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Bevezetés 

Az 1989-90-es demokratikus átalakulást követően, és a parlamentarizmus, a jogállam és a 

polgári demokrácia intézményrendszerének kiépülésével párhuzamosan, a magyarországi 

történettudomány és politikatudomány művelői természetes érdeklődéssel fordultak az 1867 és 

1945, illetve 1945 és 1948 közötti időszak történetéhez. Az 1990-es években megújult 

érdeklődés övezte a politikatörténet-írást, hiszen a modern kori magyar demokrácia születése 

pillanatában magától adódott a kérdés: milyen politikatörténeti hagyományokra támaszkodhat 

a 90-es években kiépülő magyar politikai rendszer, kimutatható-e a kontinuitás az 1945, illetve 

1948 előtti időszakkal, akár a pártrendszer, akár a pártok ideológiai és szervezeti építkezése, 

vagy a politikai kultúra, az állampolgári magatartás tekintetében.  

A választási rendszert és a pártrendszert vizsgálva például szembe kellett nézni azzal a 

problémával, hogy Magyarország többpártrendszerű történetének nagy részében a hegemón 

pártrendszernek volt hagyománya. A hegemón pártrendszer lényege, hogy a többpártrendszer 

keretei között a politikai verseny korlátozott, mert reálisan egyetlen pártnak van esélye a 

választások megnyerésére és a kormányalakításra.1  

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 időszakot, valamint az 1944-es nyilas diktatúra időszakát 

leszámítva – egy mamutpárt gyakorolta a kormányzást, amelyik gyakorlatilag leválthatatlan 

volt.2 A mindenkori kormánypárt leválthatatlanságát számos tényező biztosította: a választási 

rendszer jellege (a rendszerbe épített cenzusok és az ún. korrektívumok, vagyis biztonsági fékek 

révén), a különböző szociológiai érdekcsoportok törekvéseinek és érdekeinek összehangolása, 

a közigazgatás kormányzati irányítása a főispánok miniszterelnöki kinevezése révén, valamint 

a szabadságjogoknak (pl. sajtó- és gyülekezési szabadság) az adott korszakoktól függően 

                                                           
1 Csizmadia Ervin: A magyar pártfejlődés történeti perspektívában: új hipotézisek. Politikatudományi Szemle. 

2009/4. 8. A hegemón pártrendszer fogalmát elemzi: Enyedi Zsolt-Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. 

2., javított kiadás. Bp., 2004., Osiris Kiadó. 150. és Bayer József: A politikatudomány alapjai. Bp., 1999., Napvilág 

Kiadó. 199.  

2 A magyarországi hegemón pártrendszerek kormánypártjai a következők: 1867-1875: Deák-párt, 1875-1904: 

Szabadelvű Párt, 1910-1918: Nemzeti Munkapárt, 1920-1922: Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, 1922-1931: 

Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt, 1932-1939: Nemzeti Egység Pártja, 1939-1944: 

Magyar Élet Pártja. Az egyes pártokat bemutatja: Izsák Lajos-Jónás Károly-Kovács Tamás-Réfi Attila-Sziklai 

István (szerk.): Magyarországi politikai pártok lexikona (1846-2010). I. köt. Bp., 2011., Gondolat Kiadó-MTA-

ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. 
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kisebb-nagyobb mértékű jogszabályi korlátozottsága, nem beszélve a „kemény” eszközökről, 

mint az ellenzéki jelöltek hatósági zaklatása, vagy a csendőrség és rendőrség bevetése és 

„erődemonstrációja” az ellenzéki választók mozgásának korlátozására. De még a társadalom 

bizonyos alrendszerei is hatással lehettek a választók magatartására (pl. faluhelyen a templom 

és az iskola, vagyis a pap vagy a tanító útmutatása, vagy hogy milyen lapok jelentek meg az 

adott törvényhatóságban). 1867-től 1945-ig, vagyis a kormánypárt dominanciáján alapuló 

hegemón pártrendszerek időszakában egyetlen olyan országgyűlési választás sem zajlott, 

amelyik a lakosság egyik vagy másik, kisebb vagy nagyobb részét ne zárta volna ki a 

választójog gyakorlásából. Bár a választójog általánossá vált 1945-ben, ebben az időszakban is 

létezett nemzetiségi cenzus (a német nemzetiségűekkel szemben). Az 1947:XXII. tc. újabb 

kizárásokat léptetett életbe, tovább szűkítve a választópolgárok arányát. 1949 után – a 

rendszerlogikából fakadóan – a parlament, Hubai László szavaival élve, „nem volt több 

egyszerű szavazási gesztusnál”.3 

Minden választással szemben alapkövetelmény, hogy egyaránt megfeleljen a 

kormányozhatóság és a reprezentativitás elvének: vagyis, hogy kormányzóképes többséget 

eredményezzen, és a választás eredményeként létrejövő parlament minél hitelesebben tükrözze 

a választópolgári közösség politikai-ideológiai mintázatát, vagy legalábbis megközelítse annak 

leképeződését.4 A gyakorlatban azonban ez a két feltétel szembekerülhet egymással, és a 20. 

századi magyar választási rendszerekben állandósult az állapot, hogy a kormányozhatóság elve, 

a hatalmi logikából fakadóan, rendre felülírta a reprezentativitás érvényesülését. A mindenkori 

kormánypártok a 19. század második felétől kezdve, szinte az egész parlamentáris korszakban, 

arra törekedtek, hogy különböző eszközökkel fékezzék a választási versenyt, lefojtsák a 

társadalom eszmei-politikai megosztottságának, azaz a (természetes) konfliktusosságnak az 

artikulálását az országos törvényhozásban, és megakadályozzák a parlamenti váltógazdálkodás 

kialakulását. Ilyen eszközök minden korszakban, és – hozzátehetjük –, amennyiben 

Magyarországon kívülre tekintünk, eredetileg szinte minden térségben és országban a 

mindenkori kormányerők rendelkezésére álltak. Kis túlzással élve, a döntéshozók szinte 

kifogyhatatlanok voltak az ötletekből, hogyan ne adják meg a választójogot. Abban az esetben, 

amennyiben a kormányzat megadta a választójogot, és a hatalmon lévő erők politikai meg 

                                                           
3 Hubai László: A választói magatartás kontinuitása 1990-2002. Politikatudományi Szemle, 2002/12. 95. 

4 Hubai László: Kis magyar választási földrajz 1920-2002. Rubicon, 2002/4-5. 4. 
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társadalmi értelemben túlságosan drágának ítélték a választójog szűkítését, különböző 

mechanizmusokkal gyengítették annak értékét, nehogy túl éles fegyverré váljon az ellenzék 

kezében. De még abban az esetben is, ha a közjogi feltételek nem adottak a politikai versenyhez, 

amennyiben, mint ahogyan a két világháború között számos vidéki választókerületben 

előfordult, imitált választások zajlanak, feltétezhető, hogy a választókerületek és települések 

nem homogének politikailag. „Magától értetődően egyszerre többféle pártszimpátia van jelen. 

E pártpreferenciák sajátos, az adott területre jellemző politikai mintázatot mutatnak.”5 

Disszertációmban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam Győr-Moson megye 1922-

1947 közötti párt- és választástörténetét, és bemutassam, hogy a régiós társadalom szerkezete, 

gazdasági beágyazottsága, törésvonalai milyen módon befolyásolták az egyes politikai 

irányzatok támogatottságát. Tézisem szerint Győr-Moson megyében és Győr városában 

kimutatható egy stabil, a politikai rendszereken átívelő, és területhez kötött, vagyis a régió 

társadalmára jellemző pártmintázat, amelyben az ellenzéki pólus a Horthy-korszakban is 

mélyen beágyazódott a társadalomba.  

Egyik tézisem szerint a győr-mosoni pártrendszer nem egyszerűen másolata volt az 

országos pártrendszernek, hiszen a régiós és helyi jellegű törésvonalak minden régióban 

meghatározzák a pártképződés mikéntjét, a pártok erősorendjét. Másik tézisem, hogy a politikai 

rendszerben lezajlott törések ellenére az 1945 utáni politikai-eszmei irányultság alapvetően 

nem változott a két világháború közötti időszakhoz képest: mindvégig kimutatható a 

folytonosság az eszmei-politikai irányultságban – ha nem is az egyes pártok iránti (mivel 

bizonyos korábbi pártok a pártrendszer jobboldali szegmensében nem indulhattak), de az egyes 

eszmei irányzatok és pártcsaládok iránti választáson keresztül.  

Ennek oka, hogy a régiós társadalmak értékei és ezekhez kapcsolódó törésvonalai – 

minden, a társadalmi és gazdasági szerkezetben bekövetkezett változás ellenére – szilárdak 

maradtak, és megváltozott formában megőrződtek az 1945 utáni új pártrendszerben is (pl. a 

katolikus értékorientáció, a nemzetiségi kérdés mint konfliktusgeneráló tényező fennmaradása, 

és a szociális kérdéshez való kapcsolódása 1945 után).  A disszertáció szakaszhatárai nem 

illeszkednek a politikatörténetben meghonosodott korszakoláshoz: a két politikai rendszert, a 

Horthy-korszakot és az 1945 utáni időszakot együttesen vizsgálom. Ennek egyik oka éppen a 

                                                           
5 Hubai 2002. 96. 
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társadalomtörténeti nézőpont érvényesítésének a szándéka: a társadalomtörténeti folyamatok 

nincsenek tekintettel a politikai rendszerekre, hiszen a régiós pártképződést meghatározó 

Horthy-kori törésvonalak egy része szívósan továbbélt 1945 után, az új társadalmi szerkezetben 

is (különösen a német-magyar nemzetiségi törésvonal tekintetében). A kezdőpontot (1922) 

indokolja, hogy ez volt az első olyan választás, amelyik a trianoni határok között zajlott, vagyis 

az 1922-es választásokra Győr és Moson megyékben (ekkor még önállóan) a ma is létező 

államhatárokon belül került sor. A végpontot (1947) pedig az indokolja, hogy a politikatörténeti 

szakirodalom egy része az 1947-es választást tekinti fordulópontnak, amelyet követően, ez év 

őszétől a parlamentarizmus, valamint a koalíciós kormányzáson alapuló demokratikus kísérlet 

felszámolása az addiginál gyorsabb üzemmódra állt át. 6  

Nemcsak politikatörténeti, hanem társadalomtörténeti szempont is szól az 1922-1947 

időhatárok kijelölése mellett. 1947-re nagyjából befejezettnek tekinthető a két világháború 

közötti társadalom felszámolása. A Győr-Moson megye története szempontjából releváns 

tényekre utalva: erre az időszakra a földreform következtében dominánssá vált a kisbirtok 

(1945), ezzel a korábbi elit nagybirtokos része és a római katolikus egyház elveszítette 

gazdasági alapját, a nagyiparban lezajlott az államosítás, valamint megtörtént a németek 

kitelepítése (1946), és a németek helyére mások (csehszlovákiai menekültek, szigetköziek, 

borsodi telepesek) letelepítése (1945-47); a lakosság részleges kicserélődése a korábban német 

nemzetiségi többséggel rendelkező Mosonban alapjában új helyzetet teremtett nemcsak a 

nemzetiségi viszonyrendszerben, hanem a politikai életben is, az egyházat is érintő földreform 

pedig Győrben és Mosonban is meggyengítette a térségben domináns katolikus egyház 

pozícióját. 1947. augusztus 1-jén kezdetét vette a hároméves terv, ami a „központilag irányított 

tervgazdaság” bevezetését jelezte. Mindezek következtében az 1947-es választáson már egy 

átformált arculatú társadalom vett részt.7 A történetírás eltérő mélységben dolgozta fel az 1922-

1947 közötti időszak egyes pártjainak, pártcsaládjainak, eszmei irányzatainak a regionális 

történetét. Az 1980-as évek végén megindult politikai pluralizálódás, a pártosodás 

                                                           
6 Ld. erről a kérdésről: Hubai László: Viták és álláspontok a II. Magyar Köztársaságról. Múltunk. 2005/2. 209. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy önmagában a választás nem jelentett döntő fordulatot, hiszen a 

többpártrendszer kulisszaként továbbra is fennmaradt. Azonban a Pfeiffer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi 

Párt mandátumainak megsemmisítése már jelezte a többpártrendszer és parlamentarizmus felszámolását. Romsics 

Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 1999., Osiris Kiadó. 292.,Gergely-Izsák: A huszadik század 

története. Bp., 2000., Pannonica Kiadó. 307., Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai 2011. 295. 

7 A makrotörténeti változások kapcsán az alábbi szintézisekre hivatkozhatunk: Romsics 1999. 281-282., 311-312., 

Gergely-Izsák 2000. 262-263., 280-281. 
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hozadékaként a rendszerváltást követően a közönség érdeklődése a pártok múltja felé fordult, 

és örvendetes módon megkezdődött az egyes régiók párttörténeti múltjának levéltári és 

sajtóforrásokon alapuló feltárása, valamint erről a témáról monográfiák kiadása. A történészek 

új összefoglaló munkákat, monográfiákat közöltek a két világháború közötti korszak, valamint 

az 1945 utáni időszak pártjairól. A párt- és választástörténeti kutatás a makro-(országos) szint 

mellett növekvő mértékben felölelte az egyes pártok régiós beágyazottságának vizsgálatát, 

természetesen a forrásadottságoknak a függvényében.  

Az 1990-es évek elején az újjászerveződött Független Kisgazdapárt figyelmet fordított 

önnön múltjának rekonstruálására, és történettudományos reprezentációjára, nem csupán 

országos köztörténeti, hanem megyetörténeti szinten is. A Független Kisgazdapárt régiós és 

megyei szintű szervezkedésének történetéről, a párt régiós és helyi politikába beágyazott 

alakjairól számos mű jelent meg.8 A Nemzeti Parasztpárt Baranya megyei történetét Szirtes 

Gábor írta meg.9 A két világháború közötti kormánypártnak kevés megyei levéltári 

forrásanyaga maradt fenn, de Baranya megye a kivételek közé tartozik. Vonyó József több 

tanulmánykötetben közreadta a gömbösi Nemzeti Egység Pártjának Baranya és Vas megyére 

vonatkozó dokumentumait, és tanulmánykötetben feldolgozta a kormánypárt történetét, 

valamint a levéltári anyag alapján képes volt rekonstruálni a NEP Baranya megyei, illetve 

községi szociológiai bázisát.10  

                                                           
8 Szecskó Károly, dr.: A Kisgazdapárt története Heves vár/megyében 1908-1990. /Kisgazda kis könyvek, a 

Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének kiadványa, szerk.: Virágh Ferenc, dr./ Bp., 

1995., kiadja az FKGP Országos Elnöksége Tudománypolitikai Intézete, Fazekas Gábor-Dani Lukács: A 

Független Kisgazdapárt Fejér megyében 1910-1949. Székesfehérvár, 1992., kiadja az FKGP Fejér megyei 

elnöksége. Az FKGP képviselőit ismerteti az alábbi adattár: Vida István-Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt 

képviselői 1944-1949. Életrajzi lexikon. Bp., 1991., ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet (Történeti 

elitkutatások, szerk.: Kovács I. Gábor) 

9 Szirtes Gábor: A „gatyás kommunisták”? A Nemzeti Parasztpárt Baranyában 1945-1949. Baranya Megyei 

Levéltár, 1993. A mű kiadását többek között a Nemzeti Parasztpárt eszmei-politikai örökségét valló Magyar 

Néppárt támogatta. 

10 Vonyó József: A Nemzeti Egység Pártjának megszervezése és taglétszámának alakulása Baranya megyében 

(1932-1936). Pécs, 1982. Uő.: A Nemzeti Egység Pártja induló szervezésének első dokumentumai (1932. 

december-1933. január). Századok,1984/4. 783-831., Uő.: A Nemzeti Egység Pártjának társadalmi bázisa Baranya 

megyében, 1933-1936. Baranyai helytörténetírás: a Baranya Megyei Levéltár évkönyve. 1984/1. 175-202., Uő.: 

Dokumentumok a Nemzeti Egység Pártja Baranya megyei megszervezéséhez és működéséhez. In: Szita László 

(szerk.): Baranya Helytörténetírás 1989. Pécs, 1989., Baranya Megyei Levéltár. 235-265., Uő.: Marton Béla utolsó 

kísérletei és kudarca a Nemzeti Egység Pártja szervezésében – Dokumentumok a Vas Megyei Levéltárból. Vasi 

Honismereti Közlemények, 1992/2. 66-79., Uő.: Gömbös Pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos Központjának 

dokumentumai (1932-1939). Budapest-Pécs, 1998., Dialóg Campus Kiadó., Uő.: Gömbös Gyula és a jobboldali 

radikalizmus. Tanulmányok. Pécs, 2001., Pannónia Könyvek. 
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Napjainkban a két világháború közötti szélsőjobboldali pártok regionális történetét, 

lokális és regionális bázisát is megújult figyelem övezi. Paksy Zoltán regionális metszetben, a 

Dunántúl térségében, illetve Zala megyében vizsgálta a nemzetiszocialista, nyilas pártok 

szerveződését és tevékenységét.11 Megállapítható azonban, hogy az 1990-es és 2000-es 

években készült regionális és lokális összefoglaló munkákban elhanyagoltan szerepel Győr-

Moson térsége. Az északnyugati országrésznek ez a szeglete olyan politikai társadalomtörténeti 

adottságokkal rendelkezik, amelyek – a korábbi évszázadok fejlődéséből, valamint a földrajzi 

adottságból fakadóan – egyedi színt kölcsönöznek ennek a területnek; utalhatunk a kevés 

iparosodó központ-sok falu kettősségére, a római katolikus dominanciára, vagy Moson megye 

német nemzetiségű majoritására; arra, hogy Moson megye egy német-magyar erőtérben 

helyezkedett el, míg a szomszédos Győr megye teljesen magyar nemzetiségi arculattal 

rendelkezett. Ez a kistérség három egykori megye (Győr, Moson, Pozsony) területén fekszik, 

amelyek rendelkeznek közös jellemzőkkel, de társadalomtörténeti és néprajzi szempontból 

mégis egyedi vonásúak. A megyénként egyedi és a közös vonások összessége, és ennek a 

makropolitikával való egymásra hatása alapján érthetjük meg a két rendszer során 

bekövetkezett változásokat, amelyek előidézték a politikai couleur locale formálását. 

1924 után a három megyét „közigazgatásilag egyelőre egyesített” törvényhatóság 

formájában, ideiglenesnek szánt jelleggel összevonták.12 Így az új közigazgatási határok által 

kijelölt terület elég széles ahhoz, hogy befogható legyen egy választási társadalomtörténeti 

kutatás számára, ugyanakkor mégis összetett ahhoz,  hogy bemutassam az egyes alterületek 

fejlődésében jelentkező különbözőségeket, és az egyes területek önálló arculatát. A 

kereskedelmi centrumból iparvárossá lett Győr, az Öreg-Duna és Mosoni-Duna által közrezárt 

Szigetköz, az agrár jellegű Mosoni-síkság viszonyainak egyedisége magyarázatot nyújt a 

pártbeágyazottság különbözőségére, ahogyan a német többségű Moson és a magyar lakosságú 

Győr megyék, vagy utóbbi területén a katolikus lakosságú Sokoró-dombság és az evangélikus 

lakosságú Tóköz nemzetiségi és vallási arculata is meghatározó a helyi pártosodás jellegére, a 

pártbeágyazottságra és a politikai kultúrára.13  

                                                           
11 Paksy Zoltán: Nagypolitika kicsiben: parlamenti választás és társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben. 

Korall. 2004. szeptember. 88-107. 

12 1923. évi XXXV. tc. a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak létszámának csökkentéséről és 

egyes kapcsolatos intézkedésekről. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7575, 2011. november 2. 

13 Győr-Moson megye táji tagozódásáról, valamint a táji jellemzők által meghatározott műveltségéről és gazdasági 

szerkezetéről hasznos volt számomra: Kósa László: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp., 1978., Akadémiai 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7575
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A disszertációban arra törekszem, hogy felvázoljam az 1922-1945 közötti Győr-Moson-

Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye/vármegyék, majd az 1945-1947 közötti 

Győr-Moson megye, valamint Győr törvényhatósági jogú város választás- és párttörténetét (az 

1950-ben e területhez csatolt Sopron megye és Sopron törvényhatósági jogú város nélkül), a 

megye és a város társadalomtörténetébe ágyazva. A kutatás fókuszát a választások szociológiai 

és kulturális összetevőire kell szűkítenem, és el kell tekintenem a választási magatartás 

pszichológiai és szociálpszichológiai vonásainak ismertetésétől, mivel ez a szempont túlzottan 

is szétfeszítené az elméleti-tudománytörténeti bevezető kereteit.14  

Mivel a disszertáció bevallottan egyfajta kísérlet a történettudomány és a politológia 

Magyarországon még többnyire széttartó útjainak egyesítésére, ezért a politikatudományi 

jellegű fejtegetések, ismertetések tekintélyes részt tesznek ki. Tudatosan törekszem arra, hogy 

a magyarországi, szűkebben a Győr-Moson megyei választások politikai szociológiai, 

választási földrajzi és párttörténeti hátterét – amennyiben lehetséges – nemzetközi tudományos 

kontextusba helyezzem. Meggyőződésem ugyanis, hogy a magyar politikatörténet akkor tudja 

nemzetközi szinten is megértetni a két világháború közötti, vagy az 1945-47 közötti időszak 

történetét, ha kilép az 1920 után – részben kényszerűen – kialakult nemzetállami keretből, és 

elhelyezi a magyarországi folyamatokat a nemzetközi kontextusban.  

Mindebben a politikatudomány komparatív (összehasonlító) iránya nyújthat eszközt. A 

komparatív és lokális, regionális társadalom- és politikatörténeti nézőpontok ötvözése 

szükségszerűen együtt jár a történettudományi munkákban megszokott kronologikus szerkezet 

„oldásával”: az egyesített megyék és Győr város földrajzi, társadalomtörténeti, gazdasági 

vonatkozásainak a bemutatásakor a tematikus rendezőelvet követem, míg a szigorúan vett 

kronológiai sorrendet csak az utolsó fejezetben alkalmazom, amelyben egymás után ismertetem 

a képviselőválasztások lefolyását. Nem foglalkozhatok azonban minden kérdéssel teljes 

mélységében, ezért bizonyos fontos politikatudományi jellegű kérdések tárgyalásától el kellett 

tekintenem. Az egyes pártok országos programjait külön nem elemzem, mivel a programok 

                                                           
Kiadó, Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). Bp., 

1998., Planétás Kiadó, Borsos Balázs: A magyar népi kultúra régiói 1. Dunántúl, Kisalföld, Alföld. Bp., 2011., M-

érték Kft. Kiadó. 

14 A választás pszichológiai elméleteiről részletesen ír: Prasanta K. Pattanaik: Voting and collective choice. Some 

aspects of the theory of group decision-making. 1971., Cambridge University Press., Pippa Norris (ed.): Elections 

and Voting Behaviour. New Challenges, New Perspectives. Aldershot, Bookfield, Singapore, Sidney, 1998., 

Dartmouth Publishing Company Limited. Ashgate Publishing Limited. (Teh international library of Politics and 

Comparative Government, ed.: David Arter) 
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teljes körű ismertetése és összevetésük a makropolitikai kutatás témakörébe tartozik, én pedig 

éppen a regionális és lokális jellegű kutatásra törekszem. Természetesen a pártok programjaikat 

a makroszintű közösségre vonatkoztatva fogalmazzák meg, de azok megvalósíthatóságát, 

realizálhatóságát a regionális és lokális társadalom tényezői határozzák meg. Sok esetben 

egyetlen személy, képviselő választási győzelmében a személyiség vagy a kapcsolatok nagyobb 

szerepet játszottak, mint a pártközpontok akarata és programja. Különösen így volt ez az egyéni 

választókerületekben, ahol a Horthy-kori választások többsége zajlott. A programok helyett 

figyelmem fókuszát arra fordítom, hogy a pártok miként reflektáltak az adott regionális 

társadalom jellegzetességeire, törésvonalaira. A makro- és a regionális, lokális szint 

összefüggéseit szerves egységben mutatom be. A disszertáció összetett témájából fakad a 

makro-történet és a regionális történet szintjeinek „egymásra forgatása”, kölcsönhatásos 

viszonyának vizsgálata. A makro-történet szükségszerűen „pártközpontú”, míg a regionális és 

lokális politikum vizsgálatakor társadalom- és gazdaságtörténeti mutatókat elemzek, hogy 

minél teljesebben és sokoldalúbban felvázoljam a vizsgált, és önmagában is összetett régió 

politikai mintázatát.  

A makroszintű elemzés „pártközpontú” perspektívájából fakad, hogy nem törekedhetek 

az országos politikai rendszer valamennyi szegmensének áttekintő elemzésére, így nem 

reflektálok azokra, a politikai rendszer egészének jellegével kapcsolatos szakmai vitákra sem, 

amelyek a Horthy-korszak és az 1945-47 közötti rendszer tartalmának értelmezése és 

megnevezése körül zajlanak, és nem tartom feladatomnak a politikai rendszerek értékelését. A 

pártrendszert úgy kezelem, mint a politikai rendszer elválaszthatatlan elemét, szubrégióját, 

amelyik azonban a disszertációban önálló szerepet kap. Szükségtelennek éreztem a reflektálást 

a Horthy-korszak és az 1945-47 közötti időszak politikai rendszereinek a pártszerkezeten 

túlmutató tartalmi és intézményi vonásaira, hiszen a tudományos szakirodalom a rendszerváltás 

óta, amióta a források teljes köre és a legteljesebb tudományos szabadság rendelkezésre áll, 

kellő mértékben tárgyalta a két politikai rendszer leírását.15 A választások történetéből nem 

                                                           
15 Korántsem a teljesség igényével az alábbi művek tájékoztatnak a két tárgyalt politikai rendszer jellegéről: 

Horthy-korszak jellegéről: Hirata Takeshi: A bethleni konszolidáció jellege a nemzetközi szakirodalom tükrében. 

Valóság, 1993/11. 54-66., Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914-1945. Debrecen, 1998., 

Csokonai Kiadó, Hajdu Tibor: Mozgástér és kényszerpálya: Horthy-korszak. Rubicon, 1998/4–5.42–43., Romsics 

Ignác: Bethlen István. Bp., 1999., Osiris Kiadó, Romsics, 1999., Püski Levente: Demokrácia és diktatúra között. 

A Horthy-rendszer jellegéről. In. Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar 

történelemről.  Bp., 2005., Osiris Kiadó. 206-233., Ungváry Krisztián: Magyarország szovjetizálásának kérdései. 

In: Romsics Ignác (szerk.): ua. 279-308., Turbucz Dávid: A politikai rendszer jellege a Horthy-korszak első tíz 

évében. Múltunk, 2007/4. 228-254. Püski Levente: Horthy-rendszer (1919-1945). Bp., 2006., Pannonica Kiadó. 

Boros Zsuzsanna-Szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944). 2., bővített és átdolg. kiadás. 
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foglalkozom az 1944-es Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasztásával, mivel a választás idejére 

nem stabilizálódhatott még a pártrendszer a Dunántúlon. Ugyancsak el kellett tekintenem 

azoknak a törésvonalaknak a részletes vizsgálatától, amelyek az országos pártosodást 

strukturálták. Noha ismertetem a cleavage (törésvonal)-elméletet, fontos megjegyezni, hogy a 

Lipset-Rokkan szerzőpáros által megfogalmazott törésvonalak az egyes országok fejlődéséhez, 

azokon belül az egyes régiók, tájegységek objektív adottságaihoz, történelmi és társadalmi-

kulturális hagyományaihoz illeszkedtek, vagyis mindig a helyi színekben jelentek meg.16 

A vizsgált politikai térnek nemcsak a története, hanem az elnevezése is sajátosan alakult, 

ami a trianoni békeszerződés kontextusában érthető meg. Az 1920-as évek elején szükségessé 

vált a megcsonkított megyék közigazgatásának szanálása. Az 1923-ban létrehozott 

ideiglenes(nek szánt) vármegyék hivatalos elnevezése az 1923:XXXV.tc. szerint 

„közigazgatásilag egyelőre egyesített (írásban rövidítve: k.e.e.) vármegyék”, de a mindennapi 

szóhasználatban elterjedt a „közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye” formula is. A 

különbség látszólag jelentéktelen, de a többes szám használata konkrétabban utalt az 

ideiglenességre.  

A disszertációban „Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegyék” formulát használom 

abban az esetben, amikor közjogi eseményekről írok, ezzel is kifejezve, hogy a megyéket 

politikai-közigazgatási egységként kezelem. A „Győr-Moson” elnevezést akkor használom, 

amikor a két megye történetének, társadalmának, gazdaságának, műveltségének, nemzetiségi 

és felekezeti tagoltságának, valamint pártviszonyainak korabeli, valamint 1923 előtti 

jellegzetességeiről írok. 1945 után a Győr-Moson név vált hivatalossá, ettől az időponttól 

számítva közjogilag is ezen a néven említik a megyét. 1950-ben egyesítették Győr-Moson és 

                                                           
Bp., 2008., ELTE Eötvös Kiadó. Ilonszki Gabriella: Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. 

században. Bp., 2009., Akadémiai Kiadó, Az 1945-47 közötti rendszer jellegéről: Balogh Sándor-Jakab Sándor: 

A magyar népi demokrácia története 1944-1962. Bp., 1978., Kossuth Könyvkiadó, Hubai László: Viták és 
álláspontok a II. Magyar Köztársaságról. Múltunk, 2005/2. 203-220., Bihari Mihály: Magyar politika 1944-2004. 

Politikai és hatalmi viszonyok. Bp., 2005., Osiris Kiadó. A két, általam tárgyalt politikai rendszerről rövid 

bevezetőt nyújt: Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai 2011. 137-147., 255-261. 

16 Magyarországon a szerzőpáros által ismertetett törésvonalak másként jelentek meg, mint Nyugat-Európában. 

Ilyen különbségnek tekinthető, hogy a klasszikus „centrum-periféria” és a „munkaadó-munkavállaló” törésvonal 

Magyarországon „zsidó-keresztény” szembenállásként is artikulálódhatott. Az 1918 előtti időszakban a politikai 

küzdelmek tengelyét a közjogi kérdés jelentette, de ez – az Osztrák-Magyar Monarchia széthullásával és az 1918-

as forradalommal – érdektelenné vált, illetve csak a későbbi ún. királykérdés formájában létezett. Ld. Bihari Péter: 

Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. 

Bp., 2008., Napvilág Kiadó., Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a 

fővárosban, 1920-1945. Bp., 2013., Napvilág Kiadó.  
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Sopron megyéket, Győr-Sopron megye néven.17 Ha a jelenleg érvényes megyebeosztásról írok, 

akkor a megyék mai elnevezését használom. A városok és falvak esetében azt az elnevezést 

tekintem mérvadónak, amelyik az adott időszakban hivatalos volt. Moson és Magyaróvár 1939-

ben egyesült, előtte a két település önállóan élte az életét. Ahogyan 1970 előtt hiába keressük a 

térképen Jánossomorját, helyette Mosonszentjánost, Mosonszentpétert és Pusztasomorját 

találjuk.18  

A disszertáció témáját bevallottan az a szándék inspirálta, hogy mintát nyújtsak arra, 

hogyan lehet alkalmazni a történeti politológiát, hogyan találhat utat a politikatudomány a 

történeti szintézishez, a politikai társadalomtörténeten keresztül.  Kevés magyar nyelvű elméleti 

műre támaszkodhattam, amelyek egyforma mélységben állnak a történettudomány és 

politikatudomány tudásanyagán, és e kettő szintézisének megvalósítására törekszenek. A 

történeti politológia még mindig fehér folt a magyarországi történettudományban és a 

politikatudományban, a regionális társadalomtörténeti aspektusok és a párttámogatottság 

összefüggése pedig különösen hiányos fejezete a magyar szakirodalomnak. Mindazonáltal 

remélem, hogy sikerül bebizonyítanom a politikatudomány és a történettudomány 

egymásrautaltságának előnyét, és utat mutathatok ennek a kölcsönhatásnak a gyakorlati 

hasznosításában. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Romsics 1999. 338. 

18 Thullner István: A városegyesítés visszhangja a korabeli sajtóban. In: Szentkuti Károly (szerk.): 

Mosonmagyaróvár 60 éve, 1939-1999. Emlékkönyv a város egyesítésének 60.évfordulója alkalmából. 

Mosonmagyaróvár, 1999., Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata. 13-22., Thullner István: Jánossomorja: 

kismonográfia és településtörténeti olvasókönyv. Jánossomorja, 2004., Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány. 

40. 
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I.Tudománytörténeti és elméleti alapok 

I.1.A választáskutatás történeti áttekintése: tudományágak, elméletek 

és módszerek 

 

Meglátásom szerint minden választási rendszer – mint a politikai rendszer egyik alrendszere, 

amelyik azzal összefüggésben van, de mégis elkülönült rendszert alkot – hét komponensből áll 

össze. Ezek: a választások jogszabályi környezete, amelynek meghatározására természetesen 

az állam jogosult (törvényekkel, rendeletekkel), a választások idején és a választási eljárás 

lebonyolítására felállított intézmények, a pártok választási programjai, a választási kampányok, 

a pártok képviselőjelöltjeinek és választási apparátusának tömegei, valamint a választók 

tömegei, és – némileg elvont elemként – a választói magatartás, amelyik része az állampolgári 

kultúrának. Az állampolgári kultúrát olyan adottságnak tekintem, amelyik diffúz módon van 

jelen a társadalom különböző szféráiban, az állami intézményekben, az iskolarendszerben és az 

egyesületi életben.  

A magyar kutatók összegyűjtötték és feldolgozták a választások jogi és intézményi 

kereteinek működését, valamint a pártprogramokat, ugyanakkor a választási rendszer 

mikroszintje, a kampányok, a választói tömeg szociológiai rétegződése, és az azzal összefüggő 

választói magatartás kutatása sokszor elhanyagolt tényező a szakirodalomban. Minél jobban 

távolodunk az intézményi szinttől, annál mélyebbre hatolunk a regionális és lokális társadalom 

finomszerkezetébe. A regionalitás és lokalitás szintjén folytatott kutatásban a 

társadalomtörténet, a politikai társadalomtörténet és a választási földrajz nyújthat segítséget. 

Disszertációmban az intézményi aspektusokkal a pártok, a választójog és választási rendszer 

vonatkozásában foglalkozom, egyébiránt a régiós és lokális társadalmi jellemzőkből és 

törésvonalakból próbálom megérteni a pártok támogatottságának mértékét. 

A pártok képviselőjelöltjei és választói magatartása, valamint az állampolgári kultúra 

vizsgálatát illetően a 19. század végi és a 20. század eleji társadalomtudományos „forradalom”, 

valamint ezeknek empirikus módszertana megtermékenyítően hatottak mind a korábban 

intézményközpontú, normatív politikatudományra, mind pedig a történettudományra. Az olyan 

határterületek, mint „politikai szociológia”, „politikai pszichológia” vagy „politikai kultúra” 

nemcsak a politikatudomány nyitottságát jelezték a rokon társadalomtudományok nézőpontjai, 
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kérdésfeltevései és módszerei iránt, de lehetőséget nyújtottak a 19. század vége óta széttartó 

társadalomtudományok szintetizálására is.  

Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék és Győr törvényhatósági jogú város politikai 

társadalmának vizsgálatában a hagyományos politika- és társadalomtörténet mellett a 

politikatudomány, valamint két határterület, a politikai szociológia és a választási földrajz 

nézőpontjának és módszertanának szintézisére teszek kísérletet. Ezért, a politikatudomány 

értelmezési kereteinek és fogalmi apparátusának a bemutatását követően, a politikai szociológia 

és a választási földrajz fogalmát értelmezem, hozzátéve, hogy a választási földrajzról 

részletesebben írok. Ezt indokolja, hogy a rész-diszciplína magába sűríti a politikai szociológia 

és a politikai kultúra tanulságait, de ezen kívül más diszciplínákból is merít, a közvélemény-

kutatástól a szociálpszichológiáig, miközben számos vita van a választási földrajz 

alkalmazhatósága körül. Ezért szükséges a választási földrajz történeti ívének felvázolása. 

I.1.1. A politikatudomány 

 

Talán különösnek hat, hogy a disszertáció elméleti alapjai közé sorolom a politikatudományt, 

amelyik jóval tágabb és összetettebb, mint a választások és választási rendszerek jogi, 

intézményközpontú, kulturális vagy szociológiai tanulmányozása. Mégis fontosnak tartom a 

20. században intézményesült politikatudomány nézőpontjának felvázolását, amelyet a 

disszertációban a történettudományos, illetve ezen belül társadalomtörténeti megközelítéssel 

ötvözök. A politikatudomány fiatal diszciplína, amelyik, hasonlóan a többi rokon, ún. 

társadalomtudományhoz (közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, antropológia), a filozófia 

nagy rendszeréből szakadt ki, tehát gyökerénél fogva interdiszciplináris tudományág. Alapvető 

fogalmai (hatalom, uralom, legitimitás, szuverenitás, parancsolás és engedelmesség) filozófiai 

jellegűek, de emellett a politikatudomány fiatal társadalomtudományként magába olvasztotta 

az alkotmánytan és a jog, a történettudomány, majd a többi társadalomtudományok 

(szociológia, közgazdaságtan, pszichológia, antropológia) eredményeit, fogalmait és 

nézőpontját.19  

                                                           
19 Mattei Dogan: A politikatudomány és a többi társadalomtudomány. In: Robert E. Goodin-Hans-Dieter 

Klingemann (szerk.): A politikatudomány új kézikönyve. Bp., 2003., Osiris Kiadó.  108. 
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Bár Európában is létezett egyfajta „ős-politikatudomány”, az újkori egyetemeken 

kialakult kameralisztika vagy Polizeywissenschaft, amelyik a hivatalnokok képzésével az állam 

tisztviselő-utánpótlását volt hivatva biztosítani, és ennek megfelelően praktikus ismereteket 

oktatott, azonban a modern empirikus alapon nyugvó politikatudomány szülőhazájának az 

Egyesült Államok tekinthető. Hosszú elméleti előzmények után a politikatudomány 

intézményesülése a 20. században következett be, elsőként az Egyesült Államokban 

(szimbolikusan az Amerikai Politikatudományi Társaság 1903-as megalakulását tekintik 

kezdőpontnak), ahol a modern tömegtársadalom, a tömegdemokrácia, és ezzel együtt a politikai 

jelenségek vizsgálatára vonatkozó társadalmi igény először megjelent.20  

Az intézményesült politikatudomány iránti igény ugyanis elválaszthatatlan a társadalom 

demokratikus fejlődésétől. Gabriel A. Almond egyenesen úgy fogalmazott, hogy ha a 

politikatudomány történetét egy olyan görbével modelleznénk, amelyik a tudományág 

fejlődését írná le, akkor „jelentősen megugrana a 19. században, majd stabilan emelkedni 

kezdene a 20. században, amikor a tudományág valódi professzionalizálódása végbement.”21 

Almond a politikatudomány első felívelési szakaszát a két világháború közötti időszakra teszi, 

amikor – a Charles Merriam, Harold Laswell és Harold Gosnell nevével fémjelzett Chicagói 

Iskola révén – az empirikus társadalomkutatás beépült az amerikai politikatudományba.22  

A New Deal politikája és a II. világháborús mozgósítás oly mértékben hozzájárult az 

amerikai társadalom átformálásához, hogy a politikai és gazdasági döntéshozók egyre inkább 

igénybe vették döntéseikhez a modern diszciplínák – szociológia, pszichológia, 

politikatudomány, marketing – által nyújtott tudományos hátteret. A második fellendülés a II. 

világháború utáni időszakban következett be, a behaviorista forradalomnak köszönhetően. A 

jogi-normatív, intézményközpontú politikaelméletet megújító empirikus amerikai 

politikatudomány ekkor gyökeret eresztett Nyugat-Európa egyetemein és tudományos 

intézeteiben, nem utolsósorban a demokratizálódási kísérletnek köszönhetően.23 Noha sokáig a 

                                                           
20 Warren E. Miller: Politikai viselkedés régen és ma. In: Goodin-Klingemann 2003. 289. Domenico Fisichella: A 

politikatudomány alapvonalai. Bp., 2000., Osiris Kiadó. 71. o., Bayer 1999. 34-36. 

21 Gabriel A. Almond: Politikatudomány: a tudományág története. In. Goodin- Klingemann, 2003. 61. 

22 Megjegyzendő, hogy számos európai társadalomkutató járult hozzá ekkoriban az amerikai 

társadalomtudományok (politológia, szociológia, pszichológia) fejlődéséhez, így Paul Lazarsfeld, a politikai 

szociológia egyik megalapozója, Sigmund Neumann, valamint a Frankfurti Iskola tagjai (pl. Otto Kirchheimer, 

Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Frantz Leopold Neumann, Leo Löwenthal). 

23 Gabriel. A. Almond: Politikatudomány…In: Goodin-Klingemann 2003. 61., Bayer 1999. 34-36. 
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nyugat-európai politikatudomány a szilárdabb társadalmi és tudományos alapokon álló 

amerikai társa árnyékába szorult, azonban 1970-ben már megalakult az európai 

politikatudományi tanszékek nemzetközi szervezete (European Consortium for Political 

Research).24 

Feltehetjük az obligát kérdést: mivel foglalkozik a politikatudomány? Elsőre azt 

mondhatjuk, hogy a politikatudomány vizsgálódásának középpontjában a politika áll. A 

politika magában foglalja a politikai rendszert, annak intézményeivel (polity) együtt, a politikai 

erők közötti küzdelmet (politics), a közpolitikát (policy), amelyik a javak és szolgáltatások 

elosztására vonatkozik bizonyos elv mentén, valamint a politikai kultúrát.25  

A politikatudományon belül számos megközelítés létezik a politika lényegéről. Az 

egyik elmélet feltételez egy harmóniát az egyének, csoportok között. Ennek az irányzatnak a 

hívei feltételezik, hogy a politika célja az egykor volt harmónia visszaállítása. A politika más 

meghatározása viszont éppen a konfliktust tekinti a politika lényegének, ezeket a 

megközelítéseket összefoglalóan konfliktuselméletnek nevezzük. Carl Schmitt egyenesen a 

barát-ellenség elkülönülést tekinti a politika lényegének.26 A politikai (vagy más természetű) 

társadalmon belüli konfliktusok megoldásának többféle módja lehet: a demokráciákban ez a 

többségi elv, amelyik a választási versenyben jut kifejezésre. Más megközelítések viszont arra 

helyezik a hangsúlyt, hogy a politika normatív értékek (pl. béke, közjó) képviseletéért zajlik. 

Max Weber a politikát koncepciózus gondolkodásnak és gyakorlati cselekvésnek tekintette, és 

különválasztotta normatív céljától, amelyre a politikai cselekvés irányul.27  

A 20. században az állam hatáskörének bővülésével, az ágazati politikák számának 

növekedésével, illetve mélyülésével (pl. a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, a 

foglalkoztatáspolitika, a jóléti politika megjelenése) népszerűvé vált a politika közpolitikai 

felfogása. David Easton kanadai politológus értelmezésében a politikai rendszer mindazon 

interakciókat magában foglalja, amelyek a társadalomra nézve kötelezőként felfogott döntések 

                                                           
24 Uo. 85. 

25 A hétköznapi szóhasználatban a politika kifejezés általában a politikai versenyre és a politikai intézmények 

működésére, vagyis a politics és a polity fogalmára szűkül. A politika fogalom három értelmezéséről ír: Ágh Attila: 

Közpolitika. In: Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Bp., 2003., Osiris Kiadó. 

119-163. 

26 Fisichella 2000. 44-45. 

27 Uo. 54., Bayer 1999. 59-63. 
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meghozatalára jogosultak.28 Harold Lasswell felfogásában a politika a közjavak elosztása körül 

bonyolódik: a politológia azzal foglalkozik tehát, „ki, mit, mikor és hogyan ad”? Természetesen 

ez a definíció a közpolitikai szemléletet fejezi ki, amelyben a politika bizonyos közfeladatok 

ellátását végzi, és ezekhez a politika eszközöket (forrásokat, intézményeket) rendel.29 A New 

Deal, majd a II. világháború utáni társadalmi és gazdasági reformok, amelyek szükségszerűen 

együtt jártak a szövetségi kormányzat hatáskörének bővítésével, Európában pedig a háború 

utáni újjáépítés és a jóléti politika együttesen megalapozták a politika ilyen típusú felfogását 

(emellett Németországban és Ausztriában az amerikai típusú politikatudomány 

intézményesülése a demokratikus szocializációs folyamatnak is részét képezte). Mindazonáltal 

a politikában továbbra is fennmaradtak, és népszerű témák maradtak olyan kérdések, hogy 

melyik politikai intézményrendszer a legmegfelelőbb az emberi közösségek számára, melyik 

politikai intézményrendszer felel meg leginkább a „jó kormányzás” követelményének.30. 

A lasswelli elosztás-központú közpolitikai megközelítés nem elégítette ki Robert E. 

Goodint és Hans-Dieter Klingemannt, akiknek megközelítésében a politika a „hatalom 

korlátozott alkalmazásában” írható le. A két amerikai szerző arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

redisztribúció csak egyik aspektusa a politikának. Utalnak arra, hogy a behaviorista forradalom 

és a racionális választás elmélete után a politikatudományban bekövetkező neoinstitucionalista 

fordulat visszahozta a politikatudományba a normatív elemek, értékek és intézmények 

fontosságának felismerését. Elméletükben a politikatudomány vizsgálódásának tárgyába 

belesűríthető minden olyan mechanizmus, amelyik a „társadalmi hatalom korlátozott 

alkalmazására” irányul.31  

A politikatudomány paradoxona, hogy bár elméleti kereteit, fogalmait más 

tudományterületekről (filozófia, jog, alkotmánytan, történettudomány, szociológia, 

közgazdaság, antropológia stb.) vette át, mégis az önállóság igényével lép fel. Azonban a 

legtöbb politikatudományi probléma mégis szoros összefüggést mutat más 

tudományterületekkel, ami megteremtette a lehetőséget – Mattei Dogan kifejezésével élve – a 

                                                           
28 Bogdanor 2001. 532. 

29 Gabriel A. Almond: Politikatudomány... In: Goodin- Klingemann 2003. 75-76. 

30 Bo Rothstein: A politikai intézmények: áttekintés. In: Goodin- Klingemann 2003.139. 

31 Robert E. Goodin-Hans-Dieter Klingemann: Politikatudomány: a tudományág. In: Goodin-Klingemann 2003. 

22-35. 
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tudományágak közötti „hézagok” kitöltésére. Ez megmutatkozik a „hibridizáció” 

jelenségében, vagyis abban, hogy a politológia közös területeket alakított ki más 

tudományágakkal. Egyebek között – hogy csak a témám szempontjából relevánsakat említsem 

– a politikatudomány és a földrajz, a politikatudomány és a szociológia területén (emellett a 

pszichológiától kezdve a közgazdaságig számos tudományág megtermékenyítette a 

politikatudományt), de ezen kívül még 38 hibrid területet (pl. politikai nevelés, pszichopolitika, 

nemi szerepek és politika) tartanak nyilván.32  

Összességében megállapítható, hogy mára a tudományágak közötti elméleti és 

módszertani átjárás megvalósult a politikatudományban. Az alábbiakban két, a disszertáció 

témáját meghatározó hibrid területet mutatok be, amelyek a politikatudomány és más 

társadalomtudományok határterületén alakultak ki, további specializálódást előidézve (politikai 

szociológia, választási földrajz). 

I.1.2. A politikai szociológia 

 

A politikai szociológia nézőpontjának, kérdésfeltevéseinek hatására megjelenő New Political 

History, valamint ennek újító hatásaként kialakult politikai társadalomtörténet új kérdéseket 

vetett fel. Kikből állnak a választójogosultak? Kik és miért szavaznak? Honnan rekrutálódnak 

a pártok politikusai? A szociális, földrajzi, nemzetiségi, felekezeti miliő és az ezekhez 

kapcsolódó törésvonalak hogyan befolyásolják a pártképződést? Milyen módon hatnak a 

kampányok a választás kimenetelére? Mi határozza meg az állampolgárok politikai választását, 

az intézmények milyen integrációs funkciót töltenek be? A politikai szociológia definícióját 

Seymour Martin Lipset amerikai politikatudós összegezte Political Man. The Social Bases of 

Politics című 1959-es művében, amelyik magyarul Homo Politicus címen jelent meg 1995-ben, 

és máig a politológusok által legtöbbet idézett mű.33  

Bár Lipset könyvének első megjelenése (1960) óta a politikatudomány és a 

történettudomány tükrében számos megállapítása elavult, leegyszerűsítőnek tűnik, vagy 

legalábbis megkérdőjelezhető (pl. a munkásosztály tekintélyelvűsége, a gazdasági fejlettség és 

a demokrácia szoros összefüggése), de a politikai szociológia definíciója, amelyet az első 

                                                           
32 Mattei Dogan: A politikatudomány... In: Goodin-Klingemann 2003. 108-126. 

33 Uo. 125. 
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fejezetben közölt, ma is helytálló: „A politikai szociológia egyik fő érdeklődési területe a 

demokráciát megalapozó társadalmi feltételek elemzése. Talán meglepően hangzik, de szilárd 

demokráciához szükség van a konfliktus, más szóval a megosztottság nyílt megjelenésére, az 

uralkodó pozícióért folytatott harcra, a hatalmon lévő pártokat érő kihívásokra és a hivatalban 

lévők cserélődésére.”34 Vagyis a politikai szociológia egy kérdésre vezethető vissza: mi tartja 

fenn az egyes országokban és nemzetközi szinten a demokráciát? 

A Lipset-i definícióból levonhatunk két dolgot: a politikai szociológia a konfliktust, a 

versenyt a demokratikus politikai rendszerek immanens, magától értetődő adottságának tekinti, 

mint amelyik lehetőséget nyújt a természetes módon tagolt, sokszínű politikai közösségben az 

érvek, értékek és ezekkel kapcsolatos álláspontok kifejtésére, a koncepcionális viták 

kihordására, továbbá a szavazási procedúrát, a közhivatalok választással történő betöltését is 

úgy fogja fel, mint a politikai közösség természetes tagoltságának nyílt megjelenítését. Kicsivel 

később a könyv lapjain Lipset az állam és a társadalom elkülönülését a reformáció és az ipari 

forradalom korszakáig, vagyis a modernitás kezdetéig vezeti vissza.35  

Ebből fakadóan az isteni legitimitás mellett, illetve azt követően az állami legitimitás is 

erős kritikák kereszttűzébe került: egyes gondolkodók az államtól mint elidegenedett hatalmi 

szervezettől visszaperelték a jogokat a társadalomhoz, vagyis állam és társadalom viszonyát 

konfliktusosnak látták (mint a korai szocialisták, Proudhon vagy Marx), mások azonban 

szükség- és törvényszerűnek, sőt jogosnak tekintették a társadalom alárendelődését az 

államnak. Lipset szerint a politikai szociológia azzal vágta át ezt az ellentétet, hogy egyrészt 

felismerte a konfliktus hozzájárulását a modern politikai rendszerek stabilitásához, másrészt az 

intézményesülés jelentőségét érzékeltette a modern társadalomban, amelyben a konszenzus 

fenntartását és a konfliktus kihordását sokféle intézmény biztosítja, és az állam maga csak egy 

ezek közül.36 Lipset felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazás egyszerre a verseny, a konfliktus 

kihordásának, megjelenítésének eszköze, és ugyanakkor a társadalmi integrációt szolgáló 

intézmény, és ezért a szavazást elsősorban abból a szempontból értékelte, hogy az fenntartja és 

                                                           
34 Seymour Martin Lipset: Homo Politicus. A politika társadalmi alapjai. Bp., 1995., Osiris Kiadó. 13. Egyes témák 

hivatkozásai: 44-60., 93-95., 104-147., 152-193. Természetesen a politikai szociológia a diktatúrák integrációs 

mechanizmusaival és intézményeivel is foglalkozik, ahogyan Lipset is (ld. Uo. 148-193.), azonban, érthetően, a 

politikai szociológia intézményesüléséhez is szükséges a demokrácia bizonyos foka.  

35 Lipset 1995. 13. 

36 Uo. 14-15. 
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megerősíti a társadalom integráltságát. Ugyanakkor cáfolta, hogy a magas választási részvétel 

a demokratikus verseny előfeltétele lenne, és a weimari köztársaság bukásának példáján arra 

figyelmeztetett, hogy a magas választási részvétel a konfliktusok kiélezettségét is jelezheti. 

Lipset megállapítása nem meglepő, hiszen viszonyítási pontja az amerikai demokrácia, 

amelyben a társadalom politikai integrációját intézmények sokasága teszi lehetővé.37  

Lipset az integráció kívánatos mechanizmusait kereste: azt, hogyan tartható fenn 

konfliktus és konszenzus egyensúlya. A választói magatartás és a pártkötődés szociológiai 

alapjait vizsgálva megállapította, hogy a demokrácia fennmaradásának biztosítéka a politikai 

rendszerben, ha a pártok szavazótábora leképezi a társadalom minél nagyobb részét, és vezetői 

különböző társadalmi rétegekből rekrutálódnak. Lipset szerint a sokszínűség, azaz a pártok 

szavazótáborának társadalmi, foglalkozási és etnikai értelemben heterogén jellege a 

kompromisszumos kultúrára ösztönzi a pártokat, míg a társadalmi törésvonalak és a pártok 

szavazótábora határainak egybeesése szükségszerűen elkülönüléshez vezet, ami radikalizálja a 

politikai szereplőket. A különböző, egymással ellentétes értékek, normák keresztbefolyásának 

kitett egyének kevésbé köteleződnek el egy olyan politikai irányzat, párt mellett, amelyik 

ideológiai alapon, vagy a réteg- vagy osztálybázis alapján az életük minden szegmensének a 

befolyásolására törekszik, így értékeik nem lesznek homogének. Eszerint „a szilárd 

demokrácia léte olyan szituációt kíván, amelyben minden jelentős politikai párt a népesség 

különféle metszeteit reprezentáló támogatókkal rendelkezik.”38  

Ugyanakkor a keresztbefolyások vissza is hatnak – méghozzá a demokratikus politikai 

rendszer stabilitása szempontjából pozitívan – a politikai pártokra és a pártrendszerre, mert 

lehetővé teszik a konfliktusok békés kihordását, a megegyezés lehetőségét. Ha a pártok a 

népesség minél nagyobb részének érdekeit artikulálják, akkor kevésbé valószínű, hogy kizárják 

a kompromisszum lehetőségét.39 Lipset kockázatosnak tartotta a Sigmund Neumann által 

„integrációs pártoknak” nevezett világnézeti, és egyetlen társadalmi réteg érdekeit képviselő 

pártok megjelenését. Neumann tézise a reprezentációs és integrációs pártok dichotómiájára 

épül: míg az előbbiek a szavazatmaximalizálásra törekszenek, és ezért érdekeltek a népesség 

                                                           
37 Uo. 25. 

38 Uo. 24-25. 

39 Lipset 1995. 25., 89-91. Lipset következtetése természetesen a nagy gyűjtőpártok dominanciáján alapuló 

amerikai pártrendszer idealizálásának irányába mutat, szemben az európai pártrendszerek többségével (amelyek 

mögött az amerikaitól eltérő történelmi, társadalomtörténeti múlt áll). 
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minél nagyobb részének megszólításában, addig az integrációs pártok egy koherens 

nézetrendszer, világmagyarázat elvét akarják érvényre juttatni a politikában. Neumann és 

Lipset szerint az előbbiek erősítik, míg az utóbbiak (azáltal, hogy tagjaikat egy 

nézetrendszerhez kötik, és erős szubkulturális hálóval a párthoz fűzik őket) éppen ellenkezőleg, 

gyengítik a demokratikus rendet. A politikai szubkulturális elkülönültségeken alapuló 

társadalom kudarcának klasszikus példáját Lipset az 1930-as évek Ausztriájában vélte 

felfedezni, ahol a két antináci erő, a keresztényszocialisták és szociáldemokraták belső 

konfliktusa polgárháború szélére sodorta az államot, és hozzájárult az osztrák köztársaság 

parlamentáris rendszerének szétmállásához.40  

Mondani sem kell, hogy Lipset – az amerikai közéleti tapasztalatokon nyugvó, bár 

hatalmas nemzetközi anyagon illusztrált – következtetése nagyon messze állt a korszak európai 

valóságától. Lipset olyan társadalomban élt, ahol a gyűjtőpártosodás immanensen következett 

a társadalmi és politikai rendszer szerkezetéből, míg Európát a 20. század első felében (az 1950-

es, 60-as évekig) a világnézeti vagy réteg-(illetve osztály)alapon működő tömegpártok 

határozták meg, amelyek nem csupán politikai szervezetek voltak, hanem egy ideológia köré 

szerveződött identitásközösségként is funkcionáltak. A nagy tömegpártok saját tagságuk 

integrációjának fokát a „bölcsőtől a sírig” tartó identitásközösség révén akarták biztosítani, 

illetve megerősíteni, de azon igyekezetükben, hogy saját tagságukat magukhoz fűzzék, 

gyengítették a társadalom egészének integráltságát. Lipset azonban elsősorban a társadalom 

integráltsága szempontjából fontosnak tartotta, hogy a pártok szavazótábora olyan értékeket 

valljon, amelyek más párthoz fűzik őket, oldva az erős csoportkohézióból fakadó ellentéteket, 

és mérséklően hatva a politikai vitákra.41 

Lipset és kollégája, a norvég Stein Rokkan törésvonal-elmélete talán minden más 

politikai szociológiai elméletnél nagyobb mértékben járult hozzá a pártkutatás elméleti 

megalapozásához. Az amerikai és a norvég politikatudós a pártképződést négy törésvonalra 

vezették vissza, amelyek a modernitást megalapozó, a 18. század végén és a 19. században 

                                                           
40 Uo. 89-90. Lipset ki is jelöli az általa kívánatosnak tartott fejlődési irányt az integrációs pártok számára: „A 

demokratikus politizálás megkerülhetetlen szabályai szerint a párbeszéd minden módon, párton belül és kívül, 

egyaránt lehetséges és kívánatos, úgyhogy azok a pártok, amelyek demokratikus eszközökkel remélnek többséget 

szerezni, végül fel kell hogy adják az integracionista törekvéseket.” Uo. 90. Simon János: A pártok 

funkcióváltozása az ezredfordulón. In: Johancsik János (szerk.): Pártok változó szerepben. Nyugat-európai 

tapasztalatok. Bp., 2001., Villányi úti Konferenciaközpont. 23. 

41 Lipset 1995. 25. 
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bekövetkező „megkettőzött” forradalomban, azaz politikai és gazdasági átalakulásban (a 

nemzetállam megjelenése és az iparosodás) gyökereznek. A nemzetállam kialakulása 

szükségszerűen kiélezte a nemzetépítő elit konfliktusát egyrészt a „nemzetállam” alatt (mellett) 

létező regionális, nemzetiségi, etnikai identitás elsőbbségéhez ragaszkodó belső perifériával 

(centrum-periféria), másrészt a kulturális pozícióit őrző egyházzal (állam-egyház törésvonal). 

A másik két törésvonal az ipari forradalom során bontakozott ki, amelyik a gazdasági szerkezet 

mellett az életmódot, a kommunikációs formákat és a társadalmat is átformálta. Az egyik 

törésvonal az ipari és a mezőgazdasági szektor között húzódott, míg a másik – e szektorokon 

belül – a munkaadók és a munkavállalók között. E törésvonalak mentén következett be a 

pártosodás folyamata, amelyik egyebek között a tömegpártok kialakulásához vezetett.42  

I.1.3. A választási földrajz 

 

A politikatudomány egyik kutatási iránya a választáskutatás. A politológia és a 

történettudomány mellett más tudományterületek is foglalkoznak a választáselemzéssel (pl. 

szociológia, pszichológia, statisztika, demográfia, földrajz, közvélemény-kutatás, informatika, 

kartográfia stb.). Mindegyik diszciplína a választás más-más jellemzőit vizsgálja, bár ezek 

egymástól olykor nehezen különíthetők el. Idővel a választási eredmények prognosztizálására, 

a választási részvétel és a választói magatartás teljes közjogi, szociológiai, társadalomtörténeti, 

pszichológiai, pártelméleti és egyéb összefüggéseinek vizsgálatára kialakult „öszvér-jellegű” 

tudomány – amelyik valójában több diszciplína határterületén helyezkedik el – önálló 

elnevezést kapott (psephologia).43  

A választáskutatás egyik speciális területe a választási földrajz (electoral geography), 

amelyik a politológia és a földrajztudomány mezsgyéjén helyezkedik el, de a demográfia és a 

társadalomtörténet is érinti ezt a határterületet. Tulajdonképpen a választási földrajzot egy 

tágabb kör, a politikai földrajz keretei között jelölhetjük ki, amelyik a földrajzi tényezők és a 

politikai intézmények egymásra gyakorolt hatását vizsgálja. A politikai földrajz, bár filozófiai 

gyökerei az antikvitásig nyúlnak vissza, intézményesült formában viszonylag rövid múltra 

tekinthet vissza. A Robert E. Goodin és Hans-Dieter Klingemann által összeállított 

                                                           
42 Lipset 1995. 86-93., Michael Wintle: Oszloposodás, konszociáció és vertikális pluralizmus újraértelmezése egy 

holland példán: egy európai megközelítés. /ford. Gáthy Vera/ Politikatudományi Szemle, 2002/3. 106-107. 

43 Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Bp., 2001., Osiris Kiadó. 572. 
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politikatudományi szintézisben Mattei Dogan cikke alig több mint egy oldalon foglalja össze a 

részdiszciplínát, felsorolva a klasszikusokat és a folyóiratokat (Economic Geography, Urban 

Geography, International Journal of Urban and Regional Research, Political Geography).44  

A választási földrajz a politikai földrajznál fiatalabb rész-diszciplína. Ezt a „fiatal” 

jellegét mutatja, hogy a Vernon Bogdanor által szerkesztett Politikatudományi enciklopédia 

szócikke másfél oldalon összegezte a fogalmat. A választási földrajz kérdéseit három nagyobb 

témában sűríthetjük össze: a szavazás (hogyan befolyásolják a törésvonalak, a pártok 

szocializációs sémái és a kampányok a választások kimenetelét), a képviselet (a szavazatok 

hogyan formálódnak mandátumokká) és a következmények választási földrajzában (a 

megválasztott politikusok, pártok milyen módon csatornázzák be a pozíciójukból fakadó 

előnyöket a választókerületükbe). A képviselet választási földrajza foglalkozik azzal a 

kérdéssel, hogyan manipulálhatók földrajzi eszközökkel a választások, és a választási 

rendszerek és intézmények maguk miként járulnak hozzá a szavazás torzításához.45  

A választási földrajz művelői olykor egy régiót vizsgálnak, mintegy „kísérleti 

terepként” (pl. André Siegfried a francia „Nyugatot”, Rudolf Heberle Schleswig-Holsteint, 

Valdimer Orlando Key az amerikai „Délt”), máskor egy egész országot (Stein Rokkan és Henry 

Valen Norvégiát, Erik Allardt Finnországot, Juan Linz és Amando de Miguel 

Spanyolországot).46 A több területi-közigazgatási egységet (megyét, tartományt, tagállamot) 

átfogó „politikai régió” a legszűkebb befogható egység, amelyik elegendő információtömeget 

nyújt az általános következtetések levonásához.  

A választási földrajz fejlődését az a kérdésfeltevés ösztönözte, hogy az egyes pártok 

támogatottsága mely területeken képezi le a törésvonalakat, és mely területeken tér el tőlük. A 

választási földrajz tehát összefügg az egy országon (régión) belüli horizontális (centrum-

periféria, város-régió és város-vidék) hatalmi, érdekérvényesítő küzdelmekkel. Nem véletlen, 

hogy a választási földrajz elsősorban a nyugat- és észak-európai országokban, valamint az 

Egyesült Államokban tett szert tudományos körökben népszerűségre, hiszen a nemzetállamiság 

                                                           
44 A földrajz és a politika határterületei: geopolitika, választási földrajz, várospolitika, föderalizmus, a társadalom 

horizontális szerveződése, horizontális mobilitás, a centrum-periféria, a város-régió, a város-vidék ellentétek, és a 

környezetpolitika hozadékaként a környezeti problémák. Mattei Dogan: A politikatudomány és a többi 

társadalomtudomány. In: Goodin-Klingemann, 2003. 116. 

45 Bogdanor 2001. 695-696. 

46 Mattei Dogan: A politikatudomány... In: Goodin-Klingemann, 2003. 116. 
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nem is oly régen történt megvalósulása ellenére a partikuláris gazdasági és politikai érdekek 

megléte, a történelmi tapasztalatok területi specifikuma miatt ezekben az országokban 

változatos kutatásra nyílt lehetőség.47 Emellett meglátásom szerint a politikai kultúra egy 

bizonyos szintje is nélkülözhetetlen a választási földrajz fejlődéséhez: a választások területi 

meghatározottságainak és specifikumainak kutatása leginkább azokban az országokban vált ki, 

illetve válthat ki érdeklődést, amelyekben a politikai versenyre természetes folyamatként 

tekintenek. Megítélésem szerint tehát a humánföldrajzi változatosság, a források 

hozzáférhetősége és a parlamentarizmus az a három szükséges feltétel, amelyek együttesen 

lehetővé teszik, hogy a választási földrajz iránti társadalmi igény megjelenhessen. 

A törésvonalak megléte nem mindenütt eredményezi, hogy a pártok erősek az adott 

földrajzi, illetve társadalomföldrajzi térben. Más tényezők is befolyásolják a pártok sikerét. Az 

ún. interperszonális kapcsolatok, a helyi ügyek és a jelöltek megválogatása, a kampány módja 

mind befolyásolják az adott földrajzi térben működő párt sikerét, nem beszélve arról, hogy a 

kormányzati politika is visszahathat az adott régióra, pozitív vagy negatív irányban 

befolyásolva a kormányzó párt sikerét a következő választáson. Emellett olyan objektív 

tényezők, mint a választókerületek határainak bizonyos időközönként történő átalakítása, a 

migráció következtében a természetes népességcserélődés, vagy egy háború következtében 

bekövetkező népességveszteség is befolyásolják a pártok eredményeit, vagyis sok esetben a 

történészek által olykor elfeledett véletlen is meghatározó lehet a politikai erők 

átrendeződésében. 

I.1.3. 1. Elbridge Gerry „szalamandrái” 

 

A választási földrajz először gyakorlati igényként jelentkezett: a választások befolyásolása, sőt 

manipulációja, a minél nagyobb szavazatarány megszerzése érdekében. Ezért gyakorlati 

cselekvésként a választási földrajz elválaszthatatlan a parlamentarizmustól és a pártversenytől. 

A választókerületek beosztásával, az egyes választókerületekre, azok demográfiai, társadalmi 

és lakóhelyi összetételére vonatkozó adatok aggregálásával, és mindennek következtében a 

területi manipuláció szándékával már a 19. század eleji Egyesült Államok történetében 

találkozhatunk. Elbridge Gerry massaschusetts-i kormányzó, 1813-tól az USA alelnöke állama 

                                                           
47 Uo. 116. 
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választókerületeinek átalakításával saját pártja érdekét szolgálta – a korabeli publicisztika a 

választókerületi határok manipulálását a Gerry névből és a szalamandra (salamander) 

szavakból (a kormányzó által kialakított választókerületek térképének különös formájára 

utalva) gerrymanderingnek nevezte el, és a humoros elnevezést átvette a politológiai és 

választástörténeti szakirodalom.48  

A választási földrajzzal való manipulációra klasszikus példaként idézik az angol 

parlamentarizmus történetéből ismert ún. „korhadt kerületeket” (rotten borough). A 19. század 

elején a brit választójogi mozgalom a kis népességű, vagy olykor már nem is lakott 

választókerületek felszámolására irányuló küzdelmével felhívta a figyelmet arra, hogy a 

választókerületek határait a demográfiai szempontot figyelembe véve, a népesség számával 

arányosan kell meghúzni. Nagy-Britanniában ennek politikai jelentőségét az adta, hogy egy-

egy ilyen „korhadt” vidéki választókerület, amelynek területén alig, vagy egyáltalán nem éltek 

lakosok, ugyanannyi képviselőt küldhetett a Westminsterbe, mint az iparosodó, és egyre 

népesebb nagyvárosok. A választókerületek aránytalan beosztása mögött a tory-whig 

szembenállás, valamint ennek politikai földrajzi és szociológiai mintázata húzódott meg (tory 

vidék-whig város, földbirtokosok és az ipar érdekellentéte). A whigek okkal hivatkoztak arra, 

hogy ez a választókerületi aránytalanság az egyre jobban benépesülő nagyvárosok lakosságát 

hozza egyenlőtlen helyzetbe, ezért küzdöttek a „korhadt kerületek” megszüntetéséért. 

Küzdelmüket 1832-ben siker koronázta.49  

Ez a választójogi reform nemcsak a brit parlamentarizmus történetében számít 

mérföldkőnek, de a választások etikáját illetően is győzelemként értékelhető. Azóta is alapvető 

követelmény, hogy a választásokat megközelítőleg azonos lélekszámú választókörzetekben kell 

megrendezni. Ezt az igényt kielégíti a „minden szavazat egyenlő” elve, amelyik a földrajzi 

beosztással együtt megakadályozza a visszaéléseket.50 A „minden szavazat egyenlő” elvnek a 

konkretizálását, egyúttal a választási verseny tisztaságát csak azonos lélekszámú 

választókerületek biztosíthatják. Ahogyan arra a gerrymandering utal, az elv sokszor nem 

érvényesül a gyakorlatban: a körzethatárok kiigazításával éppúgy lehet manipulálni akkor is, 

                                                           
48 Hajdú Zoltán: A 20. századi magyar parlamenti választások választási földrajzi kérdései. Múltunk, 2006/1. 141. 

49 Bogdanor 2001. 590-591. 
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ha egyenlő lélekszámú területeket jelölnek ki (pl. nem mindegy, hogy milyen társadalmi, 

jövedelmi rétegek kerülnek egy választókerület határai közé).51  

I.1.3. 2. A választási földrajz és a politikai ökológia – Nyugat-Franciaországban 

és Schleswig-Holsteinben 

 

A címben szereplő két kulcsfogalom a 20. században jelent meg, a földrajztudomány, a 

politológia, és utóbbi határterülete, a politikai szociológia fejlődésével, valamint általában a 

társadalomtudományok és a földrajztudomány közelítésével. Ezért jogosult a politikai ökológia 

bemutatását a 20. századra korlátozni, noha tulajdonképpen az alapkoncepció maga, hogy a 

sokrétű földrajzi és társadalmi-gazdasági tényezők együttesen meghatározzák a politikai 

mintázatot, nem 20. századi elgondolás.52  

Tudománytörténeti szempontból mégis a 20. századot kell kijelölnünk, mint a politikai 

ökológia kialakulásának korszakát, hiszen az addigi szerteágazó gyakorlati irányoknak ekkor 

próbáltak professzionális elméleti és módszertani keretet teremteni, és nem mellékesen a 

politikatudomány maga is ekkor fejlődött valódi, metodológiailag megalapozott diszciplínává. 

Társadalomtörténeti és politikai intézménytörténeti szempontból a polgárosodás és a 19. század 

végétől kifejlődő tömegdemokrácia, a választójog fokozatos kiterjesztése, és ezért a 

választásokkal való manipulációk és mérlegelések teremtették meg az igényt a választási 

földrajzi és politikai ökológiai vizsgálatokra. Ezért sem tekinthető véletlennek, hogy a 

választási földrajz Európában először ott vált elméletileg megalapozott rész-diszciplínává, ahol 

                                                           
51 A gerrymanderinggel való visszaélést természetesen a demokratikus rendszerekben is nehéz bebizonyítani, mert 

– ahogyan arra John O’Loughlin földrajztudós, a Coloradói Egyetem tanára az 1980-as években írott 

tanulmányában, a nagyszámú afroamerikai lakta választókerületek határait vizsgálva rámutatott – ennek a 

módszernek nincsen általánosan elfogadott mércéje. Az Egyesült Államokban az 1960-as, 1970-es években, a 

polgárjogi mozgalmak aktivitásának a tetőpontján az etnikailag homogén és az etnikailag kevert választókerületek 

létrehozása körüli küzdelem következtében ismét a gerrymandering módszerre terelődött a figyelem. A Legfelsőbb 

Bíróság határozatában leszögezte, hogy a választókerületek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a kerületek 

népessége egyenlő mértékű legyen, és törekedni kell a változatos népességű, vagyis kevert lakosságú kerületek 

kialakítására.  John O’Loughlin: The Identification and Evaluation of Racial Gerrymandering. Annals of the 

Assocation of American Geographers, Vol. 72, No. 2 (Jun. 1982), 165., 167-168. 

52 Évszázadokkal, sőt évezredekkel korábban eszközként használták az ökológiai szempontot, anélkül, hogy 

alkalmazói tudatában lettek volna ennek: amikor természetföldrajzi, topográfiai vagy népességi determinánsokkal 

magyarázták meg egy politikai közösség államjogi berendezkedését vagy a gazdaság folyamatait. Klasszikus példa 

erre: Charles Louis de Secondat Montesquieu: Törvények szelleméről. Idézi: Bayer József: A politikai 

gondolkodás története. Bp., 2003., Osiris Kiadó. 132-133. 
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(hasonlóan az Egyesült Államokhoz) a tömegdemokrácia keretei viszonylag hamar 

megteremtődtek: Franciaországban, Nagy-Britanniában és Németországban. 

Hogy miért Franciaországot említettem első helyen, azt indokolja, hogy magát a 

választási földrajz kifejezést először a francia André Siegfried földrajztudós használta. 

Siegfried elsőként tett kísérletet arra, hogy választási adatsorok alapján felvázolja egy régió, 

esetében Nyugat-Franciaország politikai térképét, és megvizsgálja a környezeti, szociológiai és 

gazdasági tényezők befolyását az értékpreferenciák stabilitására. Siegfried Nyugat-

Franciaország politikai térképe a Harmadik Köztársaság idején (eredeti címe Tableau 

politique de la France de l’Ouest sous la Troisieme République) című könyve 1913-ban jelent 

meg.53 Munkájának fő eredményeit német követője, Rudolf Heberle foglalta össze, emellett 

Szabó Dániel és Hajdú Zoltán ismertette Siegfried fő megállapításait és eredményeit.54 

Siegfried megfigyelésen alapuló elméleti kiindulópontja, hogy a politikai attitűdök és 

értékpreferenciák, amelyek a választási adatsorokban megmutatkoznak, köthetők egyes 

földrajzi térségekhez, és ennek alapján feltételezhető, hogy a „geológiai” vagy „gazdasági 

régiók” mellett politikai régiók is léteznek, amelyek hosszú időn keresztül stabil politikai 

értékrendet mutatnak. A politikai régiók stabilitása és folyamatossága mögött olyan öröklött 

magatartásformák meghúzódását sejtette, amelyeket a tempéraments (vérmérséklet) fogalmába 

sűrített bele.55 A normandiai születésű Siegfried lakóhelyét, illetve szűkebb régióját, Nyugat-

Franciaországot választotta tézise alátámasztásául, egy olyan régiót, amelyik földrajzilag 

egységet alkotott, és a francia forradalom óta markáns politikai karakterrel rendelkezett, 

amelyik a korabeli közvélemény számára a „royalista, konzervatív és klerikális” jelzőkkel volt 

leírható. Nem mellékes körülményként maga a szerző is jól ismerte Franciaországnak ezt a táját, 

és annak társadalmát.56  

                                                           
53 André Siegfried: Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisieme République. Paris, 1913., Armand 

Colin. Siegfried munkájából magyar nyelven csak egy rövid szemelvény olvasható: André Siegfried: Nyugat-

Franciaország politikai térképe a Harmadik Köztársaság idején. /ford. Haskó Katalin/. In: Haskó Katalin-Szénási 

Éva: Válogatás a francia politikatudományból. Bp., 1998., Villányi Úti Konferenciaközpont. 21-40. 

54 Rudolf Heberle: Social Movements. An Introduction to Political Sociology. New York, 1951., Appleton-

Century-Crofts., Szabó Dániel: Politikai társadalomtörténet – A politika társadalomtörténete. In: Bódy-Ö. Kovács, 

2006. 379., Hajdú, 2006/1. 141. 

55 Siegfried. In: Haskó-Szénási 1998. 21. 

56 Uo. 23. 
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Siegfried magyarázó elvét a környezeti és társadalmi determinizmus jellemezte. 

Szociológiai és demográfiai kutatásokat folytatott, megvizsgálta a térség természetföldrajzi 

adottságait, a társadalmi struktúrát, a népsűrűséget, a gazdálkodási ágazatokat, a 

foglalkozásszerkezetet, a társadalmi rétegződést, a politikai viszonyokat és attitűdöket, 

valamint a pártokat. Négy külön fejezetben foglalkozott Siegfried az egyes politikai 

irányzatokkal. Egy fejezet a royalizmus, egy a bonapartizmus, egy a republikanizmus, illetve 

egy összefoglalóan a századvégi modern irányzatok, vagyis a demokrata radikalizmus, a 

boulanger-izmus (a Georges Ernest Boulanger tábornok köré szerveződő köztársaság-ellenes 

gyűjtőmozgalom), és a nacionalizmus táborát írta le Nyugat-Franciaországban.57  

Kutatási eredményeit grafikonokkal és 102 térképpel támasztotta alá, amellyel lerakta a 

választási földrajz módszereit. A társadalmi tényezőknek az 1876 és 1913 közötti választási 

adatsorokkal való összevetése révén Siegfried a „Nyugat” három szubrégióját különböztette 

meg: a Belső Nyugatot (amelyik az Atlanti-óceán nyugati partján, illetve a Loire mentén fekvő 

Vendée, Maine és Anjou területét foglalta magában), a Bretagne-félsziget északi részén fekvő 

Alsó-Bretagne-t, valamint Normandiát.58 Siegfried szerint az öröklött politikai 

értékpreferenciák markáns természeti és társadalmi karakterrel párosulnak. A táji és 

népsűrűségi determinizmus erősen hatott rá. Véleménye szerint „olyan vidékek is vannak, 

amelyek politikailag olyannyira közömbösek, hogy a megválasztott véleménye egyenesen 

másodlagos: egyedül a népsűrűség számít.”59  

Siegfried emellett fontosságot tulajdonított a természeti arculatnak és a földbirtokok 

méretének. A három szubrégió jellegzetességét Siegfried a következőképpen írta le. Azokon a 

mezőgazdasági jellegű területeken, ahol a népesség szétszóródva él, a fő termelési ág az 

állattenyésztés, a tájat a sok falu-kevés város kettősség jellemzi, és a nagybirtok túlsúlya 

érvényesül, amelynek birtokosait patriarchális viszony fűzi a parasztokhoz (Belső Nyugat), ott 

Siegfried szerint a politikai klíma stabilan royalista. Ahol a paraszti kisbirtok a domináns vidéki 

tulajdonforma, tulajdonosai pedig gabonatermelést folytatnak (részben Alsó-Bretagne, 

Normandia), ott nyílt tér a republikanizmus számára. Alsó-Bretagne egy royalista-republikánus 

erőtérbe helyeződött bele. Normandia esetében Siegfried egy „mobil” identitást feltételezett: a 

                                                           
57 Siegfried 1913. 485-495., Heberle 1951. 220. 

58 Hajdú Zoltán: A 20. századi magyar parlamenti választások földrajzi kérdései. Múltunk, 2006/1. 141. 

59 Siegfried. In: Haskó-Szénási 1998. 27. 
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térség fokozatosan eljutott, a választási adatok szerint, a republikánus tradíciótól a 

bonapartizmus támogatásáig. Míg a vidék esetében Siegfried a demográfiai tényezőnek 

(lakosság sűrűsége) és a tulajdoni formának tulajdonított determináló jelentőséget, addig a 

városban a szociális kérdést tekintette annak a tengelynek, amely mentén kiformálódnak a 

pártosodást és párttámogatást meghatározó politikai preferenciák. A városok kispolgársága a 

szocialista és a konzervatív erőktől való félelmében nyitottá vált az „erős ember” autoriter 

kultuszán alapuló bonapartizmus és boulanger-izmus iránt.60  

Különösen fontos, hogy a földrajztudós felhívta a figyelmet az egyes régiók politikai 

arculatának nagymértékű stabilitására, és arra, hogy felfedte a különbséget az „embernek” és a 

„zászlónak szóló” szavazatok között, vagyis rájött arra, hogy egy helyi politikus népszerűbb 

lehet, mint az a politikai irányzat, amelyet az illető politikus képvisel.61 Siegfried ezzel a 

kutatással lerakta a választási földrajz módszertanát, a kvantitatív források széles skáláját 

használta fel munkája során (pl. választási statisztika, helyi sajtó, kampányanyagok, politikusi 

beszédek), és figyelme kiterjedt a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális tényezőkre.62  

Franciaország mellett Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Németországban 

alakultak ki választási földrajzi iskolák, műhelyek. Közben megjelent egy új fogalom: politikai 

ökológia. Ismereteink szerint Rudolf Heberle német szociológus használta először a fogalmat. 

