyt nemegyszer szinte inge
relte, neha benniinket is. Nem oriiltiink annak, hogy politikai partok, amikor ve
telkednek, egymassal szemben kicsinyesseget mutatnak, vagy alland6 mericskeles
sel vizsgaljak egymas helyzetet. De bele kell nyugodnunk abba, hogy a tobbpart
rendszernek is vannak hatranyai. 

Sok minden nem fog Onoknek tetszeni ezutan sem, nehezen szokjuk meg. Ne
hezen szokjuk meg a valasztasi kampanyt is. A partok termeszetesen a maguk hi
tevel, maguk onbizalmaval mondjak mindazt, amit szeretnenek. Biztos mi is igy 
vagyunk. Bizunk abban, hogy a magyar valaszt6k, a magyar nep meg fogja tudni 
kiilonhi:iztetni egymast61 azokat a partoka, amelyek a mi hitiink szerint jobban 
szolgalhatjak. Mi nem tehetiink mast, magunkat ajanljuk es magunkat hissziik a 
legalkalmasabbnak arra, hogy az orszag szolgalataba szeg6'djiink .... 
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6. 
Tortenelmi lecke a szavaz6fiilkeben 

1990. marcius 24. 

Vasarnap eijel vagy legkes6bb hetfOn megtudjuk, milyen lesz szemelyi es part
iisszeteteleben az uj magyar orszaggyiiles. Sajnos a valasztasra komoly arnyekot 
vetnek azok a nemzetkiizi fejlemenyek, amelyekkel a felkesziilesi kampanyid6-
szakban a partok nem a makacs tenyeknek megfelel6, han em a magyar belpolitikai 
kfvanalmak, mondhatnam illuzi6k szellemeben foglalkoztak. Es a partok verejte
kes bemutatkozasa a tiimegtajekoztatasi intezmenyeken keresztiil inkabb hasonlf
tott a vandorcirkuszi olcs6 produkci6ra, semmint a vilagszintli legtornaszok leleg
zetelallft6 mutatvanyaira. 

Legszfvesebben fatylat borftanank e korantsem dicsteljes id6szakra, de a kiizve
lemenynek szamolni kell azzal, hogy az ellenzeki pozici6b6l tett kijelenteseket visz
szaidezik majd, ha a kormanyzati, aIlamvezet6i felel6sseg helyzeteb61 kell nyilat
kozni a legsiirg6sebben megoldand6 kerdesekr6l. 

Ha a parlamentr61 es az ott szerepl6 politikai partokr6l esik sz6, akkor leggyak
rabban a "parlamentek anyjara", az angol tiirvenyhozasra szokas hivatkozni. Er
demes tehat kicsit utanalapozni, annak,hogy a parlamentarizmus fejl6dese soran 
egyes angol politikusok es biilcsel6'k mikepp velekedtek a partokr61. Bolingbroke, a 
18. szazadi tory politikus a partot egyenesen politikai rossznak min6sftette. John 
Stuart Mill, a 19. szazadi filoz6fus a kiivetkez6'ket mondotta: "A rend vagy stab ili
tas partja es a haladas vagy reform partja az egeszseges politikai eletnek egyarant 
szukseges elemei" ... 

Szigoru szemmel nezve azt lehet mondani, hogy minden idezett velekedesben 
van igazsag ... megis a legrokonszenvesebbnek tlinik John Stuart Mill allaspontja. 
Mert ez foglalja iissze a ketparti parlamenti valt6gazdasag elvet. Vagyis azt az ev
szazadok soran kialakult rendszert, ami maig mukiid6'kepesnek bizonyult .... 

Nalunk a tiibbpartrendszer sajatos alakja fejl6diitt ki. Ennek jellemz6je: egy 
nagy vezet6 part es kiiriiliitte a bolyg6kent kering6 kis politikai partok palyaive. A 
kiegyezest6l kezdve az egymast kiizet6 magyar parlamentek erre az alapra epiiltek 
fel. A Deak Ferenc es Andrassy Gyula altalletrehozott part - a balkiizep beolvada
sa utan Szabadelvli Part - biztos tiibbseggel kormanyzott a fejb6lint6 
"mamelukok" segitsegevel Tisza Kalman, Wekerle Sandor, Banffy Dezs6 es Tisza 
Istvan vezetese alatt, uralmat csak nehany eYre tiirte meg a tiibbparti koalfci6. Az 
els6 vilaghaboru soran Tisza Istvan a Nemzeti Munkapart vezerekent vasmarka
ban tartotta a hatalmat 1917-ig. A tiirtenelmi Magyarorszag iisszeomlasat kiivet6 
id6'kben, sem a Karolyi-forradalomban sem a Tanacskiiztarsasagban nem alakultak 
ki igazi partviszonyok. 

A ket vilaghaboru kiiziitti korszakot lenyegeben ugyanolyan struktura jellemez
te - formalisan -, mint a haboru el6ttit. Hangsulyozom: formalisan. Mert amfg 
1918 el6tt a kormanyz6part mellett val6di politikai partok mukiidtek, addig 1920-
t61, f6leg miutan Bethlen Istvan megteremtette az Egyseges Partot, a parlament
ben az ellenzeki partok statisztaszerepre kenyszeriiltek. Az ellenzek - 6felsege nem 
leven - Okormanyz6saga ellenzeke gyanant tevekenykedett. 
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A masodik vilagMborut kovet6 els6, tagadhatatlanul szabad vruasztason 1945-
ben a nep nem valamire, han em valami ellen szavazott. S ez okozott szinte dobbe
netes elkeseredest a kommunista, de meg a tobbi baloldali part koreben is. Az ab
szolut tobbseget szerzett part vezet6it az emberek alig ismertek. De tudat alatt, 
osztonosen ereztek, hogy a kommunistakkal szemben az egyetlen lehetseges er6re 
kell szavazniuk 

Ez mar atvezet a masodik megkozelitesre, amely hozzasegft az atlag magyar 
szavaz6 lelki alkattinak jobb megismeresehez. Mert most nem valami ellen kell fel
sorakozni - hiszen az rulampart mar szetesett -, han em valami mellett kell leadni a 
voksot. De a szavaz6 val6jaban nem igazodott el a programokban. 

Akkor mit tegyen a szavaz6flilkeben? Partokra szavazzon-e els6sorban vagy szeme
lyekre? Ha az ut6bbit reszesiti el6nyben, akkor a parlament tobbsegeben olyan embe
rekb61 all majd, akik birjak a helyi kozossegek bizalmat, de kerdeses, megvan-e ben
niik a tartas a nepszerutlen intezkedesek vaJlalasahoz, s rendelkeznek-e azzal a laro
korrel, amely az orszag nemzetkozi es belpolitikai iigyeinek intezesehez elengedhetet
len. Ha pedig partra szavaz, akkor melyiknek az elen latja azt a karizmatikus vezet6t, 
aki egy aIlamferfi kepessegevel vezetheti majd az orszagot ... 

A tortenelem felelmetesen nehez lecke ele aJlitotta a magyar vaaszt6kat. Mert . 
az ahitott Eur6pa kozben megvaJtozott ... A Jalta-Potsdam-rendszer osszeomlasa
val egy merooen uj Europa korvonalai rajzol6dnak ki. Nemcsak a magyarsagnak, 
de a kontinens minden nepenek ujra kell fogalmaznia a maga Eur6pa-haz koncep
ci6jat, mert az egyseges Nemetorszag es az atalakulas roppant neMzsegeivel kiizd6 
Szovjetuni6 egy egeszen mas Eur6pa-kepet vetit elenk. De a NATO, a Kozos Piac 
es a semlegesek ele is. Olyan folyamat indult meg, amelyet mar a vilaghatalmak 
sem tudnak iranyitani vagy kezelni. 

Ha valamikor, akkor most kell megnyilatkoznia a nemzet allamalkot6 es allam
fenntart6 tehetsegenek, j6zan itel6'k.epessegenek, lelki szilardasaganak es szellemi 
batorsaganak. 

8. 
"T. aIlampolgilr" 
1990. aprilis 12. 

Tanul az orszag. Ezuttal nem esti iskolan, otletszeru, osszeeszkabaJt gyorstal
pal6 tanfolyamokon, hanem autodidaktakent, egyenileg es kozossegben. Tanulja a 
demokracitit, a mediab61, a konyvekb61, a ropiratokb61, a plakatokb61, az el6ada
sokb61, a vitakb61 - es a viselkedesb61. 

