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Választók és választottak a nyugati végeken1*

A Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922–1947) című kötet 
szerzője, Paár Ádám doktori disszertációját formálta könyvvé. Hogy a szerző munká-
ját alapos előkészületek előzték meg, onnan is érzékelhető, hogy a mintegy háromszáz 
oldal terjedelmű kiadvány közel harmadát foglalják el jegyzetek, bibliográfia, illetve a 
különböző mutatók és mellékletek. A Méltányosság Politikaelemző Központ munkatár-
sa a politikatudomány (választási földrajz) eszköztárát és szemléletét ötvözte a történeti 
kutatások hagyományos módszertanával. Vállalkozása azonban – mint már címéből is ki-
következtethető – ezen túlmenően is interdiszciplináris kísérlet, hiszen a kézenfekvő po-
litikatörténeti fókusz társadalomtörténeti kérdésfelvetésekkel ötvöződik benne. Ám két 
további okból kifolyólag is innovatív kötetet tarthat a kezében az olvasó. Egyrészt, mint 
Paár maga is hangsúlyozza, a választástörténeti szakirodalom az országos perspektívájú 
munkák mellett főképp helytörténeti kiadványokkal büszkélkedhet, vagyis hiányosnak 
mondható a közbeeső szint; hiányoznak a nagyobb tájegységek választási eredményeit 
elemző dolgozatok. Másrészt, Paár elszakadva a politikai korszakhatároktól az 1922 
és 1947 közti hét választás eredményeit tekintette át és értelmezte extenzíven. Ekképp 
kiindulópontja a Bethlen István fémjelezte kormánypárt hegemón helyzetét megalapo-
zó 1922-es választás (mely a tárgyalt vidéken Trianon után az első voksolás volt), míg 
záróakkord gyanánt az 1947-es hírhedt kékcédulás választás szolgált.

A politikatörténeti korszakokon átívelő megközelítés lehetővé tette, hogy a szerző ne 
rendszerekben, hanem emberekben gondolkodjon. Mindez a huszadik századdal foglal-
kozó kutatók esetében különösen üdvözlendő; legyen elég csupán utalni a szűk ember-
öltőnyi időt kitöltő Horthy-korszakra. A korabeli lakosság döntő többségének ugyanis ez 
a mégoly tömény huszonöt év is csak egy esetleg két privát életszakaszhoz kapcsolódó 
időszak volt, amit megelőztek (legalábbis) a dualizmus forradalmakba torkolló, utóbb 
mégis végelmúlhatatlanak tűnő évtizedei, s amit majd 1945 után egy száznyolcvan fokos 
politikai fordulat követhetett. A tájegységekhez kötött, ám rendszereken átívelő perspek-
tíva segítségével képesek lehetünk rámutatni a nyilvánvaló változásokon túli állandósá-
gokra, ekképp „a régió társadalmára jellemző pártmintázatra” (15) is.

A kötet első nagyfejezete a hazai és nemzetközi szakirodalom segítségével kíván 
„tudománytörténeti és elméleti alapokat” (21) nyújtani a munkához, majd a tárgyalt 
időszak fontosabb pártjait és pártcsaládjait ismerteti a szerző, külön kitérve a pártcsalá-
dok „topográfiai beágyazottságára” (83) is. Paár alapvetően mértéktartó áttekintésében 
a Kisgazdapárt 1945-ös átalakulását, vagyis a legkülönbözőbb kommunistaellenes cso-
portokat integráló kiterebélyesedését „perverz gyűjtőpártosodásnak” (72) nevezi. Ennek 
kapcsán megjegyzendő, egyes kortársak – Dobi Istvántól Bethlen Istvánon át Antal 
Istvánig – már az 1935–1944 közti kisgazda parlamenti képviselőcsoportok társadalmi 
alaktalanságát felemlegették (mely jelenségnek, megeshet, ekkoriban a náciellenesség 
volt az eredője). Hasonlóan furcsállhatjuk a „kommunista pártcsalád” (77) kategóri-
áját az áttekintésben, főképp hogy a „vonalnál” a korban fajsúlyosabb „frakciókról” 
(Weisshaus, Demény stb.) nem olvashatunk ehelyütt.

* A kutatás a PD 124292 azonosítószámú NKFIH-pályázat támogatásával valósult meg.
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A következő fejezet a tárgyalt időszak választási rendszereivel foglakozik (táblázattal 
is segítve a választójog változásai iránt érdeklődőket), majd a főszöveg felénél jutunk el 
„Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéig”. Itt kerül a 
korábban felvázolt elméleti keretbe a szűkebben vett tartalom; ekképp az olvasó részlete-
sen tájékozódhat a régió főbb, politikailag releváns törésvonalairól és konfliktusairól. Az 
utolsóelőtti nagyfejezet a Győr-Moson megyei képviselők társadalmi arculatát tekinti át, 
kiemelve, hogy a pártideológiák mellett legalább annyira fontos szempont lehet egy jelölt 
lokális beágyazottsága. Végül, immáron időrendi bontásban kerül terítékre a régió hét 
választása. Paár egyik, első hallásra talán meglepő állítása szerint „az 1947-es választás 
eredménye reálisabban mutatta a Győr-Mosont és Győr városát jellemző pártpolitikai irá-
nyultságokat, mint az 1945-ös választás” (203), mivel az utolsó tárgyalt megmérettetésen 
eredményes, Barankovics István nevéhez köthető Demokrata Néppárt jobban illett a régió 
pártmintázatába, mint a két ével korábban ugyanitt győzedelmeskedő Kisgazdapárt.

