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„A parasztság minden pártot inkább kipróbál,  
mint a Parasztpártot” 
A Parasztpárt „alulnézetbQl” GyQr-Moson megyében 
(1945–1947)

Az 1867 és 1945 közötti magyar történelmet a hegemón pártrendszer léte jellemezte: 
majdnem nyolc évtizeden keresztül – az 1906–1910 közötti „koalíciós” kormányzást és az 
1918–19-es forradalmi és ellenforradalmi idQszakot, valamint az 1944-es nyilas diktatúra 
idQszakát leszámítva – egy mamutpárt gyakorolta a kormányzást, amelyik gyakorlatilag 
leválthatatlan volt. A hegemón pártrendszer lefojtotta a pártversenyt, kizárta a kormányzó 
mamutpárt legális eszközökkel való leválthatóságának lehetQségét, és ezzel egyszersmind 
kiszámíthatóvá tette – legalábbis a válságok idQszakától eltekintve – a pártrendszer m_-
ködését. A tapasztalatok szerint a magyarországi hegemón pártrendszerre nem a széttö-
redezett ellenzék, hanem a külsQ, nemzetközi kihívásoknak való kitettség jelent veszélyt 
(ahogyan arra az 1918-as világháborús összeomlás és az 1944-es német megszállás nyúj-
tott példát).1 Így a „befagyott” pártrendszer „fölengedése” nem a belsQ erQk, a politikai 
ellenzék erejének, hanem a nemzetközi körülményeknek a következménye.

Ha volt párt az 1945–47 közötti rövid demokratikus periódusban, amelyik teljesen 
elQzmények nélkül politizált, és a közélet perifériájáról került a kormányzati pozíciók 
közelébe, az a Nemzeti Parasztpárt volt. A Magyar Kommunista Párt – dacára negyedszá-
zados illegalitásának – rendelkezett 1919-bQl bizonyos (gyászos eredmény_) kormányzati 
tapasztalattal, és természetesen támaszkodhatott a Szovjetunió Kommunista Pártja inst-
rukcióira. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (1939-tQl Szociáldemokrata Párt) és a 
Független Kisgazdapárt is támaszkodhatott csaknem negyedszázados politikai tapaszta-
latára, hiszen a szociáldemokrata és kisgazdapárti politikusok 1944-ig a parlamentben és 
egyes törvényhatósági bizottságokban ültek (noha a két párt elsQ vonalbeli vezetQ szemé-
lyiségei áldozatul estek a náci és nyilas terrornak). A Nemzeti Parasztpárt azonban késQn, 
1939-ben alakult meg, és, ellentétben a három másik párttal, amelyikkel a koalíciós kor-
mányzásban részt vett, nem rendelkezett a politikában kipróbált vezetQ személyiségekkel. 
VezetQinek jelentQs része az irodalmi életbQl érkezett (Veres Péter, biharugrai Szabó Pál, 
Darvas József, Illyés Gyula, Féja Géza), mások az állam- és jogtudományok, illetve a tár-
sadalomtudományok területérQl (Kovács Imre, Erdei Ferenc, Szabó Zoltán, Bibó István).2

A Nemzeti Parasztpárt története napjainkban ismét az érdeklQdés középpontjába került. 
Borbándi Gyula, Tóth István, BenkQ Péter, Némedi Dénes, Salamon Konrád, Bognár Bulcsu, 
Szeredi Pál, Szirtes Gábor, Papp István, Bartha Ákos és Gyurgyák János m_vei részletesen 
bemutatták a párt országos történetét, szervezQdését, programját, és az 1930-as évek népi 
mozgalmát, amelynek gy_jtQmedencéjeként a Parasztpárt m_ködött.3 Jelen tanulmányban 
arra vállalkozom, hogy régiós metszetben megvizsgáljam a Nemzeti Parasztpárt történetét 
és szervezQdését. GyQr-Moson megye 1945–47 közötti parasztpárti történetének bemutatásá-
val kívánom érzékeltetni, hogy a Parasztpárt milyen idegenül mozgott egy olyan közegben, 
amelynek adottságai eltértek a párt szülQhazájának tekinthetQ Dél-AlföldtQl és Tiszántúltól.

Minden pártkutatás dilemmája, hogy a pártok programja, deklarált ideológiája még 
keveset mond önmagában a szociológiai bázisról. A tanulmányban kísérletet teszek egy 
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olyan forráscsoport feldolgozására, amelyik egyedülálló módon értékes információkat 
közöl a Nemzeti Parasztpárt szociológiai bázisáról.

A parasztpárti megyei titkárok összefoglaló jelentései, amelyek az 1947-es országgy_-
lési választás után készültek, községrQl községre haladva részletes kimutatást tartalmaz-
nak a pártszervezetek taglétszámáról, valamint a tagság szociológiai összetételérQl, politi-
kai tudatosságáról. Ez a forráscsoport a Politikatörténeti Intézet Levéltárában található.4 A 
jelentések pontos látleletet tükröznek arról, hogy az NPP politikusai milyen tényezQkben 
látták a szervezés és tagtoborzás nehézségeit, és így képet nyerhetünk a pártban uralkodó 
álláspontról az egyes lakóhelyi, társadalmi, foglalkozási rétegek, valamint a parasztság 
különbözQ csoportjainak politikai tudatosságával kapcsolatban. A jelentések értékes for-
rások abban a tekintetben is, hogy bemutatják, a párt milyennek kívánta látni a saját sza-
vazóbázisát, az ideálisnak vélt parasztságot, és fordítva, milyen mentalitású paraszti cso-
portokat tartott az akkori jobboldal (a Független Kisgazdapárt és a Demokrata Néppárt) 
bázisának, és mely paraszti magatartásformákkal fordult szembe.

(A Nemzeti Parasztpárt GyQr-Moson megyében) Erdei Ferenc egy 1947. június 15-i kéz-
iratában, amelyik „a nemzeti parasztpárt története” címet viselte, a Nemzeti Parasztpárt 
történetét hat korszakra osztotta fel. Az elsQ korszaknak a „pártalapítás és szervezkedés 
kezdete” címet adta; a második korszak az „illegális idQk”, a harmadik a „szegedi és deb-
receni szervezkedés”, a negyedik az „országos szervezkedés és választás” címet viselte, 
míg az ötödik a párt történetét a nemzetgy_lési választásoktól 1947 májusáig követte 
nyomon. A hatodik szakasz kezdetét Erdei a „pártegység megteremtése” címmel jelöl-
te.5 Erdei korszakolását követve, tanulmányomban az utolsó három szakasz, valamint az 
1947-es választás történetét vizsgálom meg, nem országos, hanem régiós szinten, GyQr-
Moson megyében.

GyQr, Moson és Pozsony megyéket az 1923:XXXV. tc. egyesítette, GyQr-Moson-
Pozsony közigazgatásilag egyelQre egyesített vármegye néven. A három megye összevo-
nása nem volt konfliktusmentes, hiszen a három törvényhatóság összeolvadásának – az 
1850-es évek Bach-korszakát leszámítva – nem volt hagyománya; külön érdekekkel, 
hagyományokkal, eltérQ gazdaságszerkezettel rendelkeztek.6

Az NPP idegenül mozgott a megyében, hiszen csak 1944-ben terjedt ki befolyása 
az Északnyugat-Dunántúlra. A párt hagyományos vonzáskörzetének a Dél-Alföld és a 
Tiszántúl számított, ahol a párt vezetQi éltek. Az NPP szavazótáborának gerincét a 30-as 
évek népi mozgalmával rokonszenvezQ értelmiség, valamint – inkább 1945-tQl kezdQdQen 
– a szegényparasztság egy része adta. A párt 1946. március 10–11-i Szervezeti Szabályzata 
egyrészrQl leszögezte, hogy „a magyar parasztság pártja”, de ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a „dolgozó parasztság minden rétegét: a földmunkásokat, summásokat, gazdasági cse-
lédeket, kisbérlQket, törpebirtokosokat, kertészeket és dolgozó kisbirtokosokat”, valamint a 
falun élQ értelmiségieket és kispolgárokat kívánja egyesíteni. Az NPP „zárt” volt a nagybir-
tokos parasztok irányába, mert Qket már a tQkés réteghez sorolta.7

A párt 1947-es programja egyértelm_en deklarálta, hogy a nagygazdák nem parasztok, 
„még akkor sem, ha csizmában járnak”, hanem „birtokos tQkés polgárok”, mert „szá-
mukra a föld már tQke, amivel vállalkoznak, spekulálnak, s aminek a hasznát húzzák”.8 
Az NPP paraszt-definíciója tehát életformán, mentalitáson alapult. A párt elnöke, Veres 
Péter még 1936-ban írott Az Alföld parasztsága cím_ m_vében éles határt húzott a „ri-
degparaszt” (amelyen az alföldi közép- és kisparasztot értette) és az anyagias, üzleties 
szemlélet_ „zsírosparaszt” között.9 Veres a „rideg-paraszt” kategóriával a parasztságon 
belül egy sz_kebb réteget jelölt: a (számára) eredeti, „igazi”, tQsgyökeres magyar paraszt-
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ságot „jelentQ kisparasztság és földmunkásság” csoportjait. Veres Péter odáig ment, hogy 
„legigazibb” parasztságról írt, és ezt, kissé sz_kkebl_ módon, a saját szülQföldje paraszt-
ságával, az alföldi értelemben vett középparaszti és kisparaszti rétegekkel, valamint a 
földmunkássággal azonosította.10 Veres tehát túláltalánosította szülQföldje parasztságának 
karakterét. JellemzQ, hogy a parasztpárti vezetQk, akik az Alföld déli és keleti szegletérQl 
származtak, szintén ezt a keretet próbálták ráhúzni az ország egész parasztságára. Az ag-
rárszocialista hagyományokat hordozó Tiszántúllal és Dél-Alfölddel szemben a népiek a 
Dunántúlt úgy tekintették, mint a katolikus egyházi és világi fQúri latifundiumok földjét, 
ahol cselédsorok százai bújnak meg alázatosan a kolostorok és kastélyok árnyékában.11

1945 márciusában az NPP, valamint a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front többi pártjai-
nak érdeklQdése a Dunántúl térségére irányult. A Dunántúlon GyQr-Moson megyében a köz-
ségek 88%-ában a földosztó bizottságnak volt parasztpárti tagja, ami a legmagasabb arány a 
dunántúli megyékben.12 Az NPP az 1945. november 4-i nemzetgy_lési választást követQen 
bekerült a koalíciós kormányba negyedik szereplQként. A kormányban a Parasztpárton kívül 
a Magyar Kommunista Párt (MKP), a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 
(FKGP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) képviseltette magát.

Veres Péter önéletrajzában a Parasztpártot többszólamú politikai szervezetként jel-
lemezte: „Az egyik árnyalat a proletárabb Erdei Ferencet, a másik a »narodnyikabb« 
Kovács Imrét érezte titkos vezérének – én pedig, haj! én mindegyiket értettem, hisz nép-
ben-nemzetben gondolkoztam, de bár az Erdeiét éreztem a jövQ útjának, mégis megpró-
báltam az ügy érdekében, majd késQbb is mindig egyensúlyozni ezt a két nem nagy, de 
egymást erQsen akadályozó erQt.”13

Ám valójában Veres Péter a fontos kérdésekben a kommunistabarát szárny álláspont-
jára helyezkedett.14 Az NPP-ben a legélesebb törés a koalíciós társakhoz való kapcso-
latrendszerben jelentkezett. Kovács Imre és társai a parasztegység jegyében a koalíció 
vezetQ erejét alkotó FKGP-vel való együttm_ködést szorgalmazták, míg Erdei és Darvas 
József a munkás-paraszt egységet, vagyis a baloldali pártokkal (MKP, SZDP) való szö-
vetséget támogatta. Kovács Imre az 1941-ben alapított Parasztszövetséget tekintette a 
parasztegység keretének. Csakhogy a Parasztszövetség elnöke Nagy Ferenc kisgazdapárti 
politikus volt, ekkor Magyarország miniszterelnöke. A párt balszárnya mindvégig szem-
ben állt a parasztegység koncepciójával, és gyakorlatilag a párt elnöke, Veres Péter is 
mellettük állt.15 Végül a Kovács Imre és Erdei Ferenc által képviselt szárny összecsapása 
1947. február 24-én teljesedett ki, amikor Kovács az ekkor folyó, Magyar Közösség per 
elleni tiltakozásul (amelyik 1947 májusában Nagy Ferenc puccsszer_ lemondatásához 
vezetett) bejelentette a pártból való távozását.16

A kisgazdapártiak a Parasztpártot kommunistabarátsággal, a kommunisták és a szo-
ciáldemokraták viszont „narodnyik” érzülettel, parasztromantikával, olykor nyílt naci-
onalizmussal vádolták. Igazság nem tehetQ sommásan ebben a kérdésben. Nem a köz-
pont, hanem a községi couleur local, vagyis a helyi tapasztalatok, a lokális társadalom 
tagolódása és belsQ viszonyai, valamint a helyi vezetQ személyiségek határozták meg a 
parasztpárti szervezetek arculatát.17 A parasztpárti szervezetek erQsen függtek a személyi-
ségi tényezQtQl. Hogy az adott szervezetben inkább a kommunistabarátság, vagy inkább a 
parasztegység politikája jegyében az FKGP-val való együttm_ködés dominált, sok eset-
ben aszerint alakult, Veres Péter némileg maliciózus szavait idézve, „hogy ki t_zte ki a 
zászlót, és annak az embernek milyen elvei, esetleg csak milyen vagyonkája vagy várandó 
vagyonreménységei voltak.”18

Az NPP azért is volt kiszolgáltatva az északnyugati politikai térben a lokális személyi-
ségi tényezQknek, mert gyökértelen volt az Észak- és Nyugat-Dunántúlon. 1945. augusz-
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tus elején a három megyét (GyQr, Veszprém, Komárom) magában foglaló gyQri kerület-
ben volt a legjobb a Dunántúlon az NPP szervezettsége: Tóth István mindmáig közkézen 
forgó monográfiája szerint a helységek 64%-ában m_ködött parasztpárti szervezet. EttQl 
a szervezettségi aránytól elmaradt a szombathelyi kerület (Vas, Zala, Sopron) és a pécsi 
kerület (Baranya, Somogy, Tolna) szervezettségi aránya: elQbbiben a helységek 35, utób-
biban 32%-ában volt jelen az NPP.19

Vagyis a számarányok alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az Észak-
Dunántúlon pusztán a szervezettségi számadatok alapján ígéretes volt a Parasztpárt 
helyzete. Azonban a számok önmagukban kevés információt nyújtanak egy párt beágya-
zottságáról. Ha a pártszervezetek számát vesszük alapul, könnyen az ökológiai tévkövet-
keztetés áldozatává válhatunk.20 Érdemes ehelyett annak vizsgálatára törekedni, hogy egy 
párt identitása, ideológiája, programja milyen mértékben korrelál egy régió, jelen esetben 
GyQr-Moson megye társadalomtörténeti, gazdaságfejlQdési adottságaival. EbbQl a szem-
pontból az NPP nem indult el jó lehetQségekkel GyQr-Moson térségében.

A radikális agrárdemokrata irányultságú NPP vezetQi a forradalmi, „konfliktusos” 
Alföld és a konzervatív, passzív Dunántúl kettQsségét visszavezették a gazdaságszerkezet 
és a történelmi hagyományok különbözQségére, mindenekelQtt a nagybirtok dunántúli 
dominanciájára. Úgy vélték, hogy a Bécs gazdasági, valamint GyQr meg Pannonhalma 
évszázados kulturális-szellemi függésében elhelyezkedQ megyéknek a kapitalizálódásban 
elQrehaladt parasztsága, a római katolikus papokkal teli és „német” Moson megyével 
egyetemben, nem jelent kiaknázható tömegbázist a számukra.

Erdei Ferenc A magyar paraszttársadalom cím_ 1941-es m_vében két térségrQl írta, 
hogy a parasztság elQrehalad a polgárosodás/polgárosulás útján: az egyik a Kisalföld és 
az Északnyugat-Dunántúl, a másik az Alföld, pontosabban ennek mezQvárosai és óriás-
falvai.21 A Kisalföld síkján, ahol a Bécshez és a nyugati piacokhoz közeli elQnyös fekvés 
következtében a parasztság képes volt bekapcsolódni a távolsági kereskedelembe, fuva-
rozásba, a paraszti lakosság hamar a kapitalizálódás meg a polgárosulás útjára lépett. A 
polgárosulás hatott a mentalitásra, az életmódra, a paraszti építkezésre, a díszes tárgyak 
kultuszára, és az öltözködésre is (a Kisalföldön kezdQdött meg a 19. század elején a „kiöl-
tözés”, azaz a színes gyári kelmékbe öltözés, amelyet követett a többi régió parasztsága).22 
Az NPP parasztfelfogása GyQr és Moson térségében lesz_kítette a párt támogatottságát: 
a Kisalföld síkján már a 19. század elején végbement egyfajta „elQ-polgárosodás” a föld-
m_ves népesség mentalitásában, amelyet a nyugati határszél kedvezQ földrajzi és társa-
dalmi feltételrendszere (a bécsi és alsó-ausztriai piacokhoz közeli fekvés, a kereskedelem 
mint a parasztság kiegészítQ tevékenysége) alapozott meg.23