Tanulja a volt ellenzek, a vaJasztas gy6ztese a kormanypartisagot, a kormany
zast es a koalici6t, a volt uralkod6 part pedig az ellenzekiseget, ami hianyzott a 
nevelteteseb61. Ha a masodik legnagyobb part ellenzekben marad, az sem folytat
hatja ott, ahol abbahagyta - aminek tudataban is van. Mas arcot kell oltenie a 
parlamentben, mint amilyet a vaJasztasi kampanyban mutatott; az inkvizitor ker-
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lelhetetlenseget, a mindenaron val6 tagadas egyiranyli kilengeset fel kell, hogy 
valtsa az egyiittmuk6des es az elhatarol6das ingamozgasa. 

Szerencses orszagok politikusai mindket szerepk6rre felkesziiltek: a kormany
zasra es az ellenzekisegre is. A kormanypartok sikeres d6ntesek eseten is id6vel 
megfaradnak, megkopnak, rutinb61 elnek. Ilyenkor egy kisebb botrany szele is el
fuiia 6ket, hogy ellenzekkent nyerhessek vissza testi-szellemi erejiiket. Uiiasziiletve 
ismet kormanyzasra alkalmassa valnak; es most mar a megbuktatott politikusok 
vonulnak fiatalit6 kurara az ellenzek padsoraiban. Ez ugyan egyszerusites, mert 
nem mindendeniitt csak ket part uralja a terepet, uj formaci6k is keletkezhetnek, 
uj er6'k. is megjelenhetnek a politikai arenaban. Am, nekik sem kell mindent el61r61 
kezdeniiik. Elvegre mar let6lt6ttek parlamenti tanul6idejiiket, illet61eg hamar be
letanultak a szerepiikbe, mert gyakorlott politikusok k6ze keriilnek. Az elitcsere 
terjedelme es m6dszere is kialakult mar, es az uj kormanypart nem vagja maga 
alatt a fat. Ugyel arra, hogy tarsulataban friss er6'k.et, igeretes politikai sztarokat 
szerz6dtessen, de a sziirke eminenciasok megmaradnak. Az orszag kormanyozha
t6saga nem keriil veszelybe. 

Magyarorszag t. kormanyanak helyzeti energiat ad a rendszervaltas, amelyben 
tetemes resze volt - ezert bizalmi t6'k.et is szerzett -, de az uj politika es szemlelet 
meg alig hatolt be a gazdasagba. A valaszt6k kevesellnek, ha a kormany csak a val
sagot menedzselne, a kilabalas megtervezeset es iranyitasat varjak el t61e. Els6 
vizsgaja a kormanyprogram lesz, amely az ellenzek megmerettetese is. Konstruktiv 
voltat ugy bizonyithatja, ha a gazdasagi strategia kidolgozasaban es az att61 elva
laszthatatlan szocialpolitikai feladatok kidolgozasaban reszt vesz. 

A zord id6, a valsag, teMt kormany es ellenzek egyiittmuk6deset k6veteli. Am a 
konszenzus veszelye az, hogy a szilard kormanyzas a hatalom kisajatitasaba tor
kollik. Erre t6rtenelmiinkben nem egyetlen pelda van, mikent az egypartrendszer 
sem csupan importtermek volt. E veszely elharitasa minden hoi az ellenzek dolga. 
Nalunk ez uj lecke. 

Az allampolgar teMt tanul, mint ezt a neve el6tt a t beW jelzLEddig is r6la volt sz6, 
mert nemcsak a valaszt6, a valasztott is allampolgar. A valaszt6k mar tul vannak az 
els6 vizsgan. Sikeresen. Meg6riztek a nyugalmukat, es urra lettek az indulataikon. 
Nemigen meltanyoltak azon politikusok igyekezetet, akik helyettiik ragadtattak el ma
gukat. A valaszt6k merlegeltek. Melyik part adja a legnagyobb biztonsagot, hoi a legki
sebb kockazata a restauraci6nak. Ez volt az els6dleges meggondolasuk. Ily m6don a 
magyar politikai eletben ujonnan jelentkez(f politikai csoportosulasok nyertek el a sza
vazatok t6bbseget. A kepvisel6jel6ltek szemelyet is ezekkel a k6vetelmenyekkel szem
besitettek. Jobbara a mult ellen szavaztak. Ez erthet6 . 