A kötet egyik fontos konzekvenciája, hogy Győr és Moson környékén háromosztatú 
politikai tér dominált az elemzett huszonöt évben, melyben a keresztényszociális (Paár 
vitatható megfogalmazásában: „keresztényszocialista”) mozgalmak és pártok voltak a 
leginkább meghatározóak, noha a kormánypártok – az országos jelenségekkel párhuza-
mosan – gyakorta sikerrel integrálták ezt az eszmeiséget (vagy legalábbis szavazóikat). 
A harmadik fontos tényező a szociáldemokrácia volt, ami nem is különösebben meg-
lepő, ha figyelembe vesszük a trianoni határok okozta változásokat, amikor is Győr az 
ország második legnagyobb iparvárosává avanzsált. 

Természetszerűleg nem lehet megkerülni a tárgyalt időszakban felfutó szélsőjobb-
oldali pártok szereplését sem, különösen, mivel a nyugati végeket egyfajta fellegvá-
rukként tartja számon a szakirodalom. Paár meggyőzően bizonyítja, hogy sikerükben 
– a régi beidegződésekkel szemben – nem a német nemzetiségi szavazók játszották a 
döntő szerepet, hiszen a nyilasok ugyanolyan eredményesek tudtak lenni színmagyar 
községekben is, a Volksbund pedig a kormánypártot támogatta helyettük 1939-ben. 
Ráadásul, a régióból megválasztott nemzetiszocialista (és egyébként szociáldemokrata) 
„képviselők körében egyáltalában nem találni német nemzetiségűeket” (160). A nyilas 
előretörés sokkalta inkább társadalmi-gazdasági okokkal magyarázható, hiszen – mint a 
kötetből kiderül – a szélsőjobboldali alakulatok elsősorban az elhagyatott kisközségek 
agrárszegénységét, illetve az ingázó, gyökértelenné vált városi munkásság alsó rétegeit 
tudták megszólítani. Emellett Paár alighanem okkal mutat rá a politikai marketing kora-
beli eszköztárára is, hiszen a napszámosokat „testvérnek” szólító, közéjük elegyedő sok 
ezer holdas helyi arisztokrata, Pálffy Fidél unikális jelenség volt a korban. A nyilasok 
alighanem ráéreztek, hogy a szociáldemokratákéhoz vagy a keresztényszociális mozgal-
makéhoz hasonló, több évtizedes szubkulturális háttér nélkül elsősorban „zászlóként” 
(47) sikeres politikus-celebekkel, a helyi véleményformálók megnyerésével, intenzív 
kampánnyal és persze a legprimitívebb antiszemitizmussal átitatott demagóg ígéretekkel 
érhetnek el eredményt.

Hasonló problémákkal a Horthy-korszakban illegálisan működő két alakulat, vagyis 
a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt is szembesült 1945 után. Ők gyö-
kértelenségüket egy-egy témakör („issue”) politikai instrumentalizációjával igyekeztek 
kompenzálni, jóllehet – mint a kötetben következetesen hasznosított pártdokumentu-
mokból jól érzékelhető – maguk is eléggé szkeptikusak voltak saját sikerüket illetően 
a bigott katolikusnak tartott, s a bécsi piac által kapitalista ojtást kapó helyi parasztság 
körében. Némi eredményt németellenes uszítással és az ehhez kapcsolódó – Horthy-
kori előzményekkel bíró – telepítések patronálásával (vagyis a telepesek megnyerésé-
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vel) lehetett elérni. A kötetből azonban az is kiderült, hogy a „gatyás kommunistáknak” 
tartott parasztpártiak és az „igazi” kommunisták kapcsolata közel sem volt felhőtlen, s 
a megszólítható szavazókért folytatott konkurenciaharc következtében a két helyi párt-
szervezet viszonya „kiéleződött” (144).

Végezetül meg kell jegyezni, hogy az olvasmányos és közérthető stílusban megírt 
monográfiában időnként fel-felsejlenek a disszertáció, s talán a korábbi részközlések 
formai nyomai, néhány szakirodalmi és levéltári rövidítés feloldását pedig hiába keres-
sük a kötet végén. Emellett a küllemre is tetszetős, méretéhez képest meglepően súlyos 
kötetben számos tördelési hiba maradt, s a szóközhiányok miatt néha egész egybeszer-
kesztett sorok értelmét kell kisilabizálnia az olvasónak. Ám a formai gondok senki ked-
vét ne szegjék: Paár Ádám munkája igen értékes darabja a választások és a választók 
történetével foglalkozó honi tudományos művek sorának.

(Paár Ádám: Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922–
1947). Győr, 2018, 302 p.)