Heberle munkássága Siegfried nyomán haladt; ő is arra a kérdésre kereste a választ, miért tartós 

egy politikai irányzat egy adott politikai régióban. Emellett Heberle meghatározta a választási 

magatartás kutatásának forrásait is. Heberle a választási földrajz szemléletmódját alkalmazta 

1934-ben megvédett disszertációjában, amelyik tárgyát – Siegfriedhez hasonlóan – szűkebb 

pátriája jelenkortörténetéből merítette, méghozzá egy aktuális, és igazán kényes témát 

dolgozott fel: Schleswig-Holstein pártjait, azok választási eredményeit és szociológiai 

beágyazottságát vizsgálta az 1918-1932 közötti időszakban, beleértve a Nemzetiszocialista 

Német Munkáspártot is, amelyik tartományi szinten a voksok 51%-át szerezte meg az 1932-es 
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választáson. Heberle a hitleri diktatúra elől az Egyesült Államokba emigrált, így a francia és a 

német mellett az amerikai tudományelméleti és szociológiai közeg hatott munkásságára.63  

Heberle alkotta meg a politikai ökológia fogalmát, amelyre a választási földrajz azóta is 

vizsgálati módszerként támaszkodik. A politikai ökológia valamennyi, az adott tájegységre 

vagy régióra jellemző természeti, gazdasági és társadalmi tényező számbavételén alapul. Az 

alábbiakban Heberle hipotézisét ismertetem a politikai ökológia használhatóságával 

kapcsolatban. A vizsgálati módszer alapja a régió „földrajzi karaktere” (a terület 

elhelyezkedése, a klimatikus viszonyok, az ott található erőforrások), amelyik kijelöli a 

gazdasági fejlődés irányát, és meghatározza a gazdaság feltételeit. A gazdaság befolyásolja a 

társadalmi rétegződést az adott területen. A gazdaság és a helyi társadalom karaktere, a 

társadalmi rétegek egymáshoz való viszonya pedig szükségszerűen olyan ügyeket hoz létre, 

amelyek relevanciával és törésvonal-képző erővel bírnak a helyi társadalomban (akkor is, ha 

makro-társadalmi szinten elhanyagolható a jelentőségük). Ehhez a természetföldrajzi, 

gazdasági és társadalmi tényezőkből álló alapsémához Heberle még hozzáadott egyéb 

vonásokat, amelyek befolyásoló erővel bírnak a térség politikai geográfiájára: a politikai 

tradíciókat, az etnikai, kulturális és vallási tényezőket.64  

Bár Heberle módszertana erősen determináló, ő maga nagyobb érzékenységet tanúsított 

az egyéni vagy csoportos választói attitűdök iránt, egyáltalán nem vetette el a választók 

autonóm döntéshozatalát. A radikális rendszerellenes pártokkal, mozgalmakkal kapcsolatos 

hipotézise szerint ezek a mozgalmak nem elveik és programjaik miatt válnak népszerűvé egy 

régióban, vagy pontosabban, nem csak azok miatt, hanem azért, mert a rájuk való szavazás 

megteremti a fennálló rendszerrel szembeni protest hangulat kifejezését. A szociáldemokrata 

párt megerősödését 1871 után, majd – saját kutatásai alapján – a náci párt schleswig-holsteini 

népszerűsödését is ezzel a tiltakozó hangulattal magyarázta.65 Schleswig-Holstein vizsgálatakor 

Heberle részben Siegfried nyomdokain haladt. Egy természetföldrajzi adottságok szerint 

összetett, társadalmilag markáns vonásokkal jellemezhető, jól körülhatárolható területet 

választott ki, amelyik – hasonlóan a francia Nyugathoz – földrajzilag és gazdaságilag is 
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peremterületnek számított. Heberle a földrajzi és társadalmi-gazdasági adottságok alapján 

három szubrégiót különített el, amelyekben a politikai magatartást az 1918-1932 közötti 

választási adatsorokkal vizsgálta meg. Megállapítása szerint ahol tulajdonforma tekintetében a 

nagybirtok dominált, és élesek voltak a társadalmi különbségek (a keleti hegyi zónában), vagy 

jómódú, a piacot kihasználni képes kisgazda réteg élt (az Északi-tenger mentén fekvő Marsch 

régióban), ott a konzervatív és munkáspártok (szociáldemokrata és kommunista pártok) voltak 

erősek. Ahol a társadalmi közeg homogén volt, és a szegény kisgazda réteggel volt leírható a 

társadalmi karakter, akik jól integrált, egymással szolidáris, de kifelé zárt közösséget alkottak, 

ugyanakkor hiányzott a földbirtokos réteg és az agrárproletariátus (a tartomány közepén 

elterülő Geest régió), ott a liberális párt, majd 1930-tól a náci párt előretörését figyelte meg. A 

centrális Geest régióban átlagosan 80%-ban voksoltak a náci pártra (egyes községekben 100%-

ban), míg ettől eltért a másik két szubrégió választási mintázata.66  

Heberle merésznek tűnő, de általa a választási adatsorokkal alátámasztott 

gondolatmenetet is felállított, amely szerint a Geest régióban a náci párt győzelme összefügg 

azzal a szélsőséges politikai kilengéssel, amelyik a régiót korábban is jellemezte. 1919-ben még 

a liberálisok arattak győzelmet a Geest-ben (65%), öt évvel később a konzervatívok (50%), 

1932-ben 80%-kal a nácik, vagyis egymással ellentétes, sőt ellenséges politikai erők viszonylag 

kis időbeli távolsággal, de nagy százalékkülönbséggel aratták győzelmeiket (ami pusztán 

biológiai változásokkal vagy migrációval nem magyarázható). A másik két szubrégió stabil 

konzervatív és munkáspárti kötődéseket mutatott.67 Heberle az összes gazdasági, társadalmi és 

kulturális tényezőt megvizsgálta, hogy kiderítse, mi áll az aránytalanság mögött: miért 

szélsőségesen kilengő a Geest, és miért maradt stabil a másik két terület. Természetesen a 

politikai folyamatok nem egyfaktoros magyarázatokra vezethetők vissza, nem lehet pusztán 

egy-két vagy akár több mutatót kiemelni, ezért óvatosan kell kezelni a következtetéseket.  

Heberle egyik magyarázata az intézményesültség, szervezettség és a politikai választás 

közötti összefüggésre hívja fel a figyelmet: eszerint a konzervatív pártok és a munkáspártok 

képesek voltak számos csatornán keresztül integrálni, megszervezni a tagjaikat, míg a szegény 

kisgazdarétegnek nem voltak szociális és védőmechanizmusai, politikai szubkulturális 

kötődései, ezért a náci párt a maga szubkultúrájával képes volt betölteni az űrt. A náci párt 

                                                           
66 Uo. 223-226. 

67 Uo. 226. 



36 

 

intézményesültséget, védelmet és mobilizációs csatornát biztosított a szegény Geest régióbeli 

szervezetlen kisgazdák számára. Nem arról van szó, hogy mechanikusan pártszínezetet váltott 

a Geest, inkább arról, hogy az itt élő kiszolgáltatott kisgazdatársadalom saját igényének 

kielégítését adott időpontokban különböző erőktől remélte. Ez pedig összefügg azzal, hogy a 

másik két régióban a konzervatív pártok és a munkáspártok szervezettebbek voltak, és 

törekedtek tagjaik, támogatóik politikai nevelésére, integrálására. A Geest-ben, sajátos 

természetföldrajzi és szociológiai okok miatt, erre nem volt lehetőségük, de a politikai 

tudatosság és megszervezettség hiányában az itt élők a „kívülről jött”, újnak számító náci 

pártban találták meg a potenciális védelmezőjüket.68  

Heberle a Social movement című művében komparatívan megvizsgálta annak a három 

országnak a politikai földrajzát, amelyet maga ismert: Franciaországét, Németországét és az 

Egyesült Államokét, és politikai attitűdök szerint bizonyos párhuzamokat talált a három ország 

egyes peremrégióinak politikai kultúrájában. Önálló politikai régiónak látta az Egyesült 

Államok „Mély Dél”-nek elnevezett részét, a Mississippi-vidéket, Franciaország nyugati 

partvidékén Vendée-t, és az 1871 utáni Német Császárságon belül Kelet-Poroszországot. 

Heberle meglátása szerint a radikális mozgalmak elterjedése ezeken a peremterületeken nem a 

radikalizmus támogatottságának erősségét jelezte, hanem a fennálló hatalmi kontrollal 

szembeni elutasítás mértékét, csak éppen a fennálló rendszer és az ellene szerveződött sokszálú 

tiltakozás „színében” látott változást, a politikai couleur locale-nak megfelelően.69  

Heberle rámutatott arra, hogy egy földrajzilag és szocio-ökonómiai szempontból 

peremhelyzetű, politikailag integrálatlan csoport esetében a politikai választás meglepően 

illékony lehet, a pártkötődés alárendelt a csoportérdeknek, valamint ennek hozadékaként 

kiemelte a szervezeti-kulturális kötődés szerepét, mint védőfaktort a radikális mozgalmak 

befolyásával szemben. Természetesen a Heberle-féle politikai ökológia hátránya, hogy nem 

képes lehatolni az egyéni választások szintjéig, és ezért nem nyújt torzításmentes képet az 

individuális szintű értékpreferenciákról. Minden hasonló vizsgálat magában hordozza a 

túláltalánosítás, az ökológiai tévkövetkeztetés kockázatát, amelyet „A társadalomkutatás 

kockázata: az ökológiai tévkövetkeztetés” című részben mutatok be.  
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I.1.3.3. A politikai magatartás modelljei 

 

Röviden ki kell tekintenem a szavazó döntéshozatalával kapcsolatos elméletekre, azzal a 

megjegyzéssel, hogy azok leginkább az amerikai és nyugat-európai politikai és társadalmi 

közeget tükrözik, és kevéssé alkalmazhatók a két háború közötti magyarországi választások 

leírására.70 Az 1940-50-es években a behaviorizmus felfutásának eredményeként virágkorát 

élte az empirikus módszertan, amelyik egyebek mellett a választáskutatás 

professzionalizálódásában teljesedett ki.71 Az 1940-es évektől az 1990-es évekig négy 

választáskutatási agenda fejlődött ki. Az elsőt, amelyik az 1940-50-es évekhez kötődik, Pippa 

Norris „Columbia kutatási agendának” nevezte, mivel a Columbia Egyetemhez, illetve az ott 

létrehozott Alkalmazott Társadalomkutatási Irodához kötődött.72 A Columbia Egyetem 

professzora, Paul Lazarsfeld és munkatársainak a választási magatartással kapcsolatos kutatásai 

döntően annak a kérdésnek megválaszolására irányultak, hogy mi befolyásolja a választókat a 

döntéshozatalban, és honnan szerzik ismereteiket.  

Lazarsfeld és munkatársai jóval szűkebb területen vizsgálták a politikai magatartást, 

mint Siegfried és Heberle. Egy Elmira nevű New York állambeli kisvárost választottak 

kutatásuk terepéül, amelyik népességében, foglalkozásszerkezetében, etnikai és vallási 

összetételében megfelelt a tipikus amerikai kisvárosi miliőnek, tehát alkalmas volt a tágabb 

politikai közösség reprezentációjára. Elmira 1940-1952 közötti választásainak vizsgálatából 

akarták megérteni, hogyan szavaz az átlagos amerikai szavazó. Elsősorban a szocio-ökonómiai 

státusz és a szavazási magatartás közötti összefüggésekre fókuszáltak, megfogalmazva a 

tézisüket, hogy a republikánusokra való szavazás hajlandósága a magas szocio-ökonómiai 

státuszú rétegekben magas, a szegényebb rétegekben alacsony.73  

                                                           
70 Pippa Norris politikatudós, politikai szociológus időben előrehaladva négy paradigmát különböztetett meg a 

választási magatartás értelmezésével és kutatásai irányaival kapcsolatban. Pippa Norris (ed.): Elections and Voting 

Behaviour: New Challenges, New Perspectives. Aldershot, Bookfield, Singapore, Sidney, 1998., Dartmouth 

Publishing Company Limited. Ashgate Publishing Limited. (The international library of Politics and Comparative 

Government, ed.: David Arter). XIII-XXI. 

71 Bogdanor 2001. 63. A behaviorizmusról ld. bővebben: Uő, 63-66. 

72 Az Alkalmazott Társadalomkutatási Irodát olyan jelentős tudósok határozták meg, mint a magát az intézetet 

megalapító Lazarsfeld és Robert Merton. Gabriel A. Almond: Politikatudomány… In. Goodin-Klingemann 2003. 

78. 

73 Bernard R. Berelson-Paul F. Lazarsfeld-William N. McPhee (szerk.): Voting. A Study of Opinion Formation in 

a Presidential Campaign. 1954., The University of Chicago, the University of Chicago Press. 55. 
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Az amerikai kétpártrendszer szimplifikált elemzési körülményeket teremtett, így 

Lazarsfeld és munkatársai az ideáltipikus demokrata és republikánus szavazó karakterének 

felvázolására törekedtek. Az elmirai kutatás egyik hozadéka annak felvázolása, hogyan hat a 

nemzedékek közötti társadalmi mobilitás az egyének szülői házból hozott politikai 

preferenciáira. Lazarsfeld úgy találta, hogy a szülői ház, a társadalmi és pszichológiai 

befolyások együttesen felelősek az egyén politikai kötődéséért. Elmirai vizsgálata szerint a 

mobilitással növekszik a republikánus pártra való szavazás hajlandósága.74 Az általuk 

kidolgozott politikai hajlam index az egyén politikai orientációjában nagy szerepet juttat az 

édesapa foglalkozásának, illetve politikai, ideológiai preferenciáinak. Az elmirai kutatások 

hozadékaként tudatosult a Lipset-i közösségi keresztbefolyások szerepe.75  

Lazarsfeld és a „columbiai iskola” munkatársaihoz hasonló módon és hipotézissel 

vizsgálta David Butler az 1951-es és az 1955-ös nagy-britanniai választási kampányokat.76 

Noha, a kutatás időpontjához közeli választásokról lévén szó, a források gyér számban álltak 

rendelkezésre, de a brit kutatások kiemelték, hogy a televízió megjelenése előtti időszakban a 

választókerületi pártok ereje, a képviselőjelöltek háttere, a lokális társadalom jellemzői és a 

hagyományok együttesen befolyásolták a választás kimenetelét.77 A választási magatartás 

kutatásában új modellt jelentett a Michigani Egyetem Társadalomkutatási Intézetének kutatása 

az 1948-1956 közötti amerikai választásokról.78 Az újabb kutatási eredmények a hosszú távú 

stabilitás tényezőjét hangsúlyozták a választási magatartásban, szemben a lokálisan 

meghatározott tényezőkkel, amelyre Lazarsfeldék nagy hangsúlyt helyeztek. A „michigani 

iskola” adottnak tekintette a stabil pártkötődést. Az 1960-70-es években az új kutatások 

konklúziója szerint a választókat erőteljesen befolyásolja a rétegkötődés, a családi és 

szomszédsági kapcsolatok, és ezekből az elemekből álló szűrőn keresztül megszűrik a politika 

                                                           
74 Berelson-Lazarsfeld-McPhee 1954. 90. 

75 Lazarsfeldék úgy vélték, hogy a munkássághoz apai ágon való kötődés esetében erőteljesebben érvényesül a 

fiatalabb generációnál a baloldaliság, míg a mobilitással nő a jobbra szavazás, a deklasszálódással pedig 

lényegében nem változnak a politikai-ideológiai attitűdök. Róbert 1999. 5., Lipset 1995. 237. 

76 David Butler: The British General Election of 1951. London, 1952., Macmillan és uő: The British General 

Election of 1955. London, 1955., Macmillan. idézi: Pippa Norris, 1998. XIV. 

77 Uo. XIV. 

78 Gabriel A. Almond: Politikatudomány… In. Goodin-Klingemann 2003. 79. 
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világából érkező információkat. Ebben a narratívában a szavazó nem azért tájékozódik, hogy 

meggyőzzék, hanem azért, hogy megerősítést nyerjen a pártkötődésében.79  

Az 1970-80-as években ismét történt egy elmozdulás a választási magatartás 

kutatásában. Ez volt az időszak, amikor a hagyományos bal- és jobboldali pártok társadalmi 

kötődésének megrendülésével párhuzamosan meggyengült a választói lojalitás az iparosodott 

nyugati társadalmakban. Közben új törésvonalak artikulálódtak a politikai mezőben (nemek 

közötti egyenlőség, bevándorlás, kisebbségi csoportok integrációja), amelyik jogosulttá tette az 

„ügyekre történő szavazás” (issue-voting) kutatását.80 Az 1990-es években új elmélet alakult ki 

a választói magatartás kutatására: az „új institucionalizmus”, amelyik válasz volt a pártkötődés 

„hanyatlásának” elméletére. Az irányzat nem a szavazót, hanem az intézményeket állította 

vizsgálódása középpontjába, ennek megfelelően hajlamos volt a pártrendszeren belüli 

változásokat magukra a pártokra, illetve azokat vezető elitek döntéseire visszavezetni. Stefano 

Bartolini, Peter Mair és Herbert Kitschelt kutatásai révén a figyelem a pártok változásairól azok 

adaptivitása és továbbélése irányába fordult. Ezzel párhuzamosan felértékelődött a média és a 

választói magatartás összefüggéseinek kutatása is.81 

A választási földrajz nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Németországban is 

fejlődési ívet futott be. A Siegfried- és Heberle-féle koncepciót, amelyik a társadalmi, gazdasági 

feltételek determináló szerepét hangsúlyozta, Rainer Lepsius árnyalta, aki a pártok aktív 

kezdeményezésére irányította a figyelmet. Karl Rohe, az Esseni Egyetem 2005-ben meghalt 

rektora a „Választások és választási tradíciók: a 19. és 20. századi német pártok és 

pártrendszerek kulturális alapjai” (Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland : kulturelle 

Grundlagen deutscher Parteien und Parteisysteme im 19. und 20. Jahrhundert) című, 1992-

                                                           
79 Norris 1998. XV-XVI., Angus Campbell-Philipp Converse-Warren E. Miller-Donald E. Stokes (edit.): The 

American Voter. New York, 1960., Wiley. 
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ben megjelent művében a 19. század közepétől az 1980-as évekig elemezte a német 

választásokat és a pártok földrajzi, szociológiai bázisát.82 

Az osztrák választási földrajz klasszikusának tekinthető Eduard Winkler disszertációja, 

amelyik Trieszt választási földrajzát mutatta be az 1905-1909 közötti időszakban, az orosz 

forradalom és az osztrák választójogi reform légkörében. A szerző Siegfried és Heberle nyomán 

először a társadalmi környezetet, a nemzeti, nyelvi, vallási és gazdasági viszonyokat írta le, ezt 

követte Trieszt politikai „tájképének” bemutatása, majd a választójogi szabályozás és a 

választások ismertetése, valamint a választási rendszer reformjának és az önkormányzati 

választásoknak a leírása.83 Különösen fontos szempont volt a politikai erők városon belüli 

térhasználatának leírása: Winkler szerint a pártok összecsapásai a belvárosban sűrűsödtek – egy 

párt minél távolabb volt a városmagtól, annál kisebb volt a „fizikai agresszió-potenciálja”. 

Winkler felhívta a figyelmet azokra a megmozdulásokra, rítusokra, szimbólumokra is, amelyek 

révén az egyes pártok mobilizálták a híveiket.84 

I.1.3.4. A választási földrajz és a politikai ökológia Magyarországon 

 

 „Ahogy a természeti, gazdasági, szociális – sőt – kulturális téren is különböző tájakra 

tagolódik Magyarország, úgy a társadalom is más-más képet mutat hazánk egyes vidékein” – 

írta Benkő Péter, a magyarországi politikai régiókutatás egyik megalapozója.85 Ennek ellenére 

Magyarországon sokáig hiányzott a választási földrajzi iskola, és még Nyugat-Európánál is 

nehezebben ment az új rész-diszciplína elfogadtatása. Magyarország esetében is szét kell 

bontani a választási földrajzot, megkülönböztetve egymástól a gyakorlati célokat (a választások 

befolyásolását, a szavazatmaximalizálást, és ennek bázisán a kormánytöbbség megteremtését) 

szolgáló „alkalmazott eszközt” és a résztudományt. Az amerikai, brit és francia példához 
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hasonlóan a gyakorlati cél Magyarországon is megelőzte a rész-diszciplína kifejlődését.86 A 

gerrymandering a dualizmus korától kezdve a kormányok eszközeként szolgált a politikai 

tagoltság eltorzítására. A 20. század elején már megjelent a politikai földrajz tudományos 

igényű ismertetése is. 1916-ban Milleker Dezső a Debreceni Egyetemen előadást tartott a 

politikai földrajzról, felvázolva a rész-diszciplína elméleti alapjait Hippokratésztől Herbert 

Spenceren keresztül Ratzelig.87 

Az első ismert magyarországi választási földrajzi munka a Teleki Pál által vezetett Béke 

Irodában született meg: Fodor Ferenc az 1861-es, illetve a dualizmus korabeli országgyűlési 

választások eredményeit választási körzetekre lebontva térképen ábrázolta.88 Ugyanakkor 

Teleki – kissé különös módon – nem foglalkozott a választási földrajzzal (miközben például a 

gazdasági földrajzról nívós munkák jelentek meg), noha elsőre úgy vélnénk, ennek valóban lett 

volna propagandisztikus jelentősége az etnikai alapú revízió megalapozásában (pl. annak 

vizsgálatával, milyen mértékben szavaznak a határ túloldalán a magyar kisebbségi pártokra, 

ebből következtetve a magyar nemzetiségű lakosság arányára).89  

Gyakorlati szempontból Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, valamint a 

Központi Statisztikai Hivatal igazgatói, illetve munkatársai (Thirring Gusztáv, Illyefalvi I. 

Lajos, valamint Kovács Alajos és Konkoly Thege Gyula) vizsgálták rendszeresen a budapesti 

országgyűlési és törvényhatósági választásokat.90 A központi szervek által készített munkák – 

érthetően – nem igyekeztek felhívni a figyelmet a gerrymanderingre, valamint a választási 

rendszerbe épített biztonsági fékekre, ún. korrektívumokra. A választási rendszerrel szembeni 

kritikáknak éppen elég alapot adtak azok a térképek, amelyek rendszeresen megjelentek a 
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Kogutowicz Károly-féle Zsebatlaszban, és állandóan szembesítették az olvasókat az egy 

választókerületre eső választópolgárok számával.91  

Ha magyarországi választási földrajzi iskola nem is alakult ki, de a két világháború 

közötti kormányzat a gyakorlati cselekvés terepén hatalompolitikai eszközként alkalmazta a 

földrajzi tényezőket a választások befolyásolására. A választókerületek területének 

manipulálásával, a trianoni országhatár mentén fekvő ún. csonka kerületek megtartásával a 

kormányzat ugyanazt a logikát követte, mint az amerikai gerrymandering megalapítója. A 

választókerületek átalakítása szorosan kötődött az adott térség adottságaihoz. Példának okáért 

a határmenti csonka kerületek lakossága nemcsak érzelmi, hanem gazdasági okokból is érdekelt 

volt a kormányzat által propagált revízió sikerében, így motivált a mindenkori kormánypolitika 

támogatásában, ezért ezeknek a választókerületeknek az „átszabásához”, más 

választókerületekbe való beolvadásához nem fűződött kormánypárti érdek. Teleki Pál 

nemzetiségek megoszlását ábrázoló híres „vörös térképe” ha nem is a választási, de a tágabb 

politikai földrajz legjelentősebb magyarországi produktuma.92 

Az 1949 után berendezkedő államszocialista rendszernek már a politikai előnyszerzés 

eszközeként sem volt szüksége a választási földrajzra, mert a politikai versenynek még a 

látszatát is mellőzte. Emellett az államszocialista rendszer egyenesen gyanús, „burzsoá” 

dologként szemlélte magát a politikai földrajzot is, hasonlóan a politológiához vagy a 

szociológiához, sőt a résztudományt még fasiszta és rasszista reminiszcenciákkal is terhesnek 

tartotta.93 A választási földrajzzal kapcsolatos kutatások leginkább a történettudományba 

beágyazva jelentek meg. Ezekben az évtizedekben Magyarországon elsősorban Borsányi 

György, Ránki György és Szécsényi Mihály nevéhez kötődtek olyan választásföldrajzi 

kutatások, amelyek valamely törvényhatóság Horthy-korszakbeli választását szocio-geográfiai 

keretben elemezték, vagy egy törvényhatóságon belül adott területi és társadalmi térben (pl. az 

ipari munkásság körében) vizsgálták.94 Természetesen a forrásadottságok behatárolták a 

                                                           
91 Hajdú 2006. 145. Kogutowicz Károly klasszikus földrajztudományi összefoglaló munkája nem tartalmazta az 

akkor már Észak-Amerikában és Nyugat-Európában széles körben alkalmazott választási földrajz leírását. 

Kogutowicz Károly: Bevezetés a földrajztudományba. Bp., 1943., Kókai János kiadása. 

92 Romsics 1999. 140. 

93 Hajdú 2006. 146. 

94 A téma hazai irodalmáról és az egyes régiók, törvényhatóságok választásaira vonatkozó főbb munkák közül: 

Kovács Zoltán: Voksok a térben. (A magyar parlamenti választások földrajzi jellemzői.) In: Böhm Antal, Gazsó 

Ferenc, Stumpf István, Szoboszlai György (szerk.): Parlamenti választások, 1998. Politológiai Szociológiai 
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szavazókörök vizsgálatának adottságait, ezért először a törvényhatósági jogú városok váltak 

választási földrajzi kutatások terepévé, ahol fennmaradtak a választási jegyzőkönyvek és a 

szavazási ívek. Míg Ránki György 1976-os tanulmányában a nyilasok fővárosi társadalmi és 

foglalkozási bázisának körülírására tett kísérletet, addig Borsányi György egy hosszabb 

időintervallumban vizsgálta egy konkrét foglalkozási réteg, a fővárosi munkásság választási 

magatartását.95  

A törvényhatósági jogú városok (pl. Budapest, Debrecen) után a figyelem fokozatosan 

kiterjedt azokra az országrészekre, régiókra, amelyekben a két világháború között, 1922-től 

nyílt szavazással zajlott a voksolás. Ahogyan a hazai történettudomány is megújult a 

társadalomtudományok nézőpontjaival, kérdésfeltevéseivel és módszertani megfontolásaival, 

úgy vált egyre általánosabbá, hogy a történészek a választási földrajzot eszközként használták 

bizonyos kérdések megválaszolására (milyen rétegekből érkeztek a Horthy-korszak egyes 

pártjainak, pártcsaládjainak választói). Egyre divatosabb témának számított például a korabeli 

szélsőjobboldal, a nyilas és nemzetiszocialista pártok szociológiai bázisának meghatározása, és 

éppen a politikai szociológia meg a választási földrajz ígérkezett eszköznek ahhoz, hogy a 

történettudomány meghaladja az ötvenes évek dogmatikus szemléletét.96 A hivatkozott Ránki- 

és Borsányi-tanulmányok jelentették a fordulópontot a választási földrajz elfogadottságában: a 

                                                           
Körkép. Századvég – MTA PTI, Budapest, 2000.100–115., Borsányi György: A budapesti munkások választási 

magatartása (1922-1945). Valóság, 1989/1. 87-99., Hubai László: Választók és választói jog Magyarországon 

(1920-1947). Társadalmi Szemle, 1998/7. 105-117., Hajdú Zoltán: A 20. századi magyar parlamenti választások 

választási földrajzi kérdései. Múltunk, 2006/1. 137-169., Ignácz Károly: A választói magatartás történeti 

irodalmáról (Magyarország, 1920-1947). Múltunk, 2006/1. 90-99., Ránki György: Az 1939-es budapesti 

választások. Történelmi Szemle, 1976/4. 613-630., Szécsényi Mihály: A szélsőjobboldal társadalmi bázisa az 

1935-ös választásokon. In: Á. Varga László (szerk.): Rendi társadalom– polgári társadalom, 1. 

Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Salgótarján,1987. 367-387., Borsányi György: A budapesti 

munkások választói magatartása (1922-1945). Valóság, 1989/1. 87-99., Hubai László: A Független Kisgazdapárt 

szavazóbázisának regionális változása 1931-1947. In: Valuch Tibor (szerk.): In: Hatalom és társadalom a XX. 

századi magyar történelemben.  Bp., 1995., 1956-os Intézet – Osiris Kiadó. 430-443., Paksy Zoltán: Nemzetgyűlési 

és országgyűlési választások Pécsett (1922, 1925, 1931). In: Font Mária-Vonyó József (szerk.): Tanulmányom 

Pécs történetéből 5-6. Pécs, 1999., Pécs Története Alapítvány. 219-240., Uő: Az 1935. és az 1939. évi parlamenti 

választás Pécsett. In: Varga Lajos-Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből, 10-11-12. Pécs, 2001., 

Pécs Története Alapítvány. 201-226., Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. Bp., 2001., 

Napvilág Kiadó. 

 
95 Ránki 1939., Borsányi 1989. Ránki módszertanát vitatták: Ignácz Károly: A választói magatartás történeti 

irodalmáról. Múltunk, 2006/1. 90-92., Wiener György. Osztályszavazás a két világháború között. Múltunk, 2006/1. 

99-107., Ignácz 2013. 21-22. 

96 Ennek a szemléletnek a megfogalmazódása Andics Erzsébethez és Nemes Dezsőhöz kötődött. Andics Erzsébet: 

Ellenforradalom és bethleni konszolidáció. Bp., 1946., Szikra, Nemes Dezső: A fasizmus kérdéséhez. Bp., 1976., 

Gyorsuló idő. 
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szavazóköri adatok feldolgozásával lehetőséget nyújtottak a párttagság és a választók közötti 

különbségtételre.  

Szécsényi Mihály egyetlen választáson, 1935-ben kutatta meg a szélsőjobboldal 

társadalmi bázisát Debrecenben. A törvényhatóság kiválasztását indokolta, hogy innen került 

be az országgyűlésbe az első olyan szélsőjobboldali képviselő ifjabb Balogh István 

személyében, akit nemzetiszocialista programmal választottak meg. Szécsényi felvázolta 

Debrecen politikai ökológiai profilját: megvizsgálta az egyes városrészek társadalmi és 

foglalkozási összetételét, az iparosodás mértékét, a munkásság létszámát, és ezt összevetette a 

nemzetiszocialisták és szociáldemokraták szavazóköri eredményeivel. Úgy találta, hogy a 

nemzetiszocialistákra az országosnál is nagyobb arányban voksoltak a külterületeken és a 

városmag szélén, így a szavazók az agrárnépességből és az iparos társadalomból érkeztek.97 

Heberléhez hasonlóan Szécsényi is foglalkozott azzal a kérdéssel, melyik politikai közösségből 

jöttek a nemzetiszocialisták szavazói. Mindehhez a pártok szavazótáborának 1931 és 1935 

közötti változását vizsgálta. Úgy találta, hogy – az új szavazók mellett – a Független 

Kisgazdapárt és a Kossuth Párt szavazói találhattak utat jelentős számban a nemzetiszocialisták 

felé.98 

Az 1980-as években változott a politikai földrajz megítélése, amelyik a politikai 

szociológia, és általában a politikatudomány elfogadott diszciplínává válásából következett. A 

politikai szociológia megítélésében bekövetkező lassú változást jelezte, hogy az MTA 

Társadalomtudományi Intézetében megkezdődött a parlamenti választások politikai 

szociológiai vizsgálata.99 A rendszerváltás után a történettudomány továbbra is előszeretettel 

vizsgálta a lokális társadalmak politikai megosztottságát, pártszerkezetét, valamint a politikai 

magatartást, míg az intézményesülő politológia a választási földrajzot eszközként használta a 

jelenkori választások értékeléséhez.100  

                                                           
97 Szécsényi Mihály: A szélsőjobboldal társadalmi bázisa az 1935-ös debreceni választáson. In: Á. Varga László 

(szerk.): Rendi társadalom – polgári társadalom 1. Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Salgótarján, 

1987., a Nógrád Megyei Levéltár kiadványa. 373. 

98 Uo. 371. 

99 Benkő 2008. 131. 

100 Ezt bizonyítják a választásokról „politikai szociológiai körképek” készültek. ld. Bőhm Antal-Szoboszlai 

György (szerk.): Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép. Bp., 1995., MTA Politikai 

Tudományok Intézete, Bőhm Antal-Szoboszlai György (szerk.): Parlamenti választások 1998. Politikai 
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A politológusok részéről – a történettudomány hatására – megjelent az igény a 

korszakokon és választási rendszereken átívelő választási attitűdök feltérképezésére. A 

rendszerváltás után a történettudományon belül Bódy Zsombor, Hajdú Zoltán, Horváth J. 

András, Hubai László, Ignácz Károly, Paksy Zoltán, Schweitzer Gábor, Szabó Dániel és Wiener 

György adaptálták a választási földrajz és politikai ökológia szemléletmódját a politikai 

lokalitások kutatásában. Az MTA Politikai Tudományok Intézete mellett a Politikatörténeti 

Intézet vált a választáskutatások egyik műhelyévé, amelyik sorra adta ki monográfiákban és 

tanulmánykötetekben a történeti és jelenkori magyar választások feldolgozásait. 2010-ben 

harmadik kiadást ért meg az Intézet tanulmánykötete, amelynek témáját az 1920-tól napjainkig 

megrendezett parlamenti képviselőválasztások képezik.101 A választáskutatás, azon belül a 

választási földrajz nemzetközi és hazai történetét a politikai társadalomtörténet részeként Szabó 

Dániel ismertette a társadalomtörténet elméleti alapjairól, intézményesüléséről és irányzatairól 

szóló tanulmánykötetben. Ez is jelezte, hogy a 2000-es évek elején immár a választási földrajz 

is helyét kereste a magyarországi társadalomtörténet egy speciális altípusának (politikai 

társadalomtörténet – a politika társadalomtörténete) széles módszertani palettáján.102 

Wiener György egy politikai lokalitás, Budapest területén mutatta be a választási 

folytonosságot az 1922-1945 közötti választások és a rendszerváltást követő választások 

eredményeinek feldolgozásával.103 Paksy Zoltán a Pécsi Tudományegyetemen benyújtott 

disszertációjában a 30-as évek szélsőjobboldali mozgalmait újszerű módon regionális 

(dunántúli) metszetben vizsgálta, mintegy kitöltve az űrt a szélsőjobboldal feldolgozásában az 

országos köztörténet és a helytörténet (megyei és településtörténetek) közötti köztes szinten.104  

                                                           
szociológiai körkép. Bp., 2000., Századvég Kiadó, Bőhm Antal-Gazsó Ferenc-Stumpf István-Szoboszlai György: 

Parlamenti választás 2000. Bp., 2003., Századvég Kiadó 

101 Földes György-Hubai László (szerk.): Parlamenti képviselőválasztások 1920-2010. Bp., 2010., Napvilág Kiadó 

102 Szabó Dániel: Politikai társadalomismeret-a politika társadalomismerete. In: Bódy Zsombor-Ö. Kovács József 

(szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Bp., 2003., Osiris Kiadó. 371-

386. 

103 Wiener György: A választói magatartás történelmi meghatározottsága és dinamikája. In: Stumpf István (szerk.): 

Két választás között. Bp., 1997., Századvég Kiadó. 145-182. 

104 Paksy Zoltán: A magyarországi nemzetiszocialista mozgalmak megalakulása, tevékenysége és társadalmi 

bázisa a Dunántúlon 1932 és 1939 között. PhD értekezés. Pécs, 2007. Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar. Európa és magyarság a 18-20. században.  
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Tanulmányaival és forráskiadásaival Paksy úttörő szerepet játszott a két világháború 

közötti Zala megye politikai lokalitásának a feltárásában.105 2004-ben megjelent 

tanulmányában azokat a szociológiai tényezőket elemezte, amelyek befolyásolták az 1935-ös 

zalaegerszegi választókerületben zajló politikai küzdelem kimenetelét, különös tekintettel arra 

a kérdésre, mely társadalmi és foglalkozási csoportok támogatták a kormánypárti, a 

keresztényszocialista és a nemzetiszocialista jelölteket. Paksy Zalaegerszeg városi társadalmát 

és a környező falvak népességét vizsgálva a népszámlálási statisztikák, a névjegyzékek és a 

nyílt szavazás ívei alapján, kimutatta, hogy az állami alkalmazottak és a vidéki 

véleményvezérek (tanítók, kocsmárosok stb.) orientálódtak a kormánypárt felé.106  

A zalaegerszegi választókerület kedvező terepet nyújtott a nyilas mozgalom társadalmi 

támogatottságának, szociológiai bázisának vizsgálatára, hiszen Zala megye volt a nyilasok 

egyik erős megyéje (a megyében az 1934 őszi községi választásokon a nyilasok 24 községben 

bejutottak a képviselőtestületbe).107 A nagyobb települések és a tájegységek mellett a kisebb 

közigazgatási egységek, körzetek is választáskutatási vizsgálatok tárgyát képezték. Horváth J. 

András az 1891-es népszámlálások íveinek alapján tett kísérletet a józsefvárosi 

választópolgárság foglalkozási-társadalmi összetételének meghatározására.108 Szakál Gyula a 

győri polgárságról írott monográfiájában két szinten, az önkormányzati és az országgyűlési 

képviselőválasztások szintjén vizsgálta a győri társadalom ideológiai-politikai mintázatát. A 

vizsgálati egységet az egyes városrészek jelentették. Disszertációm témája szempontjából 

különösen az országgyűlési választások politikai földrajza bír relevanciával. Szakál feldolgozta 

a Horthy-kori győri választásokat, és húsz év (1919-1939) átlagában meghatározta az egyes 

városrészek ideológiai-politikai mintázatát.109 Arra törekedtem, hogy kutatási eredményeit 
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összevessem Győr mint polgárosodó, ipari centrum tágabb régiója – Győr-Moson megye – 

választási eredményével.  

Az egyes politikai lokalitások múltját vizsgáló tanulmányok, monografikus 

feldolgozások mellett fennmaradt az igény az átfogó adattárak létrehozása iránt. Ezt az igényt 

elégítette ki a Magyarország Politikai Atlasza (1995) a rendszerváltás utáni első két szabad 

választás (1990, 1994) listás és egyéni párteredményeinek választókerületekre lebontott 

térképes ábrázolásával, négyszintű (országos, budapesti, debreceni és szombathelyi) 

bontásban.110 Hubai László 2001-ben megjelent háromkötetes Magyarország XX. századi 

választási atlasza Magyarország 1920-1998 közötti országgyűlési, illetve nemzetgyűlési 

képviselőválasztásainak adatait mutatja be, jelentős segítséget nyújtva a választások kutatói 

számára.111 Hubai László 2002-es tanulmányában a politikai attitűdök korszakokon és 

választási rendszereken átívelő folytonosságát hangsúlyozta, miközben bevezetést nyújtott a 

termokartogramok és a klaszteranalízis világába, valamint körképet közölt az ország markáns 

politikai régióiról, és felhasználta a választási földrajzot a 2006-os választási eredmények 

értékeléséhez is.112  

A magyar politikai földrajz és történettudomány terminológiájába kezd beépülni a 

„politikai régió” fogalma, amelyik lehetőséget teremt az „egykori” és „jelenkori” választások 

vizsgálatának, azaz a történeti és a politológiai szemléletnek az összekapcsolására, egy adott 

tájegység, országrész területén a folytonosság kimutatásával a politikai kultúrában és a választói 

magatartásban. Benkő Péter egy soktényezős szempontrendszer szerint kísérletet tett 

Magyarország különböző karakterű politikai régióinak felvázolására, a politikai kultúra 

fogalma alapján.113 Benkő Péter három szempontot tekintett a politikai kultúra mércéjének: a 

választási részvételt (participáció), a kissé bizonytalan tartalmú „radikális-populista erők” 

népszerűségének alacsony fokát (moderáció) és a választás következetességét (konzekvencia). 

A politikai kultúra alapján három politikai nagyrégiót különített el: „Felső-Pannóniát” 

(Északnyugat-Dunántúl, Budapest és agglomerációja), „Alsó-Pannóniát” (Kelet- és Dél-
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Dunántúl) és „Hunniát” (a Duna vonalától keletre eső országrész, lényegében az Alföld és 

Északkelet-Magyarország). Az elnevezések mögött természetesen az egyes térségek 

modernizációjának fokával kapcsolatos értékítélet húzódik meg. Számomra ennek a 

felosztásnak a relevanciáját az adja, hogy a mai Győr-Moson(-Sopron) megye területét már a 

két világháború között is a legfejlettebb területek között tartották számon, és Budapest mellett 

ebben a térségben terült el az ország akkori második legnagyobb ipari központja, Győr. Benkő 

Péter analíziséből levonható a következtetés, hogy a modernizáció a nyugati határszél ipari 

központjában a politikai rendszereken áthúzódó értékként jelentkezett.114  

Bódi Ferenc és Bódi Mátyás az 1990-es választás óta tartós alacsony választási részvétel 

földrajzi összefüggéseit elemezte, és azt, milyen regionális különbségek mutathatók ki az 

országos és az önkormányzati választásokon való részvételben (ehhez két külön térképre vitték 

az 1990-2010 közötti országgyűlési és önkormányzati választások településekre lebontott 

adatait).115 Az egyes régiók, tájegységek választástörténeti feldolgozottsága eltérő mélységű, 

amelyet a kutatói érdeklődésen kívül természetesen a forrásadottságok is befolyásolnak. A 

történeti választáskutatási vizsgálatok terén a legnagyobb figyelem továbbra is a fővárosra 

irányul, amelyet megmagyaráz nem csupán Budapestnek az ország közigazgatásában és 

városhierarchiájában játszott kiemelt jellege, hanem az is, hogy a Horthy-korszakban leginkább 

a fővárosban nyílt tér, az arányos választási rendszerből és a kulturális sokszínűségből 

fakadóan, a politikai-ideológiai tagoltság nyílt leképeződésére. 2010-ben jelent meg Feitl István 

és Ignácz Károly szerkesztésében az 1867-2010 közötti budapesti önkormányzati 

választásokról készült tanulmánykötet, amelyik tizenkét szerző összesen 15 tanulmányát 

tartalmazza.116  

A legújabb monográfia, amelyik egyetlen település pártszerkezetét és a választók 

magatartását mutatja be, Ignácz Károly 2013-ban megjelent könyve Budapest 1920-1945 

közötti parlamenti és törvényhatósági választásairól, amelyik a szerző doktori disszertációja 

alapján készült. Ignácz részletesen ismerteti Budapest önkormányzatának szerveződését, a 

pártszerkezetet, a budapesti társadalom térbeli elhelyezkedését, a választójogosultak 

                                                           
114 Uo. 138. 

115 Bódi Ferenc, dr.-Bódi Mátyás: Hol vannak a választók? Politikatudományi Szemle, 2011/1. 51-74. 

116 Feitl István-Ignácz Károly (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten 1867-2010. Bp., 2010., Napvilág 

Kiadó 
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összetételét, az egyes városrészek jellemzőit, és a választói magatartást szavazókörre lebontva 

igyekszik feltárni. A kötetet térképmelléklet zárja, amelyik a budapesti városrészek, 

választókerületek és szavazókörök területét, az egyes körzetekben az 1939-es választáson 

legtöbb szavazatot megszerzett pártok eredményét, a Nyilaskeresztes Párt szavazatarányait, 

valamint az 1945-ös választáson a Független Kisgazdapárt és a munkáspártok 

szavazatarányainak különbségét összegzi.117  

Bódy Zsombor részben Hubai László, illetve Ignácz Károly választástörténeti adatai 

alapján kimutatta, hogy – szemben mások, például Andrew C. Janos vélekedésével – a 

törésvonalak által tagolt magyar társadalomban a pártok, illetve a különböző pólusok 

beágyazottsága megfelelő mértékű volt egy valódi pártverseny kialakulásához, tehát a 

parlamentarizmus „társadalmi” feltételei fennálltak a magyar társadalomban, vagyis a 

„parlamentarizmus Magyarországon nem pusztán a nyugati intézmények formális átvételén 

alapult, hanem tényleges bázissal rendelkezett.”118 Bódy tanulmányának konklúzióját az 1945-

ös nemzetgyűlési választás eredményei is alátámasztják: amikor a magyar választópolgárok 

először cenzusok nélkül szavazhattak (a német nemzetiségű személyeket kollektíven érintő 

nemzetiségi cenzus kivételével), vagyis az 1945. november 4-i választáson, akkor minden 

addiginál nagyobb választási részvétel született (92,5%), amelyik magyarázható a pártok, 

illetve egyes pólusok korábbi évtizedes társadalmi beágyazottságával.119 Ugyanakkor 

miközben a „társadalmi” oldalon kiszélesedtek a lehetőségek, „intézményes” oldalon, vagyis a 

pártok oldalán korlátozott volt a verseny – hiszen hiányzott a nemzeti konzervatív pártcsalád, 

és nem indult önállóan a keresztény konzervatív pártcsalád sem. Bódy emellett tanulmányában 

öt választói blokkot (keresztényszocialista, kormánypárti, agrár, liberális és MSZDP) különített 

el, és ezeket ráhelyezte az ország földrajzi térképére.120 

Ilonszki Gabriella elitkutatásában az 1884-1947 és 1990-2006 közötti parlamentek 

képviselői összetételét vizsgálta, elsősorban abból a szempontból, hogyan hat a politikai 

rendszer a képviselők szociológiai összetételének alakulására, és milyen módon hatnak vissza 

                                                           
117 Ignácz 2013.  

118 Bódy Zsombor: Parlamentarizmus a parlament falaink kívül (Észrevételek a magyar parlamentarizmus 

társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében). Politikatudományi Szemle, 2014/2. 35. 

119 Romsics 1999. 284. 

120 Bódy 2014. 46-47. 
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a képviselők sajátosságai a politikai rendszerre.121 A kutatás magában foglalta 1884-től kezdve 

valamennyi parlamenti képviselő adatainak a feldolgozását, rámutatva a politikai rendszerek 

keretein túlmutató stabilitásra. A munka nagy erénye a szinkronitás, az 1884-1947 és 1990-

2006 közötti ideáltipikus képviselői profilok, életutak együttes vizsgálata. A szerző egyik fő 

tétele, hogy a képviselői professzionalizáció, a „modern képviselő” politikustípusának a 

kiformálódása viszonylag későn jelent meg. Ilonszki ebben a kötetben nem csupán a 

nemzetállami parlament, hanem az Európai Parlament képviselői összetételének és arculatának 

a kutatására is vállalkozott. A számos táblázatot tartalmazó monográfia nélkülözhetetlen 

mindazok számára, akik a magyar parlamentarizmus korszakait, a politikai képviselet múltját 

és jelenét kutatják. 

Az elkerülhetetlenül felmerülő nehézségek (a területileg „szórt” eredmények 

összegyűjtésének és aggregálásának hosszú folyamatából eredő hibák és ökológiai 

tévkövetkeztetések, a nyílt szavazásos egyéni választókerületekben a voksok külső 

befolyásolhatósága) ellenére úgy tűnik, hogy a magyar történettudományban és a 

politikatudományban a választási földrajz kezdi elnyerni az őt megillető helyet. 

I.2. A választáskutatás gyakorlati kérdései és problémái 

I.2.1. A pártok forrásai és szakirodalma Győr és Moson megyében 

 

A pártok területi beágyazottságára, társadalmi támogatottságára vonatkozó információk 

elsősorban a pártok iratanyagából nyerhetőek. A pártközpontok és a területi szervek levelezése, 

a központi kiküldöttek jelentései, beszámolói esetében azzal számolhatunk, hogy a beszámolók 

őszinték, mert egyetlen területi vagy kiküldött pártmegbízottnak sem az volt az érdeke, hogy 

szépítse az adott megyében, járásban vagy községben folyó pártszervezés vagy 

támogatógyűjtés sikerességét, hiszen azzal becsapta volna a központi vezetőséget, amelyiktől 

az egzisztenciája függött. Győr-Moson megyében a kutató nem támaszkodhat olyan bőséges 

kormánypárti iratanyagra, mint amelynek alapján Vonyó József képes volt települési szintekre 

lebontva rekonstruálni a Nemzeti Egység Pártja Baranya megyei szerveződését, a NEP-

szervezetek tagságának szociológiai összetételét. Hiszen a Baranya Megyei Levéltárban 

                                                           
121 Ilonszki Gabriella: Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. században. Bp., 2009., Akadémiai 
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egyedülállóan gazdag irategyüttes maradt fenn a NEP-ről, köztük az országos pártközpont 

dokumentumai, a főtitkár és az országos ügyvezető főtitkár körlevelei a megyei főispánokhoz, 

valamint a helyi szervezetek vezetőihez.122 A kormánypártra vonatkozó iratok a főispáni 

iratanyagban maradtak fenn, de leginkább a NEP és a MÉP győr-mosoni története 

rekonstruálható. A Bethlen kormánypártjára vonatkozó iratok, ha voltak, elvesztek. 

Mindazonáltal Bethlen nem törekedett olyan szervezett, centralizált, bürokratikus, az állammal 

összefonódott kormánypárt megalakítására, mint Gömbös vagy Imrédy, ezért – a dualista 

időszak hagyományai szerint – a megyében a főispánra, a törvényhatósági jogú városban a 

polgármesterre hárult a feladat, hogy a kormány „karja”, „szeme” és „füle” legyen az adott 

törvényhatóságban.  

A győr-mosoni munkásmozgalom pártjainak és a Nemzeti Parasztpártnak a története a 

legjobban dokumentált, és forrásanyaguk viszonylag könnyen hozzáférhető, miközben az 

FKGP megyei szerveződéséről szóló dokumentumok hiányosak, az FKGP győr-mosoni 

története aluldokumentált.123 A kommunista, szociáldemokrata és parasztpárti központi és 

területi szervek iratait a Politikatörténeti Intézet Levéltára, az FKGP országos iratait pedig az 

Érden található Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány Kisgazda Levéltára őrzi. A 

közigazgatási szervek (főispán, alispán, főszolgabíró, polgármester, rendőrtanácsos) jelentései, 

beszámolói az adott törvényhatóság és község területén működő pártokról, politikai 

mozgalmakról, az egyes politikai erők társadalmi támogatottságáról, magatartásáról, valamint 

a kampányok alatti társadalmi hangulatról egy másik metszetben mutatják be a politikai 

mozgalmak versenyét.  

Ekkor nem az „alsó szint”, a pártok és politikusaik oldaláról, hanem „felülről”, a 

hatalom szemével nyerhetünk betekintést a lokális társadalomba, a pártok és a szavazók életébe. 

Így a hatóság és a közigazgatás szereplőinek szemével láthatjuk a pártokat, és a jelentésekből 

következtethetünk néhány dologra: mennyire tekintettek egyes ellenzéki pártokat 

befolyásosnak vagy veszélyesnek, és a kormánypárt „megszorítottsága” esetén milyen 

alternatívák merültek fel. A Győr-Moson-Sopron megyei Levéltár Győri Levéltárában 

fennmaradtak a választási iratok jegyzőkönyvei, köztük a választásokhoz használt szavazási 

                                                           
122 Vonyó 1998. 9., 381-404. 

123 Vida István, a Kisgazdapárt kutatója megjegyezte, hogy a párt országos iratanyagának jelentős része elveszett, 

ami megnehezíti az FKGP történetének kutatását. Vida 1976. 8. 
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rovatos ívek, valamint a visszautasítottak listája. Ezek a források azoban önmagukban keveset 

mondanak a választások társadalomtörténetéről. Az egyes bejegyzések leginkább a politikai 

kultúrára vonatkozóan lehetnek érdekesek, annak vizsgálata révén, milyen kifogásokkal 

utasították vissza a választókat a nyílt szavazásos választókerületekben: milyen jellegzetes 

hibákat követtek el a választók, amelyekből a politikai tudatosság színvonalára, a választási 

procedúrával kapcsolatos tájékozottságra, vagy éppen annak hiányára következtethetünk (pl. a 

választó részéről két személy megnevezése, vagy a választókerületben nem induló személyek 

megjelölése).124 Természetesen e források a „hatalom” szempontját rögzítik, ezért lehetetlen 

megállapítani, hogy a kizárások indokául szolgáló szavak minden esetben hitelesek voltak-e, 

vagy pedig a választási bizottságok olykor szándékosan „értették félre” a választókat.  

A levéltári források mellett nélkülözhetetlen segítséget jelent a sajtó, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a különböző irányzatokhoz és pártokhoz kötődő lapok a nyilvánossághoz 

szóltak, és ezért óhatatlanul torzítottak, hiszen feladatuk a párthoz kötődő szavazók, támogatók 

integrálása, lojalitásának fenntartása volt. Ezt a feladatot a saját politikus vagy jelölt erényeinek 

kidomborításával, az ellenfél gyengeségeinek, hibáinak és machinációinak felnagyításával is el 

lehetett érni. A megyei lapok (pl. Mosonvármegye) érthetően a mindenkori kormány 

elvárásainak próbáltak megfelelni, ha nem is váltak annak szócsöveivé. Az 1945 utáni 

időszakban minden koalíciós pártnak megvolt a maga regionális vagy helyi érdekű lapja (pl. 

Dunántúli Népszava, Mosonmagyaróvári Barátság, Győri Munkás), amelyek a sporadikus 

nagygyűlések mellett a politikai szocializáció legfontosabb fórumaiként működtek. A 

monográfiák és dokumentumgyűjtemények tekintetében Győr-Moson megye a 

legfeldolgozottabb megyének tekinthető az egyes pártcsaládokat, különösen a 

munkásmozgalom pártjait tekintve. Győr-Moson megyében a regionális párttörténet-írás 

hosszú ideig munkásmozgalom-központú volt, amelyet természetesen a szociáldemokrácia és 

a kommunista párt helyi történetére vonatkozó forrásadottságok is magyaráznak, valamint az 

MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága által megfogalmazott szándék az egyesített megyék 

és Győr munkásmozgalmi múltjának bemutatására (Sopron és Győr vidékének 

                                                           
124 Példának okáért 1935-ben a győrszentmártoni választókerülethez tartozó Nyúlhegyen két választó esetében is 

előfordult, hogy két jelöltre kívánták adni a szavazatukat. Győrszentmárton I. szavazókörében viszont Németh 

Istvánt azért utasították el, mert nem tudta megmondani a jelölt nevét, akire szavazni kíván. A legfurcsább eset 

alighanem Öttevényben történt: egy Lovas István nevű, 1885-ös születésű személyt azért utasítottak vissza, mert 

azt nyilatkozta, hogy Hitlerre (!) akarja adni a szavazatát. Mából visszanézve lehetetlen megállapítani, hogy Lovas 

náciszimpatizáns volt, vagy egyszerűen provokálni akarta a választási bizottságot – amennyiben az utóbbi eset állt 

fenn, ahhoz sem kellett kis bátorság. GySML-GyL Választási iratok. jegyzőkönyvek. 1935. XXXIII.2 
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munkásmozgalmát külön kötetekben dolgozták fel). A Győr-Sopron megyei Bizottság által 

kiadott monográfiasorozat első, 1978-as kötete az akkori „jelennel”, a szocializmus korabeli 

társadalmi viszonyok taglalásával foglalkozott, a második kötetet pedig, amelyik a Győr és 

vidékének munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1924. címet viseli, a Tanácsköztársaság 

kikiáltásának 60. évfordulójára időzítve jelentették meg.125 A sorozat egyes kötetei gazdag 

dokumentumanyag (levéltári források, helyi sajtó) és helytörténeti munkák, városmonográfiák 

alapján összegezték a Győr-Moson megyét és Győrt jellemző demográfiai, társadalom-, 

gazdaság- és művelődéstörténeti folyamatokat. Noha nyilvánvaló, hogy a megrendelő és kiadó 

szervezet részéről a korszak szellemében megfogalmazódó igények, elvárások óhatatlanul 

rányomták bélyegüket a kötetek szemléletére, és azóta eltelt idő újabb kutatási eredményei is 

túlhaladtak némely részlet felett, azonban a szerzők maradandót alkottak azzal, hogy a források 

széles körének feldolgozásával megörökítették a kapitalista fejlődés és a munkásmozgalom 

történetének csaknem fél évszázadát. 

A monográfiák kiadásával párhuzamosan megkezdődött a forrásközlés is. Mindhárom, 

a korszakban készült jelentős munkásmozgalom-történeti forráskiadványt Gecsényi Lajos 

szerkesztette. Szintén a Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából jelent meg a Válogatott 

dokumentumok a Győr-Sopron megyei munkásmozgalom történetéből (1919-1928) című kötet 

(Győr, 1979.). Ezt követte a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar 

Szocialista Munkáspárt 1946-1980 között tartott megyei pártkonferenciái és pártértekezletei 

anyagának, a beszámolóknak és határozatoknak a kiadása (Győr, 1983). 1986-ban megjelent a 

Dokumentumok a népi demokratikus forradalom történetéhez című kötet. Míg a 

munkásmozgalom régiós és helyi története mennyiségi és tartalmi szempontból alaposan 

feldolgozottnak tekinthető, a kormánypárt, a liberális és a szélsőjobboldali pártcsalád Győr-

Moson megyei története aluldokumentált. Ezeknek az irányzatoknak a levéltári forrásadottságai 

is szűkösek, sőt a liberális pártok országos történetének feldolgozottsága is elmarad a 

munkáspártokétól vagy a szélsőjobboldalétól.126 A közigazgatási szervek és a többi párt 

                                                           
125 A sorozat kötetei: Farkasdi Sándor (összeáll.): A társadalom osztály- és rétegszerkezetének fejlődése Győr-

Sopron megyében. Győr, 1978., kiadja az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága. Kovács Győzőné: Győr és 

vidékének munkásmozgalma 1919. augusztus 1-1924. Győr, 1979. ua., Gecsényi Lajos-Honvári János: Győr és 

vidékének munkásmozgalma a gazdasági világválság idején 1929-1933. Győr, 1981., ua., Lónyay Sándor: Győr 

és vidékének munkásmozgalma 1900-1918. Győr, 1982., u.a., dr. Molnár Ernő: Győr munkásmozgalma a II. 

világháború idején 1939-1945. Győr, 1984., u.a.  

126 A két világháború közötti liberális pártokat L. Nagy Zsuzsa dolgozta fel: A budapesti liberális ellenzék. Bp., 

1972., Akadémiai Kiadó, Bethlen liberális ellenzéke (A liberális polgári pártok 1919-1931.) Bp., 1980., Akadémiai 
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iratanyagaiban található információk adnak alapot a szélsőjobboldali és a liberális pártok 

támogatottsága mértékének meghatározásához, különösen a választási kampányok 

időszakában, hiszen az egyes politikai erők figyelték egymást. Az 1945 utáni pártokról nagyobb 

tömegben áll szakirodalom rendelkezésre, bár ezeknek a kiindulópontja is a makroszint, és a 

régiós, helyi eredményeket is az országos politikai helyzetből kiindulva értelmezik. A 

rendszerváltás után fokozatosan bővültek a Győr-Moson megye és Győr város választás- és 

párttörténetével kapcsolatos munkák. Az országos választástörténeti összefoglalókon, 

tanulmányköteteken kívül számos önálló társadalomtörténeti és helytörténeti  tanulmány is 

napvilágot látott. A győri Arrabona, a Győri Tanulmányok és a Műhely, valamint a 

mosonmagyaróvári Moson Megyei Műhely folyóiratok rendszeresen közölnek cikkeket a két 

település politikai múltjáról. Bana József a Győr-Moson megyei szélsőjobboldal, Szalai Attila 

a győri választások, Szentkuti Károly az 1939-es mosonmagyaróvári választás történetét 

dolgozta fel.127  

Kistelepülések történetéről is kiváló helytörténeti művek születtek; Thullner István 

megírta a mai Jánossomorja (tulajdonképpen Mosonszentpéter, Mosonszentjános és 

Pusztasomorja), valamint Lébény, Néma Sándor és Smuk Péter Hédervár történetét. Thullner 

feldolgozta a helyi társadalmak rétegződését, a gazdasági szerkezetet, az egyesületi életet, 

vagyis mindazokat a tényezőket, amelyek a lokális politikum alapját képezik. Hogy néhány falu 

esetében rekonstruálni tudjuk a helyi pártpolitikát, az igen szétszórt forrásokat összegyűjtő 

alapos helytörténeti kutatásnak köszönhető.128 Moson és Magyaróvár települések történetéről 

számos adatgazdag tanulmánykötet és monográfia jelent meg, a mosonmagyaróvári 

történészeknek, levéltárosoknak és muzeológusoknak köszönhetően. Ezek a munkák eltérő 

mélységben dolgozták fel az adott települések társadalmi és politikai viszonyait: a társadalom-

, gazdaság- és művelődéstörténeti megközelítés dominál, míg a politika, különösen az országos 

                                                           
Kiadó, Liberális pártmozgalmak 1931-1945. Bp., 1986., Akadémiai Kiadó, Egy politikus polgár portréja: Rassay 

Károly. Bp., 2006., Napvilág Kiadó. 

127 Bana József: A jobboldali szervezetek története Győr megyében (1933-1935). Győri Tanulmányok, 2006/28. 

37-58., Bana József: A nyilasok az 1939-es választások idején Győr megyében. Arrabona. 45/2. 2007. 139-162., 

Szalai Attila: Nemzetgyülési választások Győrben 1922-1925 között. Arrabona. 2012/1. 133-164., Szalai Attila: 

Az 1939-es országgyűlési választások Győrött. Arrabona. 45/2. 2007. 119-139., Szentkuti Károly: Az 1939. május 

28-ai országgyűlési választások Mosonmagyaróváron. Arrabona. 45/2. 2007. 163-174. 

128 Thullner István: Lébény. Bp., 2001., Száz magyar falu könyvesháza Kht. /szerk. Jászberényi Ferencné és Néma 

Sándor/, Néma Sánor-Smuk Péter: Hédervár. Bp., 2002., Száz magyar falu könyvesháza Kht. (szerk. Jászberényi 

Ferencné és Néma Sándor/, Thullner István 2004. 
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pártok helyi beágyazottságának, szociológiai bázisának a vizsgálata háttérbe szorul. Ennek az 

oka, a forrásadottságok mellett, a pártszervezés korabeli módja: a pártok – a tömegpártokat, pl. 

a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot, valamint a 30-as évek Gömbös-, majd Imrédy-féle 

kormánypártját leszámítva – szinte csak a választások idején voltak jelen a településeken, és a 

mindennapokban a „politika” a helyi ügyek intézését jelentette, amelyik inkább a 

törvényhatósági bizottságokban, valamint az egyesületeken, társadalmi szervezeteken és a 

sajtón keresztül kapott nyilvánosságot.129  

Kifejezetten társadalomtörténeti megközelítést alkalmaz Szakál Gyula a győri 

polgárságról írott monográfiájában, valamint a Műhely folyóirat 2013/2. számában megjelent 

tanulmányában, amelyek a „négy folyó városának” történeti modellváltásait mutatják be. 

Szakál monográfiájában elemzi a városi társadalom politikai tagoltságát, az országgyűlési 

választási adatsorok alapján a pártok területi beágyazottságát, valamint az egyesületi életet.130 

Megállapítható, hogy a legfrissebb kutatások tárgyát elsősorban a két háború közötti időszak 

választásai és pártrendszere képezik. Az egyes pártcsaládok feldolgozottsága egyenlőtlen: még 

mindig kevés ismerettel rendelkezünk a Horthy-kori kormánypárt és a liberális pártok lokális 

történetéről. A tanulmányok jelentős részében a helytörténeti szempont a domináns, gyakran 

anélkül, hogy a szerzők a régiós folyamatokat elhelyeznék az országos politika 

összefüggésrendszerében. Ebből kiindulva disszertációmban a régiós folyamatoknak a tágabb 

politikai közösség történetével összefüggésben való vizsgálatára törekszem. 

I.2.2. A társadalomkutatás kockázata: az ökológiai tévkövetkeztetés 

 

Minden olyan társadalomtudományos kutatás esetében, amelyik számszerű adatok alapján egy 

területi egységre vagy egy nagyobb népességre vonatkozóan következtetéseket fogalmaz meg, 

fennáll az ökológiai tévkövetkeztetés lehetősége, vagyis a területi egység vagy a népesség 

                                                           
129 Gecsényi Lajos (szerk.): Tanulmányok Mosonmagyaróvár és vidéke történetéhez Győr, 1979., Győr-Sopron 

Megyei Levéltár, Husz János: Töredékek Moson múltjából. Mosonmagyaróvár, 1994., Mosoni Polgári Kör, 
Szentkuti Károly (szerk.): Mosonmagyaróvár története 60 éve (1939-1999). Emlékkönyv a város egyesítésének 

60.évfordulója alkalmából. Mosonmagyaróvár, 1999., Thullner István-Tuba László (szerk.): Moson évszázadai: 

tanulmányok és kismonográfia Moson település és Moson vármegye múltjából a kezdetektől 1946-ig. 

Mosonmagyaróvár, 2010., Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata. 

130 Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940. Sikeres történeti modellváltás. Bp., 2002., L’Harmattan 

Kiadó, Szakál Gyula: Győr történeti modellváltásai és kapcsolata a lakosság vallási-etnikai szerkezetével és térbeli 

elhelyezkedésével. Műhely, 2013/ 2. 53-60. 



56 

 

egésze szintjén megfogalmazott állítások, következtetések nem feltétlenül érvényesek az 

egyének szintjén. Több kutató, így Edward L. Thorndike, William S. Robinson és Erwin K. 

Scheuch is megfogalmazta, majd a magyar szociológiai irodalomban Bertalan László 

megismételte, hogy a társadalomkutatók könnyen beleeshetnek az ökológiai tévkövetkeztetés 

csapdájába, mert az aggregált számszerű adatok önmagukban még nem rendelkeznek elégséges 

magyarázó erővel a társadalmi „finomságokról”, különösen az egyén szerepéről és 

motivációiról. Az ökológiai tévkövetkeztetés gyökere, hogy a társadalomkutató módszere által 

„befogható” szint, amelyen van értelme és lehetősége a vizsgálatnak, nem mond semmit még 

az individuális válaszokról, az egyéni pártattitűdökről. Nem véletlen, hogy a 

választástörténészek és a közvélemény-kutatók, akik számokkal dolgoznak, gyakran 

szembesülnek az olyan téves következtetésekkel, amelyeket egy nagyobb csoporton végzett 

vizsgálat alapján az egyes egyénekre vonatkoztatnak. 131  

Egy tipikus példája lehet az ökológiai tévkövetkeztetésen alapuló „túlinterpretációs 

csapdának”, amikor a munkásság lakta szavazókörben született választási eredmény alapján azt 

feltételezik, hogy a szavazókör munkásai kollektíven egy adott politikai irányzatot támogattak 

szavazatukkal. De ez a séma, amelyik egyszerű összekapcsolása a tényeknek, éppen a 

legfontosabb körülményeket hagyja figyelmen kívül: mozdulatlannak, sterilnek és 

tagolatlannak tekinti a választójogosultak körét, és nem veszi figyelembe a választások 

politikai, jogi feltételrendszerét.  

Feltételezhető, hogy nem csak munkások laktak 1939 előtt és utána sem a munkáslakta 

szavazókörben, hanem más foglalkozási csoportok tagjainak jelenlétével is biztosan lehet 

számolni (boltosok, kiskereskedők, háziasszonyok, nyugdíjasok, esetleg városi alkalmazottak 

is), akiknek a szavazatai benne vannak a leadott voksok között, természetesen amennyiben az 

illetők megfeleltek a választójogi jogszabályokban előírt cenzusoknak. Figyelembe kell venni 

azt a szociológiai tényt is, hogy a „munkás” kategória önmagában még nem mond semmit 

azokról, akiknek a választói magatartását vizsgálni akarjuk: a munkásság is erősen rétegzett 

volt ágazat, jövedelem, státusz, iskolázottság, életkor és felekezet szerint; különösen tekintetbe 

véve, hogy a Horthy-korszakban az ipari munkásság kibővült, és ágazatok, képzettség, valamint 

                                                           
131 Az ökológiai tévkövetkeztetésről. Szociológia, 1980/3-4. 459-476., Moksony Ferenc: Fogalomalkotás és 

tudományos felfedezés. Gondolatok Paul Lazarsfeld módszertani filozófiájáról. Szociológiai Szemle, 2002/1. 150-
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nemi szempontból is átstrukturálódott (pl. a textilipari munkásság 1920-1930 között 

háromszorosára növekedett, és a textilgyárakban fajsúlyos volt a női munkaerő alkalmazása).132 

Ha például Győrt, a Horthy-korszak második legnagyobb ipari központját vesszük 

alapul, akkor nem mindegy a szocializáció szempontjából, hogy egy magasan képzett 

szakmunkásról van szó, aki a századfordulón épült tervszerű munkásnegyed, a Gyárváros 

valamelyik házának szecessziós homlokzata mögött élt, vagy pedig egy betanított ipari 

munkásról, aki a Rábán túli Újváros szélén, a Gyepszél utcában, esetleg az Újváros nyugati 

oldalához támaszkodó Trianon-telepen (ma Szent Erzsébet-telep) lakott.133 A gyárvárosiak és 

a városszéli „telepiek” között például éppolyan áthidalhatatlan volt a különbség, mint a falusi 

birtokos parasztok és az uradalmi cselédség között.  

Nem szabad beleesni abban a hibába, hogy két választás között adottnak és sterilnek 

tekintjük a választókorú népességet: mindig van ki- és beköltözés a szavazókör területén, 

emellett vannak bizonyos biológiai okok, amelyek még a választás napján, az utolsó pillanatban 

is módosíthatnak a választók összetételén, hiszen választókorú személyek elhaláloznak, vagy 

éppen aznap betegek lesznek. A jogi tényezőkről sem feledkezhetünk meg. Az általunk vizsgált 

korszakban ötször változtak meg a választójogosultság feltételei. Emellett a túlinterpretációs 

séma semmit nem tud kezdeni a perszonális tényezővel, holott egy-egy városrészben, 

szavazókörben a választás kimenetelében a politikus személyiségének is meghatározó szerepe 

van. Még inkább érvényesülnie kell a személyiségnek az egyéni választókerületekben.  

Amikor a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék választásait és a társadalom 

összefüggéseit elemzem, akkor tisztában kell lenni az aggregált adatok alkalmazhatóságának 

korlátaival. Arra nincs is lehetőség, hogy minden egyén politikai választását feltérképezzem, 

hiába állnak rendelkezésre a választási adatok. A migráció tendenciájára csak következtethetni 

lehet a népszámlálási adatok alapján. Az ökológiai tévkövetkeztetés csapdájának elkerülése 

érdekében nem az ország, hanem a k.e.e. vármegyék és Győr városa szintjén vizsgálom meg a 

választások hátterét jelentő társadalomtörténeti változásokat, vagyis megfordítom a vizsgálat 

                                                           
132 Sipos Péter: A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon. Bp., 1997., MTA 

Történettudományi Intézete. 167-168. 

133 Győr városrészeinek történetéről olvasható: Szakál 2002., Hammer 1936., Winkler Gábor, dr.: Győr 1539-

1939. Győr, 1998., Winkler Gábor, dr.: Győr 1939-1999. Győr, 1999.  
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irányát. Az egyén szempontjából az ideális elemzési egység a község vagy szavazókör lenne. 

Azonban a területenként eltérő forrásadottságok, valamint a hatalmas számszerű adathalmaz 

mozgatásában rejlő tévedési lehetőségek miatt ez az út nehézkes lenne, és kétséges, hogy 

önmagában mondana-e bármit Lébény vagy Nagyécsfalu két háború közötti 

választástörténetéről, ha ismernénk a szavazók foglalkozását vagy szocioökonómiai státuszát. 

Hiszen több alkalommal is éles, a helyi társadalom szerkezetét érintő fordulatok zajlottak le, 

amelyek helységenkénti nyomon követésére két tanulmány is kevés lenne. Ezért, az egyén és 

az ország, vagyis a mikro- és a makroszint között egy köztes szint, a k.e.e. vármegyék 

egészének társadalmi és gazdasági változásainak folyamatába helyezem bele a párt- és 

választástörténeti vizsgálódást.  

I.2.3. „Zászló” vagy „személy” – mi alapján szavaznak? 

 

A pártok helyi és regionális támogatottságának vizsgálatát számos tényező megnehezíti. Az 

egyik nehézséget az jelenti, amelyet a „személyiség faktorának” nevezek: egy személy magas 

választási támogatottsága nem jelenti egyúttal az általa reprezentált párt vagy politikai irányzat 

magas fokú támogatottságát, beágyazottságát a helyi társadalomba, noha az országos 

közvélemény többnyire hajlamos egybemosni a személynek szóló szavazatokat a 

„pártzászlónak” szóló szavazattal.  

A 19. században, amikor Európában és Észak-Amerikában a politikai képviselet 

kizárólag területi elven szerveződött, és a verseny egyéni választókerületekben zajlott, 

elméletileg számítani lehetett arra, hogy a választójogosultak köre kellő információval 

rendelkezik a potenciális jelöltekről, ezért a társadalmi információs tőke birtokában a közösség 

számára legmegfelelőbb, azaz legjobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező jelöltet 

választja ki. Angliában és az Egyesült Államokban a mai napig létező egyéni választókerületi 

rendszer igazolásául a területi képviselet elve szolgál, amely szerint a képviselők nem pártot, 

hanem az őket megválasztó lokális közösséget képviselik (noha természetesen a gyakorlatban 

a pártküzdelem idővel felülírta a helyi kötődéseket, és a pártidentitás egyre meghatározóbb az 

angol és amerikai társadalomban is).134 Az új társadalmi és gazdasági törésvonalak sokasága 

                                                           
134 Ezt Angliában olyannyira komolyan vették, hogy 1969-ig nem jelölték a képviselőjelöltek párthovatartozását a 

szavazólapokon. Fábián György-Kovács László Imre: Parlamenti választások az Európai Unió országaiban (1945-

2002). Bp., 2004., Osiris Kiadó. 304.  
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kialakulásának (nemzeti kérdés, szociális kérdés, állam és egyház közötti ellentét), a 

választójog bővítésének és a tömegpártok megjelenésének hozadékaként a mozgósítás és a 

kampányolás professzionalizálódásával, a nagy kampányapparátusok működésbe hozásával a 

társadalmi információs tőke egyéni begyűjtésén alapuló szavazás egyre illuzórikusabbá vált.  

A vidéki kerületekben a 20. század közepén is fennmaradt a helyi közösségben elismert 

véleményvezérek (foglalkozás szerint főleg földbirtokosok, papok, lelkészek, tanárok, tanítók, 

jegyzők, vendéglősök, kocsmárosok) befolyása a választókra. A lokális társadalomban 

személyük, illetve rangjuk, társadalmi állásuk, foglalkozási és vagyoni helyzetük alapján 

megbecsült egyének képviselőjelöltként számíthattak arra, hogy nevük és pozíciójuk a 

szavazók széles körét megnyeri számukra, illetve ha nem is képviselőjelöltként, de 

véleményvezérként befolyást gyakorolhattak a választókra. Ezért fontos a személynek és a 

pártjelvénynek szóló szavazatok megkülönböztetése, ahogyan azt Siegfried is megfogalmazta: 

nem mindegy, hogy milyen személyiség vette fel nyíltan a pártjelvényt.135 

I.2.4. Szocializációs minták vagy racionális döntéshozatal? 

 

A columbai és michigani iskola tevékenysége alapozta meg a választási viselkedés tudományos 

igényű, és empirikus módszertant alkalmazó kutatását. Természetesen figyelembe kell venni 

azt a jelentős különbséget, amelyik a magyar és a Lazarsfeld meg munkatársai, valamint 

követőik által vizsgált amerikai társadalmi tagozódás, politikai intézményrendszer, 

pártképződés és politikai kultúra között fennállt.136 Elegendő csak arra gondolni, hogy az észak-

amerikai társadalom, a történelmi geneziséből fakadóan, eleve sokszínű, a multietnicitást 

tényként elfogadó, és mind horizontális, mind vertikális értelemben mobilizált volt, amelyik 

meghatározta a tömegdemokrácia kibontakozásának kereteit és lehetőségét. Ezzel szemben a 

magyar társadalom 1920 után etnikailag homogénebbé vált ugyan, de a dualizmus korszakából 

rendkívül mély, befagyott kulturális ellentéteket örökölt (pl. város-falu, katolikus-református, 

a középosztályon belül zsidó-keresztény), amelyeknek a békés kezelésére, kanalizálására a 

fennálló politikai intézményrendszer és az adott politikai kultúra nem volt elégséges. A 

törésvonalak eltérő jellege, hangsúlyai meghatározzák a pártosodást, és azt is, hogy a 
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választópolgár milyen értékek, attitűdök alapján szavaz. Ezért a lazarsfeldi kutatásokat, 

hasonlóan az őt követő egyéb észak-amerikai és nyugat-európai választáskutatási iskolákhoz, 

csak óvatosan lehet alkalmazni az egykorú magyar közegre. 

Róbert Péter tanulmánya a választási magatartással kapcsolatos elméleteket két nagy 

gyűjtőkategóriába sorolja. Az ún. szocializációs-identifikációs megközelítés az egyén 

szocializációját, így a családi, közösségi kötődés befolyásoló szerepét hangsúlyozza a választó 

cselekvésében, s másodlagosnak tekinti az egyén racionális értékelését.137 Az elmélet mögött 

nem nehéz fölfedezni a szociológia, a pszichológia és az antropológia szemléletmódját. Ezek a 

társadalomtudományok erőteljesen hangsúlyozzák a közösségi, ún. „mély” struktúrák egyénre 

gyakorolt erejét. A szocializációs-identifikációs elméleti megközelítés hívei egyetértenek 

abban, hogy a választók nemcsak a ráció, hanem az emóció alapján is döntenek, ezért nagy 

befolyással vannak rájuk a mikroközösségben készen kapott normák, értékek és ideológiák. 

Róbert Péter megfogalmazásával élve egy „olyan (ideológiai) beágyazottság és azonosulás” a 

választást meghatározó értékrend alapja, amely „egy – esetleg a gyermekkorig visszanyúló – 

szocializációs folyamat révén alakult ki.”138  

A racionális választás modellje, amely a közgazdaságtan hatására fejlődött ki, nem a 

véletlenszerűen örökölt családi mintákat veszi alapul, éppen ellenkezőleg, a választók tudatos 

döntéshozatalával, a várható nyereségek és veszteségek kalkulálásával számol. Ebben a 

racionális modellben, amelyik felfogható egy politikai árucsere-kapcsolatként, a választók és a 

pártok, illetve politikusaik egyaránt a piaci folyamatok résztvevőiként viselkednek: a választó 

képviseli a keresleti oldalt, a párt, illetve a politikus pedig a kínálatot. A párt és a politikus 

érdeke, hogy programjával („árujával”) elnyerje a szavazó („vásárló”) kegyét, hiszen 

haszonmaximalizálásra törekszik. A racionális választás elméletében kevesebb szerep jut a 

közösségi értékeknek. Az elmélet jellegzetesen a klasszikus liberális gazdaságtan elvein 

nyugszik, amelyet másik elnevezése (új politikai gazdaságtan) is sugall. A racionális választási 

modellek egyike a közösségi választás (public choice) elmélete, amelyik Anthony Downs An 

Economic Theory of Democracy című 1957-es munkáján alapul. Downs elméletének alapja a 

racionális fogyasztó, a homo oeconomicus ideálképe, aki tisztában van az érdekeivel, és azok 

                                                           
137 Talcott Parsons ezért a választást „tipikusan nem-racionálisnak” nevezte. Róbert Péter: A racionális választó 

Magyarországon. In: Századvég. II. évf. 1999/12. sz. 5. 

138 Róbert Péter: A racionális választó Magyarországon. Századvég. II. évf. 1999/12. sz. 4. 



61 

 

mentén cselekszik. Downs elméletének három elemét emelhetjük ki. Először, a választó 

részvételét meghatározza, hogy szavazatának várható nyeresége felülmúlja-e a döntése 

költségeinek nettó értékét. Másodszor a (két)pártrendszerben működő politikai pártok számára 

az a racionális lépés, hogy a középen álló, ún. mediális helyzetű szavazók felé mozdulnak el, 

így növelve esélyeiket. Harmadszor, amennyiben az új információ megszerzése költségekkel 

jár, csak akkor van értelme ezeket megfizetni, ha az új információ hatással van a költséghaszon-

számításra, aminek viszont kevés az esélye. Az új információk megszerzése plusz költséget 

jelent, ezért vélhetően a racionálisan cselekvő választók akkor döntenek jól, ha nem 

érdeklődnek az új információk iránt.139 A harmadik tétellel kapcsolatban a kritikák kiemelik, 

hogy a részvétel szempontjából nem mindegy, mi a választás tétje. Megfigyelések szerint a 

fontos(abbnak vélt) hivatalok betöltéséről szóló választásokon rendre többen vesznek részt, 

mint a „kisebb súlyú” közhivatalok betöltésével kapcsolatos választásokon.140   

Egyéb kritikák is érték a közösségi választás elméletét (nem veszi figyelembe a 

kampány szerepét, nem igaz, hogy a pártok mindig a mediális helyzetű szavazó ideáltípusához 

igazítják arculatukat, hanem sokkal gyakrabban a saját pártjuk középen elhelyezkedő 

szavazójához).141 A kritikák ellenére a közösségi választás teóriájának az előnye abban 

ragadható meg, hogy szilárd elméleti keretet biztosít a kutató számára, s lehetőséget ad arra, 

hogy az értékek és ideológiák mögött megragadja az egyén gondolkodását. További előnye, 

hogy eleve kizár mindenfajta társadalmi, etnikai és vallási-eszmei determinizmust, hiszen az 

egyént állítja a középpontba. Ugyanakkor mivel az egyén önálló információgyűjtését 

feltételezi, ezért az amerikai tömegdemokrácia ideáltípusát tekinti elméleti kiindulópontnak, 

ezért csak óvatosan lehet alkalmazni a két világháború közötti, valamint 1945 utáni 

magyarországi politikai helyzetre, amelyet még a szocio-kulturális viszonyok, valamint a 

pártpolitikai kötődések, és ebből fakadó szocializációs sémák és normák határoztak meg 

(valamint a személyiség szerepe, nem csupán az egyéni választókerületekben). 

Az eddigiek alapján érzékeltettem, hogy nehéz eldönteni, a szavazók milyen 

megfontolások mentén választanak, hiszen sok függ az alkalmazott kutatások módszertanától, 

                                                           
139 Bernard Grofman: Politikai gazdaságtan. In: Goodin-Klingemann 2003. 656-660. 

140 Például kutatások szerint az Egyesült Államokban a helyi választások kevesebb szavazót visznek az urnákhoz, 

mint az országos szintű választások. Uo. 663. 

141 Uo. 665. 
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a forrásadottságoktól, a kutatás szintjétől (országos vagy helyi szint), az adott társadalom 

összetételétől, szerkezetétől, múltjától, politikai és általános kultúrájától. Nyilvánvalóan a 

Horthy-korszak és az 1945-47 közötti korszak Magyarországán sem egyetlen tényezőre 

vezethető vissza a választói magatartás, inkább különböző tényezők kölcsönhatásáról 

beszélhetünk. Mivel az általam vizsgált időszakban 1945-ig vidéken – a törvényhatósági jogú 

városokon kívül – egyéni választókerületekben zajlott a pártverseny (a Horthy-korszakban a 

mandátumok 80%-át egyéni választókerületekben osztották ki), feltételezhető, hogy ezekben a 

kerületekben a személyiségi faktor befolyásolóbb hatással volt a választókra, mint a 

pártidentitás.142  

1945 után kizárólag területi (megyei) listákra lehetett szavazni, de feltételezhető, hogy 

sok választópolgár gondolkodását még ekkor is olyan „konkrét tényező” határozta meg, mint a 

személyiség, és nem egy párt vagy politikai irányzat volt mérvadó számukra, valamint 

fontosnak tekintették a lokális közösségek véleményvezéreinek útmutatását is. Ez már csak 

azért is logikusnak tűnik, mert vidéken időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a korábban is 

választójoggal rendelkező falusiak, akiknek korábban mindössze egyszer (1939-ben) volt 

alkalmuk listára szavazni (amennyiben megfeleltek a cenzusoknak), megszokják, hogy 

mostantól egyáltalán nem szavazhatnak egyéni jelöltre, kizárólag területi listára. A régi, 

begyakorlott, és a falusi, kisvárosi lakosok által megszokott reflexek nem igazodhattak azonnal 

az új helyzethez. Ezért valószínűnek tekinthető, hogy az 1945-ös és 47-es választáson a 

képviselőjelöltek személyisége és karaktere, a véleményvezérek útmutatása, és ezeken 

keresztül a társadalmi-kulturális környezet befolyásolta a választói attitűdöket azokon a vidéki 

területeken, amelyeken a Horthy-korszakban végig egyéni választókerületben zajlott a 

szavazás.  

 

 

 

                                                           
142 Boros-Szabó 2008. 240. 
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II. Pártok, pártcsaládok és pártrendszerek az 1922-1947 közötti 

időszakban 

II.1. Párttípusok és pártcsaládok a politikatudományban 

 

Nem feladatom kitérni a párt kifejezés tartalmi változásaira a történelem során, de hangsúlyozni 

kell, hogy a „párt”, „pártos” és „pártoskodás” szavak a középkor és újkor nagy részében negatív 

csengést kaptak.143 A modern politikatudomány azonban nélkülözhetetlennek, a politikai élet 

szerves részének tekinti a pártokat (a latin pars jelentéséből fakadóan), mint amelyek 

lehetőséget nyújtanak a politikai megosztottság leképeződésére, az egymással szembenálló 

nézetek artikulálására, a viták kihordására. A 21. század eleji európai vagy észak-amerikai 

állampolgár természetesnek tartja, hogy a média révén naponta találkozik a pártokkal, és 

magával a párt kifejezéssel. A legtöbb ember a „párt” szó hallatán egy olyan szervezetre 

asszociál, amelyik alapszervezetekbe tömörült tagsággal, apparátussal, valamint bizonyos 

ideológiai értékek és elvek mentén kialakított programmal rendelkezik, és célja a kormányra 

kerülés, a kormányzati pozíciók betöltése.  

Valójában ez a párttípus a 19. század közepének-végének terméke, és az úgynevezett 

tömegpártok megjelenéséhez kötődik. Az elmúlt csaknem háromszáz év során a pártok nem kis 

változáson mentek keresztül, mind szervezeti jellegzetességeiket, mind szociológiai alapjukat 

tekintve. Nem térünk ki a pártok kialakulásának elméleteire. Nyilvánvaló, hogy az ipari és a 

nemzeti társadalomba való átmenet alapvető szerepet játszott azoknak a társadalmi 

törésvonalaknak a kialakulásában, amelyek mentén a pártképződés végbement, de a politikai 

rendszer önmozgásáról, belső evolúciójáról sem feledkezhetünk meg: a szabadságjogok, így a 

választójog kiterjesztése a társadalom mind nagyobb részére maga is alakította a pártrendszert, 

és a pártszerveződési formákat.144 

                                                           
143 Machiavellitől az amerikai alapító atyákon át Robespierre-ig húzódik azoknak a sora, akik féltették a politikai 

közösség kohézióját a pártoskodás szellemétől. Ld. erről a kérdésről: Hüvely István: Az európai pártok 

fejlődésének története. Bp., 1997., Villányi úti Konferenciaközpont. 20-25., 119-124. 

144 A pártok kialakulásának elméleteit összefoglalja, valamint a pártok evolúcióját a 21. század küszöbéig 

bemutatja: Simon 2001. 
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A pártok evolúciójának első fokán a honorácior- vagy káderpártokat találjuk (a 

szakirodalom elitpártoknak is nevezi őket).145 Ezek a pártok egy „nulladik” fázisból, a 

parlamenti képviselők érdekcsoportjából vagy klikkjéből fejlődtek ki a 18. századi angol 

parlamentben, amelyben a whig és tory csoportosulások foglaltak helyet az 1670-es évek vége 

óta. A két csoportosulás ellentéte eredetileg a parlament és a királyi hatalom között fennálló 

egyensúlyhoz, valamint a vallási kérdéshez való viszony mentén húzódott, azonban a whigek 

és a toryk messze álltak a mai pártoktól. A „dicsőséges forradalom” (1688-89) folyamatát 

követően a parlamenti kétpártrendszer megszilárdult, és mindkét párt egyetértett abban, hogy a 

parlament szerepét és jogait körül kell bástyázni a királyi hatalommal szemben.146  

Ezek a honoráciorpártok szinte semmiben nem hasonlítottak a mai állampolgárok 

pártképére: a képviselők nem alkottak zárt szervezetet, nem rendelkeztek egy mai párt 

attribútumaival (pl. központi iroda, szervezeti apparátus, parlamenten kívüli tagság, 

alapszervezetek, program). Mivel a szavazás nem szervezetekre történt, hanem egyénekre, 

minden képviselő – legalábbis formálisan – a saját körzetének lakosait képviselte, és nem az 

érdekcsoportját, ezért nem volt pártfegyelem (és mivel nem volt szervezeti zártság, ezért az 

egyéni álláspontok is változtak), és nem folytattak kampányt a választáson. Ez már azért sem 

csodálható, mert a honoráciorpártok egy olyan korszakban tűntek fel, amikor a társadalom 

csekély része gyakorolta a választójogot. Nagy-Britanniában az egyéni választókerületekben 

folyt – és folyik máig – a politikai verseny, ez a tény pedig a 18. században és a 19. század 

elején, a korabeli társadalmi és kommunikációs viszonyok között szükségtelenné tette a 

kampányolást: a választók egyénekre szavaztak, nem programokra, és a területi meg 

perszonális kapcsolatoknak volt elsődleges szerepük a képviselők megválasztásában. A 

kisszámú választó a saját körzetének tekintélyes tagjait választotta meg.147  

Egyrészt a brit társadalom szerkezetének átalakulása, másrészt a tömegdemokrácia 

irányába történő fejlődés (a választójog kibővítése, új választói csoportok, pl. bérlők, munkások 

megjelenése a politikai palettán) generálta a pártrendszer evolúcióját. A brit választójogi 

                                                           
145 Richard S. Katz-Peter Mair: Thes Ascendancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in 

Twentieth-Century Democracies. 113-135. In: Richard Gunther-José Ramón Montero-Juan J. Linz: Political 

Parties. Old Concepts and New Challenges. Oxford University Press, New York, 2002. 

146 Hüvely, 1997. 52-53., Bogdanor 2001. 752. 

147 Enyedi Zsolt-Körösényi András: Pártok és pártrendszerek. 2., javított kiadás. Bp., 2004., Osiris Kiadó. 111-

112. 
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reformok (1832, 1867, 1884) kitágították a választójogosultak körét, ez a jelentős változás 

pedig szervezetük újragondolására késztette a pártokat. A migráció és az urbanizáció 

következtében felduzzadt a nagyvárosok népessége, amelyeknek politikai súlya az 1832-es 

választójogi reform következtében arányba került népességszámukkal.148 Mindemellett 

meglazultak a perszonális kötődések, amelyek korábban a képviselőket összekötötték 

választóikkal. Világossá vált, hogy a választókerületek szociológiai jellegzetességeinek tudása 

komoly információs tőkét jelent a pártok számára, amelyek természetesen abban voltak 

érdekeltek, hogy minél több jelöltjük jusson be a parlamentbe, ezért professzionálissá, 

rendszeressé tették a pártszimpatizánsokkal való kapcsolattartást.149 

A 19. században új tömegmozgalmak jelentek meg a politikában, a parlament falain 

kívül: a nagy tömegben választójogosultsággal nem rendelkező munkásság és parasztság is 

hallatta a hangját, és egyre többen tűzték zászlajukra a társadalmi igazságosságot. A 

munkásmozgalom és a keresztényszocializmus talajáról új típusú pártok nőttek ki: a 

tömegpártok. Az elnevezés nem egy szerencsés kifejezés, mert éppen a lényegről vonja el a 

figyelmet. A tömegpárti jelleg azt jelenti, hogy a párt szociológiai vagy világnézeti alapon 

szerveződik, és magát egy adott, jól körülírható szociológiai réteg vagy világnézeti csoport 

egyedüli legitim képviselőjének tünteti fel, például a munkáspárt valamennyi munkás, a 

katolikus párt valamennyi katolikus elérésére, integrálására, megszervezésére, és 

alapszervezetekben való tömörítésére törekszik. A párt célja egy zárt világnézet alapján azon 

jól körülírható társadalmi vagy világnézeti rétegek érdekeinek artikulálása, és végső soron 

integrálásuk a rendszerbe, amelyek különböző okból a parlamenti rendszer sáncain kívülre 

szorultak. A „tömegesség” tehát nem önérdek, hanem logikusan következik a párt ideológiai 

célrendszeréből, és annyiban „tömeges”, amennyiben egy mozgalmi hálózat áll mögötte.150  

Míg a képviselők laza érdekcsoportjából kinövő honorácior- vagy káderpártok a 

parlamenten belül alakultak meg, és eleinte nem volt igényük arra, hogy, a választásokat 

leszámítva, a parlamenten kívüli támogatókat szerezzenek, széles tömegbázisra tegyenek szert 

(ez csak a választójog bővítésével vált céljukká), addig a tömegpártok a parlamenten kívül 

                                                           
148 Az 1832-es választójogi reform 217 ezer választópolgárral bővítette ki a választójogosultak körét. Hüvely 1997. 

140. 

149 Enyedi-Körösényi 2004. 112. 

150 Katz – Mair 1995., 6-7., 18., Richard S. Katz-Peter Mair: A pártszervezet változó modelljei és a pártdemokrácia. 
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szerveződtek meg, és jellegzetesen a „hatalom sáncain” kívülre szorultak érdekeit karolták fel. 

Ebből a szociológiai sajátosságból következett, hogy a tömegpártok kezdettől offenzív politikát 

folytattak, szorosra fonták kapcsolatukat a támogatóikkal (nyilvántartott tagság, tagdíj, 

pártfegyelem), sőt szocializációs csatornákat tartottak fenn, amelyek révén kifejezetten a tagság 

politikai nevelésére törekedtek. A tömegpártok körül szervezeti intézményrendszer jött létre, 

amelyik a „bölcsőtől a sírig” lefedte a tagság életét.151  

A szubkulturális háló, az integrációs mechanizmusok sokasága (pl. szakszervezetek, 

ifjúsági egyesületek, művelődési egyesületek, pártsajtó) biztosította a tagság lojalitását és 

mobilizálhatóságának magas fokát. A mozgalomból való kilépés a szubkultúrából való 

eltávolítást is jelentette, amelyik viszont túl nagy ár volt, hiszen ez a szubkultúra egy zárt 

közösséget, számos kedvezményt, jogok és lehetőségek biztosítását, védelmet jelentett. Ilyen 

módon a tömegpárt szerkezete két részre tagolódott: a pártbázisra, amelyik a pártot körülvevő 

intézményrendszerben (pl. szakszervezet, ifjúsági szervezet, szövetkezet, klubok) tömörül, és a 

tulajdonképpeni pártra.152 Vagyis – ahogyan a Richars S. Katz-Peter Mair politológus 

szerzőpáros írta – a tömegpártok az „elkülönült szubkultúra” pártjai.153  

A tömegpártok megjelenése változást idézett elő a pártok és a választók, támogatók 

viszonyában, ami ezeknek a politikai szervezeteknek az integrációs funkciójából fakadt: ezek a 

pártok erős kapcsolatot igyekeztek teremteni a választóikkal, tudatosan törekedtek a 

mozgósításra, tagságuk szélesítésére. Ez nemcsak eszköz, hanem kényszer is volt, hiszen a 

választójog szűkössége arra ösztönözte a pártokat, hogy minél intenzívebben mozgósítsák 

tagjaikat és támogatóikat a választások idején.154 A Katz-Mair szerzőpáros az 1880-1960 

közötti időszakot jellemezte a tömegpártok korszakaként.155 Ebben az időszakban szerveződött 

meg Európa nagy részén a tömegpártok két „őstípusa”, a munkások és a katolikusok „osztály”- 

(réteg) és világnézeti alapú pártjai (a munkáspártok és a katolikus pártok, vagy 

keresztényszocialista pártok), amelyek mögött az ideológiai hátteret a szocializmus és a 
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keresztényszocializmus jelentette. Később, 1917 után a munkáspárti irányzat evolúciójában 

kettévált a mérsékelt szociáldemokrácia és a forradalmi irányzat (kommunisták), majd 

megjelentek a modern szélsőjobboldali pártok (fasiszta, illetve nemzetiszocialista típusú 

pártok), amelyek szintén mozgalmi jelleggel rendelkeztek, és a 19. századi tömegpártokhoz 

hasonlóan önálló szubkultúrára, világnézeti közösségre támaszkodtak.156 

A klasszikus tömegpártokkal kapcsolatban már a századfordulón megfogalmazódott az 

észrevétel, hogy ezek a mozgalmi gyökerű pártok szétválnak a tulajdonképpeni párttagok 

tömegeire és egy szűkebb pártvezetésre. Robert Michels igyekezett kimutatni, hogy a politikai 

pártokon és a szakszervezeteken belül szükségszerűen kialakul egy pártbürokrácia, amelyik az 

irányítást végzi. Michels a 19. század végén a leginkább centralizált szocialista tömegpárt, a 

Németországi Szociáldemokrata Párt példáján keresztül mutatta be az „oligarchizálódás 

vastörvényét”, vagyis a pártvezetés elkülönülését a mozgalomtól és a párt bázisától.157 

A tömegpártok több szempontból válságba jutottak a 20. század közepén Nyugat-

Európában. Az egyik válság a pártkötődés vagy pártidentitás válsága volt. Az életmód 

átalakulásával, a szekularizációval, a munkásság nagy tömegeinek felemelkedésével a 

középosztályba, a rétegpárti merev határok fokozatos elmosódásával egyre kevésbé bírt 

relevanciával a pártok rétegbázisának fenntartása. Míg korábban a tömegpárt integrációs és 

mobilizációs szerepét pozitívan értékelték, most többen arra figyelmeztettek, hogy a különböző 

csoportokhoz tartozás keresztbefolyása integratívabb társadalmat és politikai kultúrát 

eredményez.158  

A másik válságot jogosult a pártrendszer válságának nevezni: ez annak révén 

következett be, hogy azokban a nyugat-európai országokban, ahol az 1920-30-as években, vagy 

a II. világháború idején fasiszta, náci vagy autoriter színezetű szélsőjobboldali diktatúra került 

hatalomra (pl. Olaszország, Németország, Ausztria, Franciaország), ott a diktatórikus rezsimet 

megelőző pártrendszerek rekonstrukciója nem volt többé lehetséges, de kívánatos sem. Nem 

volt nehéz összefüggést találni az egymás mellett elkülönülten létező, szubkultúrákra 

támaszkodó, és szinte harci alakzatként szembenálló politikai-világnézeti táborok léte és a 
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parlamentarizmus tekintélyvesztése között. Így a diktatúrák és a világháború a maguk szörnyű 

módján „tabula rasát” teremtettek, és utat csináltak az új, stabil demokratikus rendszerek és 

pártrendszerei számára, amelyet a korábbi pártrendszer romján lehetett felépíteni.159 A 

pártelitek oldalán a demokratikus politikai verseny logikája arra ösztönözte a pártokat, hogy 

valamennyi társadalmi, foglalkozási és jövedelmi réteg előtt nyitott gyűjtőpártokká (catch-all 

party) váljanak. Míg korábban a tömegpárt integrációs és mobilizációs szerepét pozitívan 

értékelték, most többen arra figyelmeztettek, hogy a különböző csoportokhoz tartozás 

keresztbefolyása integratívabb társadalmat és politikai kultúrát eredményez.160  

Otto Kirchheimer öt pontban foglalta össze a gyűjtőpártosodás jellegzetességeit. Ezek a 

párt ideológiájának súlyvesztése, a párton belüli pozíciók viszonyának megváltozása, amelyik 

magában foglalja a pártelitek pozíciójának megerősödését a „széles”, alapszervezetekbe 

tömörült tagság rovására, a társadalmi, réteg- vagy osztálybázistól való elszakadás, nyitás más 

társadalmi, foglalkozási és jövedelmi csoportok felé, végül az érdekcsoportokhoz való formális 

és informális kötődés felértékelődése. A német származású politológus előtt az általa jól ismert 

amerikai gyűjtőpártok példája lebegett, amikor összefoglalta a gyűjtőpárt jellegzetességeit, de 

természetesen tisztában volt azzal, hogy Európában az ideológiai gyökerű (szocialista és 

keresztény világnézetben gyökerező) tömegpártok számára a nyitás az eredeti bázisuktól eltérő 

társadalmi, világnézeti csoportok felé azzal jár, hogy addigi profiljukat és napirendjüket is 

revízió alá kell venniük. Olyan ügyeket (issue) kell találniuk, amelyek alkalmasak a 

szavazatmaximalizálásra, vagyis arra, hogy hatalomra kerülve megvalósíthassák 

programjukat.161  

A Katz-Mair szerzőpáros elmélete szerint manapság a gyűjtőpártok mellett egy új 

párttípus is egyre elterjedtebb lesz a nyugati világban: az úgynevezett kartellpártok képviselik 

a pártok negyedik generációját. Milyen változások jelzik a kartellpártok kialakulását? Fordulat 

következett be az alábbi területeken: a pártok célja (a társadalmi reform helyett a társadalmi 

rendszernek javításokkal történő megőrzése), a választási verseny döntő motívuma (a 

népképviselet mellett a politikai hatékonyság előtérbe kerülése), a kampány finanszírozása (a 
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tagdíjak helyett a legszélesebben értelmezett hozzájárulás) és a tagság karaktere (heterogenitás, 

mindenféle réteg érdekeinek képviselete).162  

A párttörténészek általában méltatlanul kevés figyelmet fordítanak a pártok 

gazdálkodásának kutatására, holott sokszor a pártok pénzügyi logisztikája többet mond el a 

szociológiai bázisról, mint az ideológiai önvallomások.163 Nem vállalkozhatok a 

pártgazdálkodási gyakorlatok átfogó bemutatására, csupán jelzem a pártok szervezeti 

fejlődésével összefüggő tendenciákat. A honoráciorpártok idejében a képviselők saját zsebből 

állták egy választási kampány költségeit (pl. korteskedés, etetés-itatás), a tömegpártok pénzügyi 

életképessége elsősorban a tagdíjat fizető, fegyelmezett tagságon alapult, a gyűjtőpártoknál már 

a tagdíjjal egyenrangúak az egyéb források (pl. adományok), végül az állammal egybenőtt 

kartellpártok elsődleges forrásként az állami támogatást veszik igénybe.164  

A politikatudományban elterjedt módszer, hogy a pártokat különböző szempontból 

tipizálják, így ideológiai tartalmuk, vagy szervezeti sajátosságaik szerint olyan pártcsaládokba 

sorolják őket, amelyeken belül a különböző országok, régiók pártjai, valamint az egyes 

országokon belüli sok kis párt profilja összehasonlíthatók egymással (hozzátéve: a pártok a 

helyi társadalmak törésvonalai mentén alakulnak ki, ezért nem függetleníthetők a társadalmi és 

kulturális sajátosságoktól, továbbá az egyes pártok is arculatot válthatnak, igazodva a 

nemzetközi környezet vagy a társadalom új típusú kihívásaihoz).165 Peter Mair és Cas Mude a 

párt-tipológia alapjául szolgáló tényezőként említik a képviselt vagy képviselni kívánt 

ideológiát, a párt nemzetközi kapcsolatát, a párt által folytatott gyakorlati politikát, valamint a 

párt nevét.166 A leggyakoribb az ideológiai tartalom szerinti csoportosítás. A pártcsaládok 

ideológiai meghatározását az igény hívta életre, hogy a politikai mező háromoldalú (jobboldal, 

baloldal, centrum) vagy kétoldalú (jobb- és baloldal) felosztása mellett egy olyan tipológiát is 

alkalmazzanak, amelyik érzékenyebb, rugalmasabb az egyes pártrendszerek és társadalmak 
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sajátosságaira, és amelyik megkönnyíti a különböző nemzetállamok keretei között 

tevékenykedő pártok komparatív vizsgálatát.  

Klaus von Beyme német politológus és szociológus az ideológia alapján, valamint 

történeti megjelenésük sorrendjében kilenc pártcsaládot különített el (liberális és radikális, 

konzervatív, szocialista-szociáldemokrata, kereszténydemokrata, kommunista, parasztpárti, 

regionális és etnikai, szélsőjobboldali, zöld pártok).167 Beyme mentén határozza meg a 

pártcsaládokat a Magyarországi politikai pártok lexikona is, azzal a kivétellel, hogy a liberális 

pártoktól nem választja külön a radikális (demokrata) pártokat, és a kereszténydemokrata 

pártokkal egy csoportban megnevezi a keresztényszociális pártokat is (tekintettel ez utóbbiak 

kiemelt történelmi szerepére a dualizmus utolsó évtizedei, és különösen a Horthy-korszak 

Magyarországán).168 

Enyedi Zsolt és Körösényi András felosztása lényegében a Beyme-féle tipológia mentén 

halad, de újításuk, hogy a kilenc pártcsaládot egymáshoz való pozíciójuk alapján nagyobb 

blokkokba tömörítették a háromosztatú erőtérben (baloldal, jobboldal, centrum). Mindhárom 

blokk egyenként három-három pártcsaládot foglal magában. A baloldal a szociáldemokrata, a 

kommunista és az újbaloldali-zöld, a jobboldal a konzervatív, a kereszténydemokrata és 

szélsőjobboldali, a centrum a liberális, az agrárpárti és a regionális-etnikai pártokat foglalja 

magában.169  

Természetesen előfordul, hogy egy párt közösséget vált, más pártcsaládhoz csatlakozik. 

A Horthy-korszak és az 1945-47 közötti időszak pártjai azonban stabilitást mutattak. Míg a 

képviselők olykor változtatták a pártállásukat és ideológiai pártcsaládjukat, arra ritkán fordult 

elő példa, hogy egy párt elmozduljon a pártcsalád-dimenzióban. A Horthy-korszakban a 

kivételnek a Nagyatádi-féle Kisgazdapárt tekinthető, amelyik Bethlen István és társai átlépését 

követően ideológiai profilmódosításon ment keresztül, ideológiailag agrárpártból egy nemzeti 

konzervatív arcélű párttá vált, amelyik azonban egyéb irányzatok lefedésére is törekedett, és a 

konzervatív elit, a konzervatív-liberálisok, valamint a radikális, fajvédő jobboldal (pl. Gömbös 
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Gyula, Héjjas Iván) mellett személyi értelemben az agrárdemokrata irányzatot is magába 

építeni próbáló párttá vált.170 Az 1945 utáni FKGP esetében a történettudományi munkák a párt 

ideológiai sokszólamúságát emelik ki, amelynek keretében az agrárpárti karakter „oldódott”, 

annak révén, hogy a párt, kényszerűen túllépve a 30-as évek agrárpárti keretein, a nemzeti 

konzervatív és polgári liberális törekvéseknek, értékeknek is képviseletet nyújtott, vagyis 

jobboldali gyűjtőpárttá vált.171 

II. 2. Az 1922-1947 közötti időszak magyarországi pártcsaládjai 

 

Az alábbiakban az 1922-1947 közötti időszak pártjait a szokásos kronológiai szempont helyett 

pártcsaládok, irányzatok szerint mutatom be, ezzel is hangsúlyozva egyrészt a folytonosságot, 

másrészt pedig az egyes pártok változásainak dinamikáját. A tanulmány kereteit szétfeszítené 

az egyes pártok (beleértve a kormánypártot is) genezisének leírása, ezért csak röviden utalok a 

megalakulás körülményeire, és csak abban az esetben, ha az 1922-1947 közötti időkereten belül 

történt. A pártcsaládokon belül nem mindegyik párt jellemzőit vizsgálom, csak azokét, amelyek 

az adott pártcsalád legjelentősebb reprezentánsai voltak a választott régióban, Győr-Moson és 

Pozsony k.e.e. vármegyék területén. Az egyes pártokat, pártcsaládokat abból a szempontból 

vizsgálom, hol helyezhetők el a vizsgált korszakok ideológiai viszonyrendszerében, és milyen 

társadalmi rétegekhez és topográfiai egységekhez kötődtek, egyszóval célom, hogy 

ráhelyezzem az 1922 és 1947 között politikai rendszerben létező pártcsaládokat az ország 

politikai térképére.  

A két világháború közötti politikai rendszerben szinte valamennyi klasszikus 

(konzervatív, kereszténydemokrata, liberális, szociáldemokrata, szélsőjobboldali) ideológiai 

pártcsalád részt vett az országos és törvényhatósági választásokon, kivételt a kommunisták 

képeztek, akiket mindegyik párttipológia – helyesen – elkülönít a szocialista-szociáldemokrata 

irányzattól. Ebből adódott, hogy a két világháború közötti pártrendszer nem volt teljesen nyitott. 

A történettudományban bevett terminológia szerint a pártrendszer „balra zárt”: ez 

megmutatkozott a kommunista párt illegalitásba szorításában (a Tanácsköztársaság 
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ellenhatásaként), a szociáldemokrácia szervezkedésének korlátozásában a társadalom bizonyos 

csoportjai (közalkalmazottak, földmunkások) körében, de még a szociáldemokrata párt és a 

szociáldemokrata, valamint októbrista emigránsok közötti kapcsolatfelvétel felülről történő 

akadályozásában is (a Bethlen-Peyer paktum révén).172 

Püski Levente két szempont – az egyes irányzatok, pártok parlamentarizmushoz való 

viszonyulása és a társadalmi, kulturális hátterük – összekapcsolása alapján hat politikai 

irányzatot különböztetett meg a Horthy-korszak pártrendszerében (keresztényszocializmus, 

agrárdemokrata irányzat, szélsőjobboldal, konzervativizmus, liberális-demokrata irányzat és 

szociáldemokrácia), azzal a megjegyzéssel, hogy „nem tudunk olyan konstrukciót kialakítani, 

mely minden tekintetben egyértelmű elkülönítést tenne lehetővé”.173 Ezek mellett azonban Püski 

három nagyobb blokk létét feltételezte a korabeli pártrendszerben, amelybe a 

parlamentarizmushoz való viszonyuk alapján sorolhatók az egyes pártok: az egyik végpontot a 

demokrácia hívei képviselték, a másik oldalon a szélsőjobboldali diktatúra támogatói, a kettő 

között pedig a korlátozott parlamentarizmus dualizmus korabeli hagyományát folytatni kívánó 

konzervatívok.174 

Boros Zsuzsanna a bal-jobb tengely és a kormány-ellenzék hatalmi pozíció 

kombinációjával egy háromosztatú pártrendszert vázolt fel, amelyben a kormánypárt mellett 

megkülönböztette a parlamenti ellenzék jobb- és baloldali pártjait. Tipológiájában az ellenzék 

jobboldali szegmensében a kereszténypártok, a fajvédők és a fasiszta pártok helyezkedtek el, 

míg a baloldali szegmensben az ún. „szocialista pártok” (amely pártcsaládot legálisan a 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviselte), a liberális pártok (pl. a Rassay-párt, 

Függetlenségi és a 48-as Kossuth-párt) és az agrárpártok. Tehát Boros majdnem ugyanazokat a 

fogalmakat használja az egyes irányzatokra, mint Püski, csupán a szélsőjobboldalt bontja ketté 

az inkább az 1920-as években jellemző fajvédő és az 1930-as években előretörő, „modernebb” 

fasiszta pártokra, amely utóbbiakra önmegnevezésük szerint a nemzetiszocialista, nyilas 

elnevezés lenne megfelelőbb.175  
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Boros Zsuzsanna két alapvető tengelyt ajánlott a pártok egymáshoz való viszonyának 

érzékeltetésére: a politikai tengely (a parlamentarizmushoz és a szabadságjogok biztosításához 

való viszony) és a gazdasági-szociális tengely (az állam gazdasági és szociális szerepének 

növelése) mentén egyaránt elhelyezhetőek a korszak pártjai, sőt ezek a tengelyek valójában 

nem csak a pártok és pártcsaládok között, hanem azokon belül is húzódtak. A Boros-féle kettős 

tengely előnyét abban látom, hogy tartalommal tölti meg a kortól függetlenített, ezért 

félreértésekre alkalmas „baloldal-jobboldal” fogalmakat. A politikai rendszerhez és a 

gazdasági-szociális rendszerhez való viszony pontosabb képet ad a korabeli pártok 

dilemmáiról.176 Ezért meg kell vizsgálni, hogy a korábban ismertetett Lipset-Rokkan-i 

törésvonalak hogyan adaptálódtak az 1920-1947 közötti Magyarországra. 

II.2.1. A törésvonalak 

 

Romsics Ignác az I. világháború előtt a magyar társadalomban az alábbi törésvonalakat 

különböztette meg (természetesen a törésvonalak ebben az esetben nem mereven a Lipset-

Rokkan által felállított törésvonal-definíciót jelentik, bár kapcsolódnak a „nemzeti” és „ipari” 

forradalom tengelyéhez): 67-esek és 48-asok közjogi ellentéte, a dzsentrikérdés, zsidókérdés, a 

munkások és munkaadók ellentéte, a földkérdés és a nemzetiségi kérdés. A szakirodalom 

egyöntetű véleménye, hogy a világháború után, az 1918-20-as időszakban átalakultak a fő 

törésvonalak. A közjogi és a nemzetiségi kérdés aktualitását veszítette, és markánssá váltak más 

törésvonalak, hozzátéve, hogy az egyes törésvonalak nem egyforma súllyal jelentkeztek a 

társadalom egyes csoportjaiban, és a pártok világnézetében sem: egy kettős települési 

törésvonal, amelyik a város-falu, illetve Budapest-vidék ellentét formájában jelentkezett (főleg 

1919 után, de látensen, a kulturális dimenzióban már a századfordulón is), a zsidó-nem zsidó 

(elsősorban a középosztály körében), a liberális-nem liberális (elsősorban a kulturális 

dimenzióban), amelyhez az 1930-as években a népi-urbánus ellentét is felzárkózott. 177  

Emellett még létezett egy olyan speciális törésvonal, amelyik nem immanensen a 

korszakból fakadt, és nem is a modernizáció dilemmáira reflektált, hanem annál hosszabb 

hagyományra vezethető vissza: ez volt a felekezeti ellentét a protestáns (elsősorban református) 

                                                           
176 Uo. 188. 

177 Romsics 1999. 69-89., Gergely-Izsák 2000. 49., Boros-Szabó 2008. 187-188., Ignácz 2013. 13., Bódy 2013. 

45. 
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és római katolikus kultúra között, amelyik sajátosan vegyült egy Dunántúl-Alföld (főleg 

Tiszántúl) ellentéttel. A felekezeti-földrajzi mintázat saját politikai földrajzi karakterrel 

párosult: a „katolikus” Nyugat- és Èszak-Dunántúl alkotta a keresztényszocializmus és a 

legitimizmus bázisát, míg a „református” Alföld a szabad királyválasztó érzület hátországát. A 

nemzetiségi szempont mindmáig elhanyagolt a Horthy-kori párt-törésvonalak elemzésében. 

Bár általában a szakirodalom felhívja a figyelmet a korábbi időszak két legfontosabb 

törésvonalának (a közjogi és nemzetiségi) megszűnésére, illetve jelentéktelenülésére, a 

nemzetiségi törésvonal teljesen nem tűnt el, csupán veszített súlyából.178  

1920 után a nemzetiségi kérdés jellege megváltozott, azáltal, hogy a trianoni 

békeszerződéssel a nemzetiségek aránya a lakosság 10%-os aránya alá csökkent, azonban az 

országban maradt legnagyobb létszámú nemzetiség, a lakosság 7%-át, majd az 1930-as években 

5,5%-át kitevő németség, pontosabban annak falusi, paraszti csoportjai és a magyar kormányok, 

valamint a magyar népi mozgalom egy része között a 30-as évektől mélyült a szakadék, nem 

utolsósorban a magyar kormányok oktatási és kultúrpolitikájának, valamint a németországi 

népcsoport-politikának a befolyására.179  

Ahogyan az antiszemitizmus esetében, a szociálpolitika a németellenességgel is 

összekapcsolódhatott. Szabó Dezső és a népi írók egy része (pl. Kovács Imre, Kodolányi János, 

Illyés Gyula) riasztó képet festettek a dunántúli, főleg a dél-dunántúli magyar etnikumú 

parasztság sorsáról (pl. az egyke), amellyel szembeállították a dunántúli német parasztság 

vagyonosodását.180 Kis túlzással, de azt mondhatjuk, hogy amit a városban a zsidókérdés 

jelentett, azt képezte le a dunántúli falvak egy részében a németkérdés. Mint később ismertetjük, 

Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék területén a felekezeti, és Mosonban a nemzetiségi 

törésvonal jelentősége eltért az országostól, markánsabban jelentkeztek annál.  

                                                           
178 Gergely-Izsák 2000. 49., Ignácz 2013. 13. 

179 Püski 2006. 220. 

180 Kovács Imre egyenesen úgy fogalmazott: „Az egyke a birtokos parasztság forradalmi állásfoglalása sorsának 

reménytelen alakulásával szemben.” Kovács Imre: A néma forradalom. Bp., 1937., Cserépfalvi. 113-114. A dél-

dunántúli magyar nemzetiségű parasztság helyzetére, a németséggel való kapcsolatra, és a népi írók ezzel 

kapcsolatos helyzetfeltáró tevékenységére vonatkozó munkák: Norbert Spannenberger: A magyarországi 

Volksbund Berlin és Budapest között 1938-1944. Bp., 2005., Lucidus Kiadó. 104., Papp István: A magyar népi 

mozgalom 1920-1990. Bp., 2012., Jaffa Kiadó. 71-77. A dél-dunántúli magyar református parasztság körében dívó 

egykéről, valamint a németség térnyeréséről Kodolányi két drámát írt Földindulás, illetve Végrendelet címmel. In: 

Kodolányi János: Földindulás. Bp., 1989., Magvető Könyvkiadó. 
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Ezek a törésvonalak, amelyekben a korabeli magyar társadalom és gazdaság összes 

dilemmája sűrűsödött, még a kormányzó elitet, a kormánypártot is megosztották, amelyik maga 

is több érdekcsoportra oszlott. Kormánypárt és ellenzék viszonya nem egyszerűsíthető le tehát 

a merev szembenállásra, a nagy társadalmi és közjogi kérdések mentén a törésvonalak 

átmetszették a kormányt és ellenzékét, és olykor valamiféle együttműködést alakítottak ki 

kormány és ellenzék bizonyos csoportjai között, akár a kormánypárt más frakciói 

ellensúlyozásának szándékával.181 1945 után gyökeresen átalakult a társadalom, és ezzel együtt 

a pártrendszer is: a szélsőjobb, a korábbi kormánypárt és a keresztényszocializmus is 

összeomlott, viszont az előző korszak rendszerkritikus demokratikus pártcsaládjai közül a 

szocialista-szociáldemokrata és a paraszti-agrár pártcsalád pozíciója megerősödött, míg a 

pártrendszer új tényezőjévé vált a külső (szovjet) támogatást élvező kommunista pártcsalád. 

Bihari Mihály az 1945 utáni pártrendszer sajátosságát a „megkonstruált többpártrendszer”, 

illetve a „mérsékelt pártpluralizmus” kifejezéssel írta le.182  

A két fogalom magában foglalja a pluralizmus és a politikai verseny korlátozottságát, 

valamint a Moszkva akaratának megfelelő – a nemzetközi folyamatokhoz illeszkedő – szűk 

mozgási lehetőséget. A többpártrendszer létét Moszkva akarata befolyásolta. Ennek során a 

pártrendszer kezdettől fogva „jobbra zárt”, és 1946-tól a Kommunista Párt, illetve az általa 

vezetett Baloldali Blokk fokozatosan törekedett a pártrendszer felőrlésére, előbb az FKGP 

jobbszárnyának leválasztásával, majd a Nagy Ferenc és Kovács Béla vezette középparaszti 

szárny felszámolásával, végül az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokat követően 

folytatta a pártokra nehezedő nyomásgyakorlást: 1948-ban a két munkáspárt egyesülésének 

kikényszerítésével megszüntette a szociáldemokráciát, és felőrölte a kisgazdapárti és 

parasztpárti irányzatot. Az 1949. májusi népfrontos választásokkal teljessé vált a pártrendszer 

felszámolása.183 A korszakban néhány korábbi törésvonal másodlagossá vált. A zsidó-nem 

zsidó törésvonal, amelyet Boros Zsuzsanna a Horthy-kori pártrendszer egyik 

jellegzetességének tekintett, a holokauszt tragédiája folytán a közéletben értelmét, aktualitását 

                                                           
181 Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai, 2011. 142. Ennek klasszikus példája volt, amikor Gömbös Gyula 

miniszterelnökként paktumot kötött Eckhardt Tibor Független Kisgazdapártjával (bár azt nem tartotta be), vagy 

amikor Bethlen és hívei Imrédy megbuktatására igénybe vették a liberális ellenzék vezetője, Rassay Károly 

segítségét. 1943-ban Bethlen és Rassay megalakították a Demokratikus Polgári Szövetséget, hogy ellensúlyozzák 

a szélsőjobboldali diktatórikus törekvéseket. Uo. 151., 165., 202. 

182 Bihari Mihály: Magyar politika 1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Bp., 2005., Osiris Kiadó.  73. 

183 Vida 1976. 293-295., Gergely-Izsák 2000. 307., Vigh Károly: Tildy Zoltán életútja. Békéscsaba, 1991. 159-

160. 
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veszítette, bár látens módon továbbélt a társadalom mélyebb rétegeiben.184 Kiéleződött azonban 

a liberális-nem liberális törésvonal, amelyik a nyugati demokrácia alternatívája és a szovjet 

modell közötti választáshoz kapcsolódott, valamint a nemzetiségi törésvonal (a németséget 

illetően). Mivel a Horthy-korszak restaurálására külpolitikai okokból sem nyílt, illetve 

nyílhatott tér, ezért a Horthy-kori politikai és gazdasági rendszerhez való viszony helyett a 

„polgári demokrácia vagy szocializmus”, „kapitalizmus vagy valamifajta tervutasításos 

rendszer” kérdése mentén formálódtak ki a pártok közötti politikai és gazdasági-szociális 

törésvonalak.  

A nyugati típusú polgári demokrácia-szovjet típusú államszocializmus törésvonal két 

végpontján 1945-ben a Polgári Demokrata Párt (PDP) és Független Kisgazdapárt (FKGP), 

valamint a Magyar Kommunista Párt (MKP) helyezkedett el. 1947-ben már az FKGP-ből 

kivált, Pfeiffer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi Párt (MFP) állt a törésvonal egyik 

végpontján, az MKP a másikon. Sajátos helyzetben volt a Szociáldemokrata Párt (SZDP), 

amelyik a „ma a demokráciáért, holnap a szocializmusért” jelszó jegyében „megosztotta” a 

politikáját: napi szinten a reformizmus határozta meg a szociáldemokrata politikát, miközben a 

párt nem mondott le a hosszú távú cél, a szocializmus megvalósításáról. A Nemzeti 

Parasztpártban (NPP) mindkét irányzatnak akadtak hívei, amelyek egyfelől Kovács Imre, 

másfelől Erdei Ferenc személyiségével jellemezhetőek leginkább.185 Emellett alternatívaként 

létezett a „harmadik út” gondolata, amelyet az NPP egyes értelmiségi körei, és a Demokrata 

Néppárt (DNP) „evangéliumi szocializmusa” képviselt. A „demokrácia-szocializmus” 

dichotómia meghatározta az egyes pártok viszonyát a Szovjetunióhoz is.186 A korábban jelzett 

felekezeti-kulturális és nemzetiségi (német nemzetiséggel kapcsolatos) törésvonal 

markánsabban jelentkezett 1945 után. A német nemzetiséggel kapcsolatban a koalíciós pártok 

                                                           
184 A zsidókérdés 1945 után úgy is jelentkezett az országos politikában, mint a pártharcok egyik eszköze. Ennek 

példája, hogy az MKP instruktora a párt 1945 tavaszi állapotáról készített jelentésben a mosonmagyaróvári 

kommunista rendőrkapitányt, Simon Istvánt zsarolhatónak vélte zsidó származása és erőszakossága miatt. Ezért, 

valamint taktikai okból javasolta, hogy az MKP tegyen gesztust az SZDP felé Simon leváltásával és a 

rendőrkapitányi posztnak a szociáldemokraták javára történő átengedésével. PIL 274/16-88. 

185 Papp István: A magyar népi mozgalom története 1920-1990. Bp., 2012., Jaffa Kiadó. 184-186. 

186 Az 1945 utáni demokráciavitákat elemzi: Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörrténet. Bp., 2007., 

Osiris Kiadó. 136-141. E témában nélkülözhetetlen forrás: Bibó István: A magyar demokrácia válsága (1945). In: 

Bibó István: Válogatott tanulmányok. Társadalomtörténet – Szociológia – Társaslélektan. /vál. és az utószót írta 

Huszár Tibor/ Bp., 2004., Corvina Kiadó, Csécsy Imre: Radikalizmus és demokrácia. Csécsy Imre válogatott 

írásai. /szerk. és a bevezetőt Valuch Tibor, az utószót Szalai Pál írta/ Szeged, 1988. /Aetas könyvek 2., szerk.: 

Bellavics István főszerkesztő, Pikó András, Pribelszki János, Tóth Péter, Vajda Zoltán/ 
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közül az MKP és NPP a kollektív bűnösség pozíciójára helyezkedett, az FKGP megoszlott 

ebben a kérdésben, míg az SZDP igyekezett különválasztani a németség és fasizmus/nácizmus 

kérdését. Az egyházak közéleti és kulturális-oktatási szerepvállalásához való viszony szintén 

megosztotta a pártrendszert: az MKP, SZDP és NPP antiklerikális politikát folytattak, míg az 

FKGP, majd annak gyengülését követően az MFP és a DNP határozottan kiállt az egyházak 

kulturális szerepvállalása mellett.187 A két társadalmi és politikai rendszer törésvonalainak 

bemutatása alapján levonható néhány tanulság. A törésvonalak nem tekinthetők stabilnak, 

mozdulatlannak, hanem maguk is változnak, árnyalódnak a politikai rendszerek váltakozásával. 

Egyes törésvonalak elhalványulnak, mások idővel markánsabbá válnak. Másrészt társadalmi 

réteg, lakóhely függvényében is változik az egyes törésvonalak fontossága. Mások válhatnak 

konfliktusképző ügyekké a városon, mint falun, másként artikulálódhatnak ugyanazok a 

konfliktusok országosan, mint egy heterogénebb arculatú, esetleg nemzetiségi többséggel 

rendelkező környezetben. 

II. 2. 2. A magyarországi pártcsaládok 

 

A vázolt törésvonalak mentén létrejövő, illetve azokra reflektáló pártok – hasonlóan a 

nemzetközi mintákhoz – pártcsaládokba csoportosíthatóak. Boros Zsuzsanna és Püski Levente 

véleményét elfogadva a konzervativizmust kettéosztom, megkülönböztetve egymástól a 

konzervatív pártok „nemzeti” és „keresztény” irányzatait, amelyek ugyan több ponton hasonló 

vonásokat mutattak, illetve összekapcsolódtak (társadalmi hierarchia elfogadása, illetve 

védelme, liberalizmus- és demokráciakritika), de más ideológiai forrásokból táplálkoztak.188  

Ez megfelel a politológiában domináns Beyme-féle tipológiának is, amelyik 

megkülönböztet konzervatív és kereszténydemokrata pártokat. A paraszt és agrár pártcsalád 

összevontan kezeli a paraszt- és agrárpártokat. A két szervezet között a különbség, hogy a 

parasztpártok a szegényparasztság érdekét képviselték, míg az agrárpártok társadalmi bázisa 

                                                           
187 Romsics 1999. 324., Gergely-Izsák 2000. 293. A németkérdésről ír többek között: Tilkovszky Loránt: 

Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században /Történelmi kézikönyvtár, sorozatszerk.: Simándi Irán, ifj. 

Barta János/ Debrecen, 1998., Csokonai Kiadó., Zielbauer György: A magyarországi németek elhurcolása és 

elűzése. Válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból 1944-1948. Bp., 1996., Országos Német 

Önkormányzat, Zielbauer György: A magyarországi németség nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép, 

1990., Pannon Műhely Kft. 

188 Vida 1976. 10-11., Püski 2006. 49., Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai, 2011. 12. 
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változatosabb: utóbbiak a módosabb birtokos parasztságra, sőt gyakran az ún. úri (nem paraszti) 

birtokosokra támaszkodtak, és középosztálybeli bázissal is rendelkeztek (pl. Magyarországon 

az FKGP).189 A szélsőjobboldal esetében célszerű a nemzetiszocialista, nyilas megjelölés 

használata, mivel a szélsőjobboldal terminus túlzottan tág, hiszen bizonyos időszakban, és 

bizonyos személyek, érdekcsoportok révén (pl. Gömbös fajvédői, Imrédy Béla és hívei) ez az 

irányzat betagozódott a kormánypártba is.  

II. 2. 2. 1. A nemzeti konzervatív pártcsalád 

 

A nemzeti konzervativizmus tipikus pártjának korszakunkban a Bethlen által létrehozott 

kormánypárt tekinthető, azzal a megszorítással, hogy ez a szervezet összetételét és arculatát 

tekintve egy, a korabeli jobboldal teljes spektrumának lefedésére törekvő ideológiai gyűjtőpárt 

volt, amelyik egymással ellentétes érdekeknek és politikai elveknek, attitűdöknek nyújtott 

szervezeti keretet, és ezért nem rendelkezett, nem is rendelkezhetett egységes, koherens 

nézetrendszerrel. A Horthy-korszak huszonöt éve alatt a Bethlen által létrehozott kormánypárt, 

illetve annak utódpártjai gyakorolták a kormányzati hatalmat, mégis, mint azt Vonyó József 

megállapította, keveset tudunk a korszak mindenkori kormánypártjának struktúrájáról, 

szervezetéről, és arról, hogyan jelent meg a kormánypárt a településeken.190 Ennek a 

hiányosságnak a fő oka a forrásadottságokban, a központi iratanyag szűkösségében keresendő.  

Bethlen és társai, az ún. disszidensek átléptek a Nagyatádi Szabó István vezette 

Független Kisgazdapártba, és annak agrárdemokrata arculatát is átformálták.191 A párt eleinte 

a Kisgazdapárt által létrehozott helyi szervezetekre épült, de idővel ezek fokozatosan elhaltak. 

Romsics Ignác a bethleni (azaz 1920-as évekbeli) kormánypártot négy egymástól részben 

szociológiai karakter, részben ideológia mentén elhatárolható szegmensre osztotta. A 

kettéosztott konzervatív centrum (amelynek egy jobb- és balszárnya volt) kénytelen volt 

egyensúlyozni egyfelől a párt „régi kisgazda”, agrárdemokrata balszárnya (tipikus alakja 

Nagyatádi Szabó István, háttere a birtokos parasztság), másfelől a volt fajvédő, jobboldali-
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190 Vonyó 1998. 9. 

191 Boros-Szabó 2008. 177. 
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agrárius, antiszemita jobbszárny között (tipikus alakja Gömbös Gyula és Héjjas Iván, bázisuk 

a katonatiszti réteg és a felemelkedő „keresztény” középosztály).192  

A pártot keresztülmetszették a legkülönfélébb törésvonalak, társadalmi érdekellentétek: 

itt egyesültek konzervatívok és mérsékelt liberálisok, arisztokraták és nagytőkések, volt 

dzsentrik, a keresztény középosztály tagjai és birtokos parasztok, ipartámogatók és agráriusok, 

dunántúli és alföldi nagy- és középbirtokosok, katolikusok és protestánsok, volt munkapártiak 

és szabad királyválasztók, a jogbiztonság megőrzésére törekvők és antiszemiták. Valamennyien 

egyetértettek egy általános értelemben vett konzerváló programban, vagyis a politikai és 

társadalmi rendszert illetően, habitustól függően, csak lassú, fokozatos jogkiterjesztést láttak 

megvalósíthatónak és kívánatosnak, és egyesítette őket az éles forradalom-, kommunista- és 

szocialistaellenesség, valamint a nyugati tömegdemokrácia kritikája.193 Természetesen a 

revízió követelése is egyesítette ezt a konglomerátumot, bár az nem különítette el őket a többi 

párt tagságától és a társadalom egészétől, hiszen a teljes közvélemény osztozott a Trianon felett 

érzett gyászban, és a határok valamilyen szempontú és mértékű módosításának törekvésében. 

Az Egységes Párt tipikusan a dualizmus korabeli kormánypártok (a Szabadelvű Párt, illetve a 

Nemzeti Munkapárt) mintájára építkezett: a párt alárendelt viszonyban állt a mindenkori 

miniszterelnökkel, aki szinte kézi vezérlésű irányítást valósított meg.  

Az Egységes Párt körül lojális, kormánytámogató ellenzéki pártok univerzuma alakult 

ki, amelyek az ideológiailag heterogén kormányzati mamutpárttal szemben világnézetileg 

kötött szervezetként politizáltak, ezért bizonyos eszmei vagy társadalompolitikai kérdésekben 

ellentétbe is kerültek a kormánypárttal. A konzervatív-liberális, mérsékelt liberális nagytőkés 

rétegek érdekeit a konzervatív-liberális Nemzeti Középpárt vagy Középpárt (amelyet vezetője, 

Heinrich Ferenc után Heinrich-pártnak is neveztek) jelenítette meg. A keresztényszocialista 

oldalon kormánytámogatónak, olykor Bethlen jobboldali ellenzékének számított a Keresztény 

Nemzeti Egység Pártja és a Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt. Kezdetben a kisgazda 

Független Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Nagyatádi Párt is hűséges volt a kormányzat 
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irányában.194 A kisebb pártok, mint a Nemzeti Középpárt és a Magyar Rendpárt tagságának 

jelentős része beolvadt az Egységes Pártba.195 

Bethlen pártja szociológiai szempontból és ideológiailag is jobboldali gyűjtőpárt volt. 

Bethlen nem törekedett arra, hogy tömegpárttá tegye az Egységes Pártot. Mégis, nem lenne 

helyes, ha a párt választási sikereit csupán a közigazgatás befolyásának, a nyílt szavazásnak és 

a választási rendszerbe épített biztonsági fékeknek, ún. korrektívumoknak tudnánk be. Az 1922-

es pártprogram, amelyik végig érvényben maradt, minden társadalmi réteget igyekezett 

megszólítani: a programban megjelentek demokratikus elemek (általános választójog, titkos 

szavazás, népszavazás az államformáról), amelyeket a kormánypárt nem tartott be, valamint 

szociális intézkedések a munkásság és parasztság részére.196 Gömbös Gyula, a párt ügyvezető 

alelnöke és társai már az 1920-as években széles tömegbázis kiépítését latolgatták, de Bethlen 

megakadályozta, hogy az Egységes Párt tömegpárti irányba tolódjon el. Az 1930-as években 

Gömbös úgy érezte, hogy elérkezett az ő ideje, és a mögötte álló pártbeli elégedetlenekre 

támaszkodva megkezdheti egy olyan tömegpárt kialakítását, amelyik – a kormányfő szándéka 

szerint – idővel lefedi az ország lakosságának egészét, szociológiai, felekezeti és nemzetiségi 

tekintet nélkül (e nagyszabású törekvés jegyében a kormánypártot a Nemzeti Egység Pártjára 

keresztelte át).197  

Jellemző, hogy míg Bethlen egyáltalán nem törődött azzal, hogy a munkásságot és a 

szegényparasztságot megnyerje a kormánypártnak, megelégedett e rétegek passzivitásával, 

addig Gömbös kiterjesztette karját ez utóbbi rétegek felé is. Minden helységben megalakultak 

a Nemzeti Egység Pártja szervezetei, a tagságról kartotékot vezettek, ami megdöbbenést és 

félelmet is kiváltott az ellenzék soraiban. Gömbös a két világháború közötti Magyarország 

kormányfői közül először tett kísérletet egy centralizált, vezérelven működő, egységes 

(nemzeti) eszmerendszer alapján szerveződött, és a társadalom egészét átfogó tömegmozgalom 

megszervezésére, amelyhez a mintát az olasz fasizmus szolgáltatta számára. Ennek 

megfelelően az egész pártstruktúra minden szintjén, le a községi elnökökig és titkárokig, a 
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„vezér” nevezte ki a funkcionáriusokat. A helyi szervezek a pártközpontnak, pontosabban a 

„vezérnek” alárendelten működtek.198  

A méretét és a tagság létszámát tekintve a NEP-kezdeményezés imponáló volt: 1933 

végéig az ország településeinek 95%-án (3 229 település) alakult meg NEP-szervezet, és a párt 

a szavazók 62,9%-át fedte le, összesen 1 823 856 főt. Ekkora tömegbázis kézben tartása, 

irányítása, politikai szocializálása, kampányok idején történő mobilizálása hatalmas apparátust 

igényelt: Országos Központi Irodát alakítottak ki (Maton Béla vezetésével), és – hasonlóan a 

szociáldemokrata és a keresztényszocialista szubkultúrához – számos társadalmi intézményt 

hoztak létre, amelyek a párttagok és a vezetés közötti viszony szorosabbra fűzését célozták (pl. 

népkonyha, szülőotthon). Minden községben propagandavezetőt, kulturális vezetőt, jóléti 

vezetőt, gazdasági vezetőt és sportvezetőt választottak.199 Kétségtelen, hogy Gömbös 

szervezésével egy új típusú kormányzati mamutpárt jött létre.200 Azonban a kormányfő csak 

lassan tudta megvalósítani céljait: Bethlen és hívei 1935-ig megőrizték befolyásukat a 

parlamenti frakcióban és a pártvezetésben is. Az 1935-ös választás hozott látványos fordulatot: 

98 új képviselő Gömbös hívei körül került ki (az összes képviselő 57%-a), közülük 20 fő az új 

kormánypárt országos tisztviselői közül került ki.201 Az 1930-as évek második felében a 

kormánypárton belüli erőviszonyok eltolódtak: Bethlen és a konzervatívok kiszorultak a 

pártból, és az új jobboldali reformnemzedék átalakította a párt profilját.202  

A Gömbös által megfogalmazott célt – a kormánypárt mögött széles tömegmozgalom 

állítását – Imrédy Béla fogalmazta újra, megalapítva a Magyar Élet Mozgalmat. Imrédy bukása 

után az új kormányfