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SUTA POLITIZÁLÁS
FÖLDESI Ma r GIT-S zer en CSÉS KÁROLY: Halványkék választás. Magyarország —1947. Tanulmány és válogatott do
kumentumok. Budapest, 2001, Kairosz, 388 o.

Amikor új könyv kerül a kezembe, igyekszem külső jegyek alapján tisztázni a kötet személyes 
értékét, nekem szóló információs tartalmát. A  címlap, a verzó, a kolofon, de elsősorban a tar
talomjegyzék hordozza ezeket az első, állva is elolvasható ismereteket. A  tartalomjegyzék a 
szerző lelkének a tükre. Önmagában keveset mond a könyv tartalmi értékeiről, de sokat e l
árul a szerző szándékairól, a téma feldolgozásának tér- és időbeli korlátairól, a munka során 
igénybe vett társtudományokról, a kiemelt, illetve háttérben hagyott részletekről, a feldolgo
zás szerkezetéről, a szerző gondolkodásmódjáról. Utóbb izgalmas játék a tartalom és a tarta
lomjegyzék összevetése.

Legutóbb egy új történelmi munka tartalomjegyzéke keltette fel az érdeklődésemet. Ha sza
bad egy sajátos, alkalmi osztályozásra vállalkoznom, akkor azt mondhatjuk, hogy sorrendben 
a történeti életrajzok vonzzák a legszélesebb közönséget, és a forráskiadványok a legszűkeb
bet — szinte csak a szakmán belüli olvasókat —, a dolog jellegéből fakadóan. A  forráskiadvány 
nyers szövegközlés, a laikus számára túl sok ballaszttal, szűkszavú eligazító jegyzetekkel. Ezért 
hatott megdöbbentő erővel, hogy a kezembe került dokumentumkötet élén szépírói előszót ta
láltam. Gondolom, a szerkesztők vagy a kiadó abban a meggyőződésben él, hogy művük a sza
bályt erősítő kivétel, az általuk közölt nyers szövegek pedig az irodalmi szöveggyűjtemények 
erejével vonzzák majd a közönséget. Meglátjuk...

A  kötet témája valóban sok politizáló embert érdekelt az elmúlt évtizedekben, és ebből az 
érdeklődésből mára is maradt valami. Az 1947-es „kék cédulás”  választásokról van szó. Sze
mélyes pedagógiai tapasztalatom is az volt, hogy a háború utáni évekből a társadalmi emléke
zet két dolgot őrzött meg: a nagy infláció után jött forintot és a „kék cédulás”  választásokat.

A  mai politikai közgondolkodás, az a politikai etikett, amelyet a média hirdet, sajátos fény
be vonja a több mint ötven évvel ezelőtti eseményeket. Ma a hatalom csúcsain a törvények 
szigorú tiszteletben tartása, a közerkölcs normáinak megfelelő magatartás kötelező, és min
den apróbb botlás is politikusok bukásával járhat. Ehhez képest az 1947-ben történtek való
ban elképesztőek. A  kommunista párt aktivistái, olyan igazolások segítségével, amelyek szerint 
választói jogukkal nem tudnak a lakóhelyükön élni, körzetről körzetre utaztak, és ötször-hat- 
szor is szavaztak. A  kommunista párt egyszerű és alig leplezett csalásra használta ki a Bel
ügyminisztérium élén és a választási bizottságokban megszerzett pozícióit. Ez a könnyen 
átlátható jogsértés a maga korában is mélyen felháborította a politizáló tömegeket, és már-már 
egységfrontba tömörítette — a kommunistákkal szemben — a parlamenti helyekért küzdő pár
tokat.
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A  magyar társadalom a kék cédulákkal elkövetett csalást úgy élte meg, hogy a hatalom bir
tokosai játszották ki a saját törvényeiket. Nem volt nekik elég az 1945-ös választási törvény, 
annak 1947-es módosítása, a baloldali többségű és általában kommunista vezetésű választá
si bizottságok szigora a választói jog megítélésekor, saját „játékszabályaikat”  sértették meg né
hány plusz szavazat érdekében. A  társadalom erkölcsi értékítélete ezt nem tudta megbocsá
tani. Ezzel számára a hatalom elidegenedett szervezetté vált, amely kiszámíthatatlan, mohó, 
önmagát törvények felett állónak tudó és gátlástalan. Az 1947-es választások előtt és után is 
számos olyan jogszabály született, amely széles rétegek érdekeit érintette közvetlenül és sú
lyosan, mégis a kék cédulák jogellenessége maradt meg az emberek emlékezetében.

Feltétlenül idekívánkozik a „miért” ! Miért tették? A  kortársak szerint is az akkori politi
kusok közül a kommunista vezetők kiemelkedtek felkészültségben, taktikai érzékben, politi
kai rutinban és nemzetközi politikai tapasztalatban. Tudniuk kellett volna, hogy mit kockáz
tatnak, azt pedig pontosan tudták, hogy mi az a maximális eredmény, amit elérhetnek, tehát 
hogy mekkora tétért vállaltak kockázatot. Ez persze a X X. század végének a gondolkodása, 
innen nézve tűnnek Rákosiék vakoknak, politikai analfabétáknak.

Ok akkor egészen másként gondolkodtak. Ok még mindig az 1945-ös „megalázó”  válasz
tási vereség tudatában éltek. Még mindig úgy számoltak, hogy a polgári oldal a parlamentben 
abszolút többséget élvez. Tudták persze, hogy a parlamenti arányokat rengeteg konkrét kér
dés eldöntésekor különböző eszközökkel ki tudják egyenlíteni, de mindez nem számított, ők 
többséget, hatalmat akartak — a dolgozó osztályok nevében —, és ettől a többségtől nagyon messze 
álltak. Akkor már azt is tudták, hogy az előttük álló választásokon sem lesz meg a többség, 
csak abban bíztak, hogy az arányok változnak — a kommunisták, illetve a két munkáspárt ja 
vára. Az akkori kommunista vezetők még mindig nem érzékelték, hogy a köztudatban már meg
változott a helyzetük. Nem vették észre, hogy már nem a parlamenti matematika számít. Még 
mindig abban éltek, hogy a közgondolkodásban a Magyar Kommunista Párt egy kis párt, amely 
a munkásság nevében és érdekében legális és néha egy „kicsit illegális”  eszközökkel küzd a 
jobb politikai pozíciókért. Azt hitték, hogy a társadalom a jobbért küzdő kis pártnak elnézi az 
apróbb „stikliket” .

A  kommunista vezetők sok jó  taktikai lépése, esetenként az „utca”  segítségül hívása, a Szö
vetséges Ellenőrző Bizottság közreműködése, több politikai kulcspozíció megszerzése és meg
tartása mind hozzájárult ahhoz, hogy a társadalom szemében a kommunista párt 1947 nyará
ra hatalmon lévőnek számított. Es felmérhetetlen súlyú üzenet volt e folyamatban Kovács Bé
la letartóztatása, amivel a Szovjetunió egyértelművé tette, hogy kész közvetlenül is beavatkoz
ni a magyar politikai közéletbe, ha érdekei úgy kívánják. Lélektanilag e pillanattól kezdve 
vált egyértelművé, hogy az MKP — háta mögött a Szovjetunióval — a hazai politikai folyama
tok alakítója, szavazótábora nagyságától függetlenül az első számú tényező a politikai poron
don. Ezt a lélektani pillanatot vétették el Rákosiék, de a napi politikai csatározások közben 
ezt nem is volt egyszerű észlelni, és a megváltozott helyzethez alkalmazkodni. Ehhez talán túl 
sok volt bennük a sértettség is.

A  választásokkal vagy a választások után kezdődött az az eseménysorozat, amelyet egészé
ben a fordulat évének nevezünk. Ez a fordulat, amely a többpárti parlamentarizmustól az egy- 
pártrendszerig vezetett, szinte automatikusan, az európai népi demokratikus országokéhoz ha
sonló módon ment végbe — függetlenül attól, hogy az MKP 1947 augusztusában 21 vagy 22 
százalékot szerzett a választásokon. A  kék céduláknak ehhez semmi közük.

A  közemlékezetben, a legendáriumban hosszan fennmaradt a választási csalás emléke — 
meggyőződésem, hogy a közösségi erkölcs sérelme miatt —, és mindaddig izgatta a történeti 
és politikai kérdések iránt érdeklődő közvéleményt, amíg a valóságos politikai folyamatok, az
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akkori rendszerváltás története, történeti összefüggései nyilvánosságra nem kerültek. Ma már 
csak a hagyományok tartják életben a kíváncsiság pislákoló gyertyalángját.

Palasik Mária A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944-1949 
(Budapest, 2000, Napvilág, 347 o.) című könyvében szorosan nyomon követi azokat a jogi, po
litikai folyamatokat, amelyek a kommunista hegemóniához vezettek. Szól az 1947-es választá
sokról is, jelezvén, hogy ez volt az utolsó nagy alkalom a belső politikai ellentétek kiéleződé
sére, az ellentétes érdekű politikai szervezetek nyilvános megmérettetésére. A  kék cédulás ügyes
kedésekre azonban nincs miért kitérnie. Izsák Lajos (A parlamentarizmus vesztett csatája. Az 
1947. évi országgyűlési választások. In Parlamenti képviselőválasztások 1920-1990 . Tanulmá
nyok. Budapest, 1994, Politikatörténeti Alapítvány, 243—266. o.) — akinek gondolatmenetét a 
kötet szerkesztői bevezető tanulmányukban gondosan követik — áttekinti az idő előtt kiírt vá
lasztásokhoz vezető politikai csatározásokat, az előkészületeket, a választói jogok korlátozását, 
a jogosultak mintegy 10-15 százalékának kizárását a választásokból, és mindezekhez viszonyítva 
említi meg azt is, hogy a névjegyzéki kivonatokkal a kommunisták visszaéltek. Gyarmati György 
(„Itt csak az fog történni, amit a kommunista párt akar!”  Adalékok az 1947. évi országgyűlési 
választások történetéhez. Társadalmi Szemle, 1997. 7—8. sz. 144—161. o.) igyekszik az elér
hető források alapján számszerűsíteni a választások eredményét eltorzító beavatkozásokat, a 
választásból kizártak nagyságrendjét és a kék cédulákkal elért többlet szavazatok mértékét. Biz
tosan vitatható, de feltétlenül komolyan veendő érvei vannak.

Földesi Margit és Szerencsés Károly a választás történetéhez nem tesz hozzá semmit, csak 
a hangsúlyokat tolják el a névjegyzékkivonatokkal elért többlet szavazatok szerepének felér
tékelése irányába. Gyarmati azt az álláspontot erősíti, hogy a kék cédulákkal mintegy hatvan
hatvanötezer többlet szavazatot adtak le. A  szerkesztők Gyarmati érveit nem vitatva közlik, 
hogy a többlet szavazatok száma mintegy kétszázezer. Sajnos nemcsak a számok tekintetében, 
de a dolog jogi, politikai és erkölcsi megítélése tekintetében is — mintha a forráskritika fogal
mát sem ismernék — átveszik a kor politikai küzdelmeiben hévvel és indulattal nyilatkozó el
lenérdekű felek állítását, véleményét. Ettől a bevezető tanulmány hitele sérül.

A  bevezető végén azt írják, hogy rengeteg forrás maradt fenn. De nem mondják meg, hogy 
ezek hol találhatók, mire vonatkoznak, és hogy a közölt nyolcvanöt dokumentum a források
nak mekkora hányada. A  válogatás szempontjaira vonatkozó érdeklődést igyekeznek leszerel
ni azzal, hogy vállalják a szubjektivitást. Egy tudományos igényű publikáció esetében ez így 
kevésnek tűnik. Az nagyon jó , hogy a dokumentumok között hozzáférhetővé teszik a ma már 
csak nagy könyvtárakban elérhető vonatkozó jogszabályokat. Azt azonban nem értem, hogy a 
rengeteg dokumentum közül miért csak a Politikatörténeti Intézet Levéltárában őrzöttek kap
tak helyet a kötetben.

A  bevezető dolga lenne megmagyarázni, hogy egy történeti eseményt miért egyetlen aspek
tusa alapján, egyetlen nézőpontból, nem is a legfontosabb jellegzetességének kiemelésével igye
keznek bemutatni. Erős érvek kellenek ahhoz, hogy ezt a torzító egyoldalúságot az olvasóval 
el lehessen fogadtatni. Ez az érvrendszer hiányzik. Ezzel szemben az a benyomásunk erősö
dik olvasás közben, hogy a dokumentumok válogatóit elkápráztatták a szövegek. Találtak egy 
sor levelet, petíciót, feljegyzést, feljelentést, amelyekben valóban a visszaélések jelentették a 
központi problémát, erről szóltak. A  választásnak és különösen az 1947-es év politikai küz
delmeinek azonban marginális részlete maradt csak ez a visszaélés-sorozat.

Mielőtt a dokumentumok közzétételéről szólnék, szeretnék egy általános megjegyzést ten
ni. A  Fons című folyóirat 2000. évi 1. számában megjelent Sipos Péter racionális összefogla
lója a X X. századi forráskiadás elveiről, gyakorlati követelményeiről. Igen nagy kár, hogy a 
szerkesztők nem találkoztak ezzel a rövid, de nagyon hasznos segédeszközzel.
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A  válogatás első darabja vélelmezhető dátuma szerint is a legkorábbi dokumentum, fejléc, 
címzett, dátum és aláírás híján azonban nehezen értelmezhető. A  szerkesztők — különösebb 
indoklás nélkül — az MKP szervező bizottsága programjaként kínálják. Valószínűbb, hogy va
laki a párt vezetői közül értekezletre készülve vetette papírra a javaslatait. Ez egy korai fogal
mazvány. Ehhez képest mosolyt fakaszt, hogy a mai szerkesztők a lábjegyzetekben sorra szá
mon kérik a határidőket.

A  második dokumentumnál derül ki, hogy nagyon hiányzik a „hivataltörténet” . Nem tud
juk, hogy kikből állt a szervező bizottság, mely testület mikor, mivel bízta meg a bizottságot, 
mi volt a feladata, hatásköre, munkarendje stb. A  dokumentumnak van címe, de nincs dátu
ma, aláírása. A  cím jelen idejű fogalmazása megtévesztő: „A  [...] bizottság [...] a következő 
irányelveket fogadja el.”  Tényleg elfogadta? A  PB is jóváhagyta? Mi lett a sorsa? Sajnos a do
kumentumokra, azok hitelére vonatkozó olvasói kérdéseinkre a szerkesztők alig akarnak vá
laszolni, illetve a várható kérdéseket eligazító lábjegyzetekkel megelőzni.

A  harmadik dokumentum egy értekezleti jegyzőkönyv részlete. De melyik és mekkora részle
te? Az csak gondos olvasás során derül ki, hogy a jegyzőkönyv eleje hosszan hiányzik. A  közölt 
szöveg azt a látszatot kelti, hogy az ülés központi figurája Kovács István volt, holott kellő figye
lemmel kihámozható, hogy a Szirmai István előadói beszéde után folytatott vitával van dolgunk. 
A  szerkesztők által adott címből, a közlés módjából nem derül ki, hogy részlettel (részletekkel?) 
van dolgunk, csak az 1. lábjegyzet zárójeles megjegyzése igazít el. Nem tudjuk meg, hogy a köz
readott rész előtt ki mit mondott, miért ítélték elhagyhatónak a dokumentum egy — mekkora? — 
részét. Ez már a forráskiadás írott és íratlan szabályainak olyan mértékű megsértése, ami meg
rendíti az olvasó bizalmát. A  szerkesztők ostobán kockára teszik saját szakmai hitelüket.

Az állatorvosi ló tipikus esete a 12. számú dokumentum. „A  Magyarországi Zsidók Irgun 
Szervezetének körlevele tagjaihoz (1947. július 25.)”  — ez a szerkesztők által adott cím. Az 1. 
lábjegyzet: „A  szerzők nem tudják bizonyítani, hogy a dokumentum valódi szándékot tartalmaz- 
e, avagy provokáció.”  A  2. lábjegyzet miután megmagyarázza a Joint szó jelentését, és közli a 
vezetőit, így folytatódik: „A  Joint kezdetektől együttműködött a Kommunista Párttal. Anyagi 
támogatásban is részesítette a pártot, annak különböző intézményeit, illetve az ellenőrzése alatt 
álló AVO-t. Az irat szerint a Szociáldemokrata Pártot is támogathatták.”  A  3. jegyzetben még 
azt is megmagyarázzák, hogy miért vált ellenszenvessé a zsidóknak a Nemzeti Parasztpárt.

A  szerkesztők egy mondattal jelzik, hogy a dokumentum hitele kérdéses, majd további két 
bekezdés során olyan kiegészítéseket és magyarázatokat fűznek a szöveghez, amellyel azt hite
lesként szeretnék elfogadtatni. Ezt szolgálja az a sajátos játék is, hogy a szövegben előforduló 
Joint szót megmagyarázzák, de szót sem ejtenek a szinte ismeretlen Irgunról, ami pedig a cím
ben szerepel. (Az Irgun a palesztinai zsidók egyik önvédelmi, felszabadító fegyveres csoportja 
volt, amely később az izraeli hadsereg része lett. A  szervezet jellegéből fakadóan nem lehetett 
magyarországi csoportja, és nem adhatott programot a magyar zsidóknak a választásokra.)

Az áldokumentum szövege arról szól, hogy a szerzők és a Joint lepénzelték a kisgazdákat, 
tízmillió forintot adtak a szociáldemokratáknak, és semmi pénzt nem sajnálnak arra a célra, 
hogy a parasztpárt képviselőit kibuktassák a parlamentből. Ezek után a szerkesztők igen sa
játos jegyzetkészítési módjuk szerint közlik — „isten bizonyra”  —, hogy a kommunistákat is a 
Joint pénzeli. A  szociáldemokratáknak állítólag adott tízmillióról pedig csak annyit, hogy az 
mai értékén számolva — a kormány szerint — elegendő a Nemzeti Színház felépítésére.

Ilyen szabadon, szubjektiven kezelt dokumentumokhoz kellett Gyurkovics Tibor szépírói 
előszava. Ebből idézek egy — talán magyarázatot adó — mondatot: „N os, a kékcédulás válasz
tásokon először lökték oly mélyen a gyanútlan választó arcát a moslékos vályúba, hogy még a 
huszadik század végén is törölgetheti az utódpártok mocskát megdermedt vonásaiból.”