A dunántúli parasztság szembeállítása – szociológiai és olykor felekezeti tényezQk alap-
ján – az alföldi paraszttal nem korlátozódott Veres Péterre és a Parasztpártra. Rákosi Mátyás, 
az MKP fQtitkára az 1947. szeptember 18-i pártközi értekezleten a paraszti választói adato-
kat elemezve kijelentette, hogy „a magyar parasztság demokratikusabb, politikusabb zöme 
a Dunától keletre van”, mivel itt kaptak a koalíció pártjai, és közöttük a baloldali pártok 
nagy arányban paraszti voksokat.24 A Veres Péter-i „ridegparaszt” és a dunántúli „kupecpa-
raszt” szembeállítása tehát adott esetben pártpolitikai színezetet kaphatott, és a pártharcok 
tárgyává válhatott, figyelmen kívül hagyva a földrajzi és gazdasági tényezQket, amelyek az 
észak- és nyugat-dunántúli parasztság gazdasági lehetQségeit magyarázták.

(Telepesek és „Qslakosok”) 1945-ben GyQr-Moson megyét elöntötték a népességmozgás 
hullámai. A pártok a németek kitelepítésével kívántak helyet biztosítani a részben cseh-
szlovákiai, részben szigetközi, részben Borsod megyébQl érkezett telepesek számára.25 A 
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Szabad Mosonvármegye cím_ lap 1945. október 21-i számának cikke az alábbi szavak-
kal méltatta a szigetközi magyarok „honfoglalását” az addig németek (ún. heidebauerek) 
lakta Máriakálnokon: „Kihúztuk a sváb tüskét Szigetközünk színmagyar, dunacsipkés [ti. 
Duna-csipkés – P.Á] testébQl.”26

Az NPP és az MKP motiváltabb volt a telepes mozgalom támogatásában, mint az SZDP és 
az FKGP, ami pusztán azért sem csodálható, mert az NPP és az MKP korábban nem rendel-
kezett választóréteggel GyQr és Moson megyék területén. Az NPP számára potenciálisan po-
litikai tQkét jelenthetett a GyQr-Moson megyén belüli telepítés. Az NPP-t ugyanis, mint a sze-
gényparasztság és földmunkásság pártját, természetesen harcos kiállás jellemezte a földosztás 
révén birtokhoz jutó újgazdák mellett, akiknek jelentQs része szigetközi, felvidéki, borsodi és 
Vas megyei telepes volt.27 A telepeseket a kitelepítésre ítélt németek otthonaiban helyezték el.

A Népgondozó Hivatal 323 családot telepített le GyQr-Moson megyében.28 A telepesek 
több rétegre bonthatóak. Egyrészt volt egy belsQ, megyén belüli telepítés: szigetközi ma-
gyarokat költöztettek a németek házaiba. Emellett megindult egy külsQ telepítés, amely-
nek alanyai borsodi és felvidéki telepesek voltak. Míg például a Máriakálnokra költözQ 
szigetköziek kertészek voltak, akik képesek voltak folytatni a német lakosság magas 
szint_ kertkultúráját, addig Levélre borsodi bányászokat telepítettek, akikrQl sejteni lehe-
tett, hogy a föld parlagon marad kezükön.29 Világos volt, hogy a különbözQ tájegységrQl 
érkezett telepesek a pártoktól várják érdekeik védelmét.

A pártoknak a telepítéshez és a telepesekhez való viszonyát befolyásolta az is, hogy 
korábban milyen gyökerekkel rendelkeztek az adott régióban. Az SZDP-t ez a kérdés ke-
véssé érintette, mert a két világháború között legálisan tevékenykedQ munkáspárt GyQr 
körzetén és Mosonmagyaróváron kívül addig sem rendelkezett szilárd pozíciókkal. Az 
MKP és az NPP karolta fel leginkább a telepítési programot, nem függetlenül attól a 
ténytQl, hogy ennek a két pártnak volt a legkevésbé gyökere az északnyugati régióban. 
Nyilvánvalónak t_nhetett, hogy a telepítés révén nemcsak a régi Moson megye területé-
nek végleges és feltartóztathatatlan elmagyarosítása következhet be, hanem a két párt is 
gyökeret ereszthet az északnyugati régióban.30

A telepítési politika meggondolatlan végrehajtására a levéli telepítés kapcsán a magyar-
óvári fQszolgabíró már 1945. november 9-i jelentésében rámutatott. Jelentésében felhívta 
a figyelmet GyQr-Moson országos viszonylatban kimagasló mezQgazdasági kultúrájára, 
és arra a veszélyre, mivel járhat, ha a jól termQ gyQr-mosoni föld a telepítés révén nem 
helybeli, és még ráadásul földm_veléshez nem is értQ emberek kezébe kerülhet, „akiknek 
lába alól egy újbóli pángermán törekvés alkalmával a föld könnyedén, játszva kicsúszik.” 
Utalt a levéli példára, ahol bányászokat telepítettek le a németektQl elkobzott földekre, és 
riasztó példaként hivatkozott arra, hogy sok telepes közt „ma olyan hangok hallatszanak, 
hogy jólétben és bQségben áttelelnek, és tavasszal visszamennek Borsod megyébe.”31 A 
fQszolgabíró szükségesnek tartotta a telepesek mezQgazdasági képzését, hogy ismét olyan 
virágzó legyen a mezQgazdaság, mint amikor a föld a heidebauerek kezén volt, ezért a 
telepesek számára tanfolyamok indítását javasolta.32