./'" Szandekukat er6sitette az a valasztasi kampany, amely okkal-ok nelkiil, a regi 
~ rendszerrel val6 rokonsaggal vadolt partokat es szemelyeket. A gy6ztes part ugy 

~ valt ki a t6bbiek k6ziil, hogy naluk nagyobb nyugalmat, es nemzeti onbecsiilest ki
nalt. A valaszt6k a jobb j6v6 egyeb felteteleivel kevesbe szamoltak, f6'k.ent a tulaj
donuiszonyok tisztazatlansaga folytan. A kepvisel6k 6sszek6tteteseire, befolyasara 
sem tekinthettek, mert kapcsolataikat a politikai es gazdasagi hatalmassagokkal 
csak a j6v6ben alakithatjak ki. A hagyomanyorzesnek -, mikent a szavavazatok 
aranyab61 kitetszik - a vartnal j6val kisebb szerepe volt. 
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AT. allamPoJgar most a nehezebb vizsglira keszillhet. A tetel: az iinkormanyzati vaIasz
tas.Ez mar teStkiizeli kiizdelem: A jeliilteket ismerik; a szemelyes, a helyi kiiziissegi erde
kek konkrefa:n jelentkeznek. A rokonszenv es a bizalom e1s6sorban emberekbez kiitOdik. 
Ohatatlanulpuskaporos]esz a leveg6. eM!. annYi remelhetO, hogy a vaIaszt6k nem felejtik 
el, amif tanultak. SOt, gyanipitjak ismereteiket. Es toviilibra is kierdemlik bel- es kiilfcildiin 
a tiszteletet, mikent erre a "t" beta, az allampoIgari cim el6ttutal . 

9. 
Etikai k6dex a TV 20 m(ikodesehez a vaIasztasok idoszakaban 

Budapest, 1994. aprilis 5. 

Jelen dokumentum al8ir6ja, Pestszenterzsebet-Soroksar Onkormanyzatanak Kep
viseI6-testiilete, illetve az ahhoz csatlakoz6 partok minden erejiikkel biztositani fogjak 
a TV 20 kiizszolgaIati kabeltelevizi6s csatorna miikiideset ugy, hogy a keriilet lakossa
ga val6s1ighii, partatlan tajekoztatast kapjon, hogy az 1994. evi orszaggyiilesi es iin
kormanyzati vaIasztas, valamint annak el6'kesziiletei tiirveny szerintiek es etikusak 
legyenek. Els6sorban arra tiirekszenek, hogy valamennyi miisorban az aIlampolgaro
kat a vaIasztason val6 reszvetelre es diinteshozatalra iisztiiniizzek. 

1.: A TV 20 minden miisoraban egyenl6 aranyli nyilvanossagot biztosit a jeliiltek
nek, kiemelt celjainak es programjainak. 

2.: Az azonos jellegii es sulyli esemenyeket igyekszik azonos m6don bemutatni 
(valasztasi nagy-gyiilesek, stb.) 

3.: Elkeriili a blijtatott vaIasztasi propagandat. 

4.: MegakadaIyozza, hogy a kampany soran a politikai szerepl6k vitaja a programok 
helyett a maganeletr61 sz6ljon. Ajeliiltek szemelyere vonatkoz6 kiizlesek nem serthetik 
a kiizizlest, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatat es a szemelyisegi jogokat. Ilyen 
kiizleseknek csak akkor lehet helye, ha az befolyasolja a jeliilt kiizeleti alkalmassaga
nak megiteleset. Ajeliiltek teljes politikai multja ismertethet6. 

5.: A fizetett vaIasztasi hirdetesek, kiizlemenyek "Politikai hirdetes" aIland6 felirat
tal kiiliiniiljenek el a miisorokt6l es a tiibbi hirdetest61. Nem kiiziilhet6 olyan hirdetes, 

- amelynek megjelentetese serti a kiizizlest, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko
zatat, az ors~ag' tiirveJi.yeit es a szemelyes jogokat, 

- amely tiirvenyesen bejegyzett part, szervezet rendezvenyet megzavar6, vagy boj
kottjara felhiv6. 

6.: A kiizvelemeny-kutatasok eredmenyeinek kiizlesekor kiiziilni kell a kutatast 
vegz6 szervezet vagy ceg nevet, a feltett kerdeseket, a megbiz6 szervezet nevet, az 
adatgyiijtes id6pontjates m6djat, a minta nagysagat es az ebb61 kiivetkez6 hiba lehet
seges merteket". Ha a' kiiziiltanyag azonos a kutatast vegz6 szervezet altai adott kuta
tliBi jelentessel, a kutataS eredmenyeert es hitelessegeert a kutatast vegz6 szervezet 
teljes felel6sseggeltartozik es vaIlalja a betekinthet6seget az'adatokba. Ha part vagy 
szervezet keri 'a kiizl~st, ugyanezzel'a, felel6sseggel tartozik. A politikai tartalmu kiizve-
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lemeny-kutatasokat 1994. aprilis 20. es 1994. rna jus 31. kiiziitt, valamint az iinkor
manyzati valasztasok elso fordul6ja elott ket bettel es a masodik fordul6 kiiziitt nyilva
nossagra hozni nem lehet. 

7.: A TV 20 munkatarsai tart6zkodnak minden olyan megnyilvanulastOl, amely a kam
pany eldurvulasat vatthatna ki. E szandeknyilatkozat alair6i iinmagukra nezve ezen szaba
lyok betartilsat vanaljak, megsertOmek megitelffiet a nyilvanoss!igra bizzak .... 

Magyar Nemzeti Muzeum Legujabb Kori Foosztdly . 

.... u.........I:!.Y..().."!:t.l!:t.v..~'!:r.~y.f!H~7T!~TI::>'.,.~~[)..1: ... ~v..i...v.4.z.I?'.~t.~().~.cv..e.~:r.e..~L..... ........ . 

10. 
Eloszor VaIaszt6 Tarsaim.! 

Szeged, 1994. m8jus 8. 

Talan meg Te is emlekszel a gyermekkorb61 a felnottkorba vezetO elsa lepeseidre, 
amikor elosziir mentel egyediil iskolaba, boltba, orvoshoz, elasziir utaztat egyediil vo
naton. Talan emlekszel Te is arra a biiszke pillanatra, amikor atvetted eleted elsa sze
melyi igazolvanyat. Akkor kezdted erezni, hogy nemcsak a csaladhoz es barataidhoz 
tartozol, hanem egy nagyobb kiiziissegnek, a tarsadalomnak is tagja vagy. 

Az6ta felnattel, fokozatosan teve meg azokat a lepeseket, amelyek soran megtanul
tad, hogyan iranyithatod iinatl6an az eletedet. N agykoru lettel, ami nemcsak azt jelen
ti, hogy tetteidert mar magadnak kell vatlalnod a teljes felelosseget, hanem azt is, hogy 
jogaiddal szabadon elve csak rajtad an, merre kormanyozod sorsod haj6jat. 

Am az utols6 lepes meg hatra van! Meg van egy jogod, amivel eddig nem elhettel, s 
amivel most elned kell, ha erezni akarod, hogy vegre te is a felnatt tarsadalom teljes 
jogU tagja lettel, es vegre nemcsak alkalmazkodnod kell hOZZll., hanem magad is bele
sz61hatsz alakulasaba. 

Talan unalmasnak tartod a politikat, de nem maradhatsz kiiziimbiis Te sem, hiszen 
most d61 el, hogy milyen lesz a jiiva, amelyben majd elned kell. Vegre egy meccs, ahol 
nemcsak szurkolhatsz, hanem labdaba is rughatsz, es este a TV-kepernyan vill6dz6 
szamadatokban es -oszlopokban a magad voksat is lathatod! 

Amikor szavaz61apodat - amely Tied, es csak a Tied - a ladaba dobod, erezni fogod, 
hogy talan eletedben elosziir nemcsak magadert, hanem orsz!igodert, fiatal demokraci- ~ 

ank eroslteseert is cselekedtel valamit. 

Tedd meg az utols6 lepest! 

Szavazz! 

Bdcsi Zoltdn, 
a J6zsef Attila Tudomanyegyetem 

biol6gus szakanak masodeves hallgat6ja 

Magyar Nemzeti Muzeum Legujabb Kori Fffosztdly . 

.......................... I:!.Y..().."!:t.l!:t.v..~'!:r.~Y...u.jte.7T!~'!.:r.!.J~[)..1:.~v.i.v.4.Z.I?'.~t.~().~Jv..e.tJ.:r.e..~L.................. 
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A v81asztasi fiizetek eddig megjelent szamai 

1. Orszagos Valasztasi Bizottsag elvi allasfoglalasai, idOkozi orszaggyiilesi valasztasok 

2. A tarsadalombiztositasi kepvisel6"k valasztasa 

3. Tajekoztat6 a partok es fUggetien jeloltek reszere az orszaggyiilesi kepviselOk 1994. evi 
valasztasar6l 

4. Modszertani ajanlas a Valasztasi Informaci6s Szolgalat feJallitasara es miikodtetesere 

5. Tajekoztat6 a szavazatszamlal6 bizottsagok reszere az orszaggyiilesi kepviselOk vaJasztasaboz, 
1994. majus 8. 

6. Tajekoztat6 az OEVKjegyz6i szamara 

7. Tajekoztat6 a telepiilesijegyzOk feladatairol 

8. Penziigyi tajekoztat6 fUzet 

9. Jogszabalygyiijtemeny az orszaggyiilesi kepviselOk 1994. evi valasztasaboz 

10-11. 1994. evi orszaggyiilesi kepvisel6-valasztasjeloltjei (I-II. fordulo) 

12. Orszaggyiilesi valasztasok 1994. 

13_ Az 1994_ evi orszaggy6.1.esi kepviselov8.lasztasok hivatalos vegeredmenye 

14. Tajekoztat6 az 1994. evi kisebbsegi onkormanyzati kepviselOk es polgarmesterek 1994. evi 
vaJasztasaboz 

15. JogszabaJygyiijtemeny az onkormanyzati kepviselOk es polgarmesterek 1994. evi va\asztasaboz 

16. Vaiasztasi informaci6s szolg.ilatok az onkormanyzati es kisebbsegi va\asztasokon 1994. 

17. Vegrehajtasi rendeletek az onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek 1994. evi va\asztasaboz 

18. Tajekoztat6 a partok, tarsadalmi es kisebbsegi szervezetek, tovabba fUggetien jeliiltek reszere 
polgarmesterek, az onkormanyzati es kisebbsegi kepvisel6k 1994. evi valasztasaboz . 

19/1-9. Az informatikai rendszer miikodese (az egyes modulok iizemeltetesi leirasa) 

20. Tajekoztat6 a helyi valasztasi munkacsoportok reszere a polgarmesterek, onkormanyzati es 
kisebbsegi kepviselOk 1994. evi valasztasaboz 

21. Tajekoztat6 a szavazatszamlal6 bizottsagok reszere az 1994. evi onkormanyzati valasztasr6l 

22. Tajekoztat6 a kisebbsegi szervezetek es fUggetien jeloltek reszere a polgarmesterek, az onkor
manyzati es kisebbsegi kepviselOk 1994. evi valasztasaboz 

23. Az 1994. evi onkormanyzati es kisebbsegi va\asztasokjeloltjeinek statisztikai oszszesitese 

24. Penziigyi tajekoztat6 fUzet 

25. A Legfels6bb Bir6sag hatarozatai az Orszagos Valasztasi Bizottsag dontesei elleni kifogasok 
targyaban. Az OVB allasfoglalasai 

26. Az 1994. evi onkormanyzati kepvisel6valasztas orszagosan osszesitett vegleges adatai 

27. A magyarorszagi nemzeti es etnikai kisebbsegek f6varosi es orszagos onkormanyzatainak va
lasztasa 1995. 

28. A Valasztasi K6dex eljarasi szabalyait eiOkeszit6 szakmai konferencia 
(1995. junius 22.) 

29. Kisebbsegi onkormanyzati valasztas, jogszabalyok es jeloltadatok 1995. november 19. 

30. 1994. es 1995. evi helyi kisebbsegi onkormanyzati valasztasok osszefoglal6 adatai 

31. Valasztasi es nepszavazasi kerdesekben hozott alkotmanybir6sagi hatarozatok 

32. Utmutat6 es segedanyag a valasztasi ismeretek oktatasahoz 

33. A valaszt6jog gyakorlasanak neMny feltetele a fogyatekos emberek eseteben 