A helyzet a következQ évben sem javult, erre utal, hogy a rajkai Termelési Bizottság 
elnöke, Srágner Miklós a rajkai telepesek felülvizsgálata tárgyában levelet intézett a 
földm_velésügyi miniszterhez, amelyben a telepesek többségét „fegyelmezetlennek” és 
gondatlannak minQsítette, akik a földm_veléshez nem értenek, azt csak ny_gnek érzik, a 
földet nem szeretik. Javasolta a miniszternek, hogy zárják ki azokat a telepítésbQl, akik 
nem értenek a mezQgazdasághoz, és, mint hozzátette, „ebbQl a nagy mezQgazdasági fon-
tosságú ügybQl mindig pártügyet csinálnak”, ezért olyan intézkedést kér, „melyet pártügy 
nem befolyásolhat.”33
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Srágner megjegyzése utal arra, hogy a telepesek megválogatásában a párthovatar-
tozás vagy pártlojalitás szempontja érvényesült a földszeretet és szorgalom kárára. 
Számos községben, így Hegyeshalomban, Levélen, Magyarkimlén, Mosonszentjánoson, 
Mosonszolnokon (amely utóbbit egy parasztpárti jelentés a „legrosszabb telepes közsé-
gek” egyikének nevezett) és Rajkán áldatlan állapotok alakultak ki a borsodi és felvidéki 
telepesek, valamint a német nemzetiség_ek kényszer_ „társbérlete”, továbbá a gazdaság 
leromlása következtében. Az NPP jelentései beszámolnak arról, hogy a Parasztpárt több 
községben, így Halásziban, Hegyeshalomban, Levélen, Mosonszentjánoson, Rétalapon 
kétfrontos küzdelemre kényszerült az MKP-val és az SZDP-vel, elQbbit a borsodi telepe-
sek, utóbbit a „svábok” által támogatott erQként tüntetve fel.34 A Parasztpárt nem volt ké-
pes kihasználni a telepes kérdést önmaga népszer_sítésére, viszont a telepes szavazatokért 
folytatott küzdelemben kiélezQdött viszonya a kommunistákkal.

(„A Parasztpárt mellett általában nincs közvélemény” – a párt megítélése) Mindezek 
után felvetQdik a kérdés, hogy az NPP megyei tisztviselQi hogyan látták a többi pártot, és 
saját pártjuk helyzetét, esélyeit. A jelentésekbQl kiderül az is, hogy a többi párt szavazói 
hogyan vélekedtek az NPP-rQl, milyen kép – adott esetben torzkép – élt körükben a párt-
ról és annak programjáról. 1947. augusztus 18-án Szegedi Miklós, az NPP GyQr-Moson 
megyei elnöke két pártra tért ki jelentésében: a Barankovics István vezette Demokrata 
Néppártra (DNP) és az MKP-re, ami arra utal, hogy a parasztpártiak e két pártot tekin-
tették posszibilis politikai versenytársuknak az 1947-es választás elQestéjén. Szegedi a 
DNP-t úgy jellemezte, hogy „az FKGP-ben csalódott tömeg nagy része hozzájuk pártolt.” 
Az MKP-vel kapcsolatban azt jelentette, hogy a párt szemében „zavarosak és megbízha-
tatlanok vagyunk, és nem számolnak komolyabban velünk.”35 Az NPP szélesebb megíté-
lésérQl meglehetQsen lesújtóan írt: „A Parasztpárt mellett általában nincs közvélemény. 
Az ivódott be az emberek tudatába: kommunista vállalat, kolhoz stb.”36

Tehát, ahogyan Szegedi jelentése sugallta, a parasztpártiaknak a DNP-vel és az MKP-vel 
kellett versenyezniük a szavazatokért a falvakban. A kisgazdapárti szavazókért folyó ver-
senyt négyszereplQssé bQvítette a Balogh István páter vezette Független Magyar Demokrata 
Párt (FMDP) megjelenése. Az FKGP szavazóbázisa elolvadt, míg az SZDP korábban is 
elsQsorban városi párt volt, és a szociáldemokrácia biztos fellegvárának GyQr, valamint a 
Moson térségében leginkább ipari arculatú Mosonmagyaróvár számított, ahol viszont az 
NPP-nek kevés keresnivalója volt. Ugyanakkor GyQr-Moson és Sopron megyében sem a 
Pfeiffer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi Párt, sem a Schlachta Margit által vezetett 
Keresztény NQi Tábor nem volt képes listát állítani. A Polgári Demokrata Párt (PDP) gyen-
ge volt, ahogyan az 1945-ös nemzetgy_lési választáson. A Magyar Radikális Párt, amely-
hez a szociáldemokrata Peyer Károly csatlakozott, az SZDP-vel versengett. A választáson 
elinduló tíz pártból tehát ténylegesen csak négy (NPP, MKP, DNP, FMDP) törekedhetett 
eséllyel arra, hogy minél nagyobb részt hasítson le a széthulló FKGP szavazóbázisából.

A „kommunista fiókpártiság” vádját az NPP megyei vezetése megpróbálta ellensú-
lyozni, ezt jelzi, hogy egy, a választást követQ jelentés szerint „a választási harcot kissé 
jobboldali hangokkal f_szereztük.”37 A római katolikus egyház szocializációs szerepe és 
a római katolikus népi vallásosság szintén a Parasztpárt sikere ellen hatott. A parasztpárti 
jelentések kiemelik, hogy a papság mindenütt a DNP mellett kampányolt.38

Augusztus 26-i jelentésében Szegedi beszámolt a falujárásokról. Bár hangsúlyozta a 
gy_lések gyakoriságát, azonban aggasztóan utalt arra, hogy „a vidék »rekatolizálása« 
erQsen folyik”, ami elsQsorban a DNP-nek hoz politikai tQkét, „míg több helyen nyílt 
ellenzékbe és közönybe ütköztünk.” Szegedi levonta a konklúziót: „A parasztság min-



PAÁR ÁDÁM: „A PARASZTSÁG MINDEN PÁRTOT INKÁBB KIPRÓBÁL...” 53

Valóság ザ 2016. július

den pártot inkább kipróbál, mint a Parasztpártot.”39 Bár ez utóbbi kijelentés kissé túlzó 
volt (hiszen a Parasztpárt rendelkezett támogatókkal a szegényparasztok és a telepesek 
között), ám Szegedi érzékelte, hogy az NPP-n kívül az MKP, a DNP és az FMDP is a 
kisgazdapárti szavazok megszerzésére törekedett.

A megyei pártvezetés tagjai a legnagyobb hibának a szervezetlenséget tartották. Mint 
megállapították, a politikai riválisok közül az MKP „éppen nagyobb szervezeti erejénél 
fogva ezrével tudott apró ügyek kiharcolásával tagokat fogni”, ami „minden kommunis-
taellenes hangulaton túl” segítette a kommunista pártot.40 Míg az NPP lemaradt a szer-
vezkedésben az MKP mögött, addig védekeznie kellett a „kommunistaság” vádja ellen, 
amellyel a másik oldalról a DNP, illetve a papság vádolta.41 A megyei vezetQség javaslatot 
tett a professzionális adminisztráció kialakítására, a különbözQ szervek hatékony munka-
megosztására, valamint a tagság politikai szocializációjára (megyeközpontban pártiskola, 
minden községben parasztiskola révén).42 Hogy a községek nagyobb részében a couleur 
local formálása elkerülhetetlen, azt visszaigazolták a megyei titkár összefoglaló jelentései 
a választás utáni csatatérrQl.

(Lokális közösségek) Szerencsés eset, amikor egy párt után olyan forráscsoport marad 
fenn, amelybQl fel lehet vázolni, milyen volt a párt támogatottsága egy megyei tör-
vényhatóság községeiben. Az NPP régiós és helyi beágyazottságára, támogatottságára 
vonatkozóan fontos forrásbázist jelentenek a parasztpárti megyei titkárok összefoglaló 
jelentései az 1947-es országgy_lési választások eredményérQl, a községi pártszervezetek 
helyzetérQl.

Megítélésem szerint ez a forráscsoport alkalmas az NPP helyi szervezetei támogatottsá-
gának, szociológiai bázisának feltárására, azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen a me-
gyei titkárok szükségszer_en elfogultsággal viszonyultak az adott községben tevékenykedQ 
többi párthoz, és érdekeltek voltak abban, hogy a politikai riválisokat és azok választóit 
negatív színekkel fessék le. Továbbá, mivel a megyei titkár a községi titkárok jelentései 
alapján készítette összefoglalóját, elvben lehetséges utóbbiak részérQl az önfényezés, ön-
mentegetés szándéka is, vagyis a rossz szavazati arányért a felelQsség áthárítása egyes sza-
vazói csoportokra. Végül ez a forráscsoport alkalmas arra, hogy megítéljük: a parasztpárti 
politikusok milyennek akarták látni a számukra ideális parasztságot, és fordítva, hogyan 
látták és láttatták azokat a paraszti rétegeket, amelyek inkább a korabeli „jobboldal” (az 
FKGP, a DNP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) felé tájékozódtak. Természetesen tanul-
mányomban csak a GyQr-Moson megyére vonatkozó iratokat dolgozom fel.

Mi állapítható meg a parasztpárti megyei titkár összefoglaló jelentései alapján? Bizonyos 
magatartásformák, társadalmi stratégiák korrelációt mutattak a párt támogatottságának ala-
csony mértékével. A parasztpárti jelentések minden „egykézQ” községet úgy mutatnak be, 
mint a jobboldal felé hajló falut. Például Cakóháza jellemzése: „a községben sok nagygazda 
van. Evangélikus, egykézésnek induló parasztok.” Rábcakapi csaknem szóról szóra azonos 
jellemzést kap: „Evangélikus, egykézésnek induló község.” Vagy vegyük Tárnokrétit: „Sok 
a nagygazda. Jobboldali befolyás erQs. Elmaradt, egykézésnek induló község.”43

Az egyke létezése aggodalommal töltötte el a 30-as években a népi írókat, Kodolányi 
Jánostól Illyés Gyulán keresztül Kovács Imréig. A népi mozgalom úgy fogta fel az egyke 
terjedését, mint a paraszti közösségi érzület és értékrend válságának legnyilvánvalóbb je-
lét, amelynek veszélyességét növelte, hogy ez a jelenség leginkább a magyarság létszámát 
és életerejét apasztotta. Különösen a Dél-Dunántúl számított „fertQzöttnek” (utalhatunk 
a híres, vagy inkább hírhedt ormánsági egykére), de GyQr-Moson megyében az egyke 
ebben az idQben csak a Rábaközben volt kimutatható.44
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A megyei titkár összefoglaló jelentései azt sugallták, hogy az egykézQ falvak már el-
indultak a polgárosulás egyfajta – a népi gondolkodók által torznak minQsített – útján, és 
ennek megfelelQen az egyke a vagyont gy_jtögetQ nagygazdák önzésének bizonyítéka. 
Úgy tekintették ezeket a falvakat, mint a polgárosulásra való törekvésben az önpusztítás 
szélére jutott közösségeket. Természetesen nem várható el a megyei titkár jelentéseitQl, 
hogy mélyebb társadalomtörténeti analízisekkel szolgáljanak, és alaposabban feltárják az 
egyke okait, hiszen a politikus nem tudományt _z. Ám az, hogy ezek a jelentések ennyi-
re kiemelik bizonyos, a Parasztpárt számára kedvezQtlen szavazási hajlandóságú falvak 
egykézQ jellegét, jelzi, hogy a párt számára a vagyon kézben tartásának és tovább örökí-
tésének, valamint gyarapodásának ez a módja mélyen meg- és elvetendQnek számított.

A parasztpárti jelentések nem gyQzték kárhoztatni egyes községek konzervatív beállí-
tottságát, a „konzervatív” jelzQt a korban használatos „reakciós” értelmében; és persze a 
reakció szabadon tágítható gy_jtQfogalma alá minden olyan, akár egymással is vitatkozó 
eszmeáramlat, politikai párt vagy mozgalom besoroltatott, amelyik a Baloldali Blokktól (a 
kommunisták, szociáldemokraták és parasztpártiak szövetségétQl) jobbra helyezkedett el a 
politikai palettán. Alsóvámosról feljegyezték, hogy „irtóznak mindentQl, ami baloldali.” 
Természetesen a „baloldali” jelzQt az adott történelmi kontextusban kell értelmezni, és sem-
miképpen nem szabad egy absztrakt, idQtlen baloldaliságot számon kérni a Parasztpárton. 
A baloldaliság relatív voltát jelzi, hogy miközben a jelentés szerzQje a baloldaliságtól való 
irtózást veti a község lakosainak szemére, kiemeli, hogy a párt az 1947-es választásra a 
Szociáldemokrata Párt fellegvára lett.45 Vagyis a baloldaliságot a parasztpárti jelentés le-
sz_kítve, a kor kontextusában használja, és lényegében a Parasztpártra meg a Kommunista 
Pártra sz_kíti le, megfeledkezve arról, hogy elvben az SZDP is szövetséges, mint a Baloldali 
Blokk tagja. Ez egyúttal a Parasztpárt ideológiai függetlenségét, a kommunistáktól való tá-
volságtartás gyakran hivatkozott érvét is erQsen relativizálja.

A jelentésekbQl kiviláglik, hogy a megyei titkár a legnehezebb járásnak a pannonhalmit 
tekintette, elsQsorban a bencés apátság földrajzi és szellemi, szocializációs vonzáskörzete 
miatt. A jelentés panasza, hogy bár „a választás alatt a legtöbbet ezzel a járással foglal-
koztunk”, „a legvallásosabb magatartásunk sem hozott eredményeket a túl vallásos köz-
ségekben.”46 Mindazonáltal a megyei titkár különbséget tett a síkvidéki és a hegyvidéki 
falvak lakosainak politikai magatartása között, az elQbbiek javára. Vagyis teljes mérték-
ben korrelációt látott a bencés apátságtól való földrajzi távolság és az NPP iránti érdek-
lQdés között. A síkvidéki falvakkal kapcsolatban a jelentés arról számolt be, hogy „nagy 
utat tettek meg a felszabadulás óta a demokratikus gondolkodás terén.”47

Az NPP nem vette figyelembe a katolicizmus erejét a Nyugat- és Északnyugat-
Dunántúlon, emiatt az 1947-es választáson baloldali retorikájával eltávolította magától 
azokat a rétegeket is, amelyek körében máskülönben, társadalmi helyzetük alapján, esély-
lyel indulhatott volna. Alighanem döntQ mértékben a katolikus egyház tudatformáló hatá-
sának tudható be, hogy GyQrszentmártonban (a késQbbi Pannonhalmán) az NPP 1945-ben 
mindössze a voksok 3,26%-át szerezte meg, és 1947-ben is csak a szavazatok 4,6%-hoz 
jutott hozzá. Ezzel szemben az 1947-es választáson a kereszténydemokrata irányultságú 
DNP elsöprQ erej_, majdnem 70%-os gyQzelmet aratott GyQrszentmártonban, ami jelezte 
a katolikus tradíció erejét.48

A Parasztpárt meglehetQsen érzéketlennek mutatkozott a népi katolikus vallásosság 
iránt: a parasztpárti iratok úgy jellemzik a pannonhalmi járás hegyvidékén élQket, hogy 
az „bigott, félelemben élQ, teljesen a szerzetesek befolyása alatt álló nép.” Ugyanakkor 
az iratok utalnak a földrajzi távolság és a parasztpárti támogatottság mértéke közötti ösz-
szefüggésre: minél közelebb feküdt egy község az apátsághoz, annál nehezebb volt oda 
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a parasztpártiaknak betörni, míg a távolabbi községekben jobb eredményeket értek el. A 
Parasztpárt programja kevésbé volt vonzó a bencés apátság cselédei számára, mint a kato-
licizmus, ez az értékrend pedig a DNP-nek kedvezett.49 A parasztpárti megyei titkár tehát 
– nyilván a községi szervezetek jelentései alapján – a Parasztpárt, illetve a „baloldal” iránt 
fogékonyabbnak tekintette a pannonhalmi járás azon falvait, amelyek kiestek az apátság 
közvetlen hatósugarából. Mindez kiindulópontul szolgálhatna a párt és a római katolikus 
egyház kapcsolatának régiós kutatásához is.

Az NPP meglehetQsen pesszimistán nyilatkozott azokról a többnyire GyQr környéki 
falvakról, amelyekben a paraszti lakosság már kétlaki életet élt, vagyis a gyárakba ingázó 
munkásként dolgozott. Ezek lakosai amolyan „se ilyen, se olyan emberek” voltak a pa-
rasztpártiak számára. Ilyen községek voltak Abda, Öttevény, Pinnyéd, GyQrszentiván, ahol 
a kommunisták és szociáldemokraták számára nagyobb tér nyílt, mint a parasztpártiaknak.50

A telepes községekben, amelyek a megye mosoni részén voltak, az NPP elvileg jó esé-
lyekkel indult, fQleg ott, ahol egy helyi népszer_ ember szervezQmunkájával segítette a 
pártot (pl. Hegyeshalom, Levél), ám a kisgazdák és a kommunisták szintén a telepeseket 
támogatták ezekben a falvakban. A különbözQ pártokhoz tartozó, és ráadásul különbözQ 
területrQl érkezett vérmesebb telepesek nehezen bírták ki az egymás mellett élést a tét-
lenség hónapjaiban, amikor még a sorsuk is bizonytalan volt. A megyei titkár jelentései 
igyekeztek csökkenteni az NPP felelQsségét a telepes-kérdés kiélezQdésében. A jelenté-
sekben csak a telepesek legalja, a lusták és iszákosok a kommunista szavazók. EbbQl lát-
ható, hogy az NPP nemcsak „fent”, a nagygazdák irányába, hanem „lent”, az ún. lumpen 
elemek felé is meghúzta a határt.51

A párt általában jól szerepelt az újgazdák között, leszámítva, hogy állandó küzde-
lemre kényszerült a kommunistákkal. Így a pannonhalmi járásban fekvQ GyQrasszonyfa 
kapcsán a jelentés kiemelte, hogy „párttagjaink kizárólag újgazdák.” Ez egyúttal olyan 
község volt, ahol – legalábbis a jelentés szerint – a parasztpártiak és a kommunisták 
szimbiózisban m_ködtek egymással.52 A párt a pannonhalmi járásban a legjobb község-
nek Mindszentpusztát tekintette, ahol egyetlen família, a parasztpárti Varga-család rajta 
tartotta ujját a község és a szervezet ütQerén. Hogy ennek az egyközpontú vezetésnek is 
köszönhetQ-e, nem tudjuk, de a jelentés leszögezte, hogy a volt cselédekbQl álló lakosság 
„általában elég baloldali gondolkodású, radikális nép”.53 Olykor elQfordult, hogy nem-
csak kisbirtokosok, hanem nagygazdák is beálltak a parasztpárti szervezetbe, ahogyan 
Fehértó községben történt, noha ezt a szervezetet baloldali szellem_ként tartották nyil-
ván.54 Ezt azonban a jelentés nem véletlenül hangsúlyozta, mint kivételt.

Összességében a párt számára az ideális parasztszavazó ellentétét az alábbi rétegek je-
lentették: az „elmaradt egykézQ”, a „túl vallásos katolikus”, az „elzárt területen élQ, vagy 
szándékosan elzárkózó, apolitikus”, a polgárrá vagy munkássá válásban elQrehaladt „se 
ilyen, se olyan ember”, valamint a telepes újgazdák közül a „lumpen”. Az ideális szava-
zót mindezek alapján az öntudatos, politikus hajlamú szegényparasztokkal és cselédekkel 
azonosították. Természetesen sok múlt azon, hogy milyen személyiség állt a helyi paraszt-
párti szervezet élén, és az illetQ lojális maradt-e a párthoz az 1947-es tavaszi koalíciós 
válság után is. Ahol volt ilyen karizmatikus és lojális személy, ott könnyebb volt egyben 
tartani a szervezetet.

(Konklúzió) GyQr-Moson megyében az NPP tartósan kis párt maradt, ahogyan az országos 
politikában sem sikerült kilépni a másodheged_s szerepkörébQl. A párt nem tudott kezelni 
három, egymással részben összefüggQ kérdést. Egyrészt, nem tudta hozzáigazítani a párt 
parasztság-képét a piachoz, illetve az ipari központokhoz közel élQ, és a kapitalizálódás 
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útjára lépQ helyi parasztsághoz. Másodszor, nem volt képes toleránsan kezelni a nemzeti-
ségi kérdést. Végül nem tudta eloszlatni a párt iránti bizalmatlanságot, a kommunistaba-
rátság vádját a katolikus vallású népességben. Ez a három problémakör együttesen elQ-
idézték az NPP gyengeségét. GyQr-Moson politikai regionális színezete jobban megfelelt 
a kereszténydemokrata irányultságú DNP számára, mint az NPP-nek. Az NPP emellett 
az MKP-val is viszályra kényszerült, leginkább két szavazótáborban: az újgazdák és a 
telepesek körében.

A parasztpárti megyei titkár összefoglaló jelentéséi alapján felvázoltam, milyen men-
talitás volt elvetendQ a parasztpártiak számára. Az „egykézQ”, elzárkózó, apolitikus, 
vagyis a Parasztpárt szemében a túlhajtott polgárosulásra törekvésben önpusztítónak t_nQ 
közösségek éppúgy távol álltak a parasztpártiak számára ideális(nak vélt) paraszti világ-
tól, mint a római egyház iránti túlzott lojalitást tanúsító, vagy azok a falvak, amelyek a 
polgárosodás útját a kétlaki munkásság felé gravitálás útján valósították meg. A megyei 
titkár összefoglaló jelentései alapján jobban megérthetjük a parasztpárti politikusok és 
szervezetek mikro- és mezoszint_ dilemmáit, és mélyebben feltárhatjuk azokat a regioná-
lis és helyi társadalmi tényezQket, amelyekrQl a történészek – akik sokszor túlzottan is a 
nagypolitikára figyelnek – elfeledkeznek.
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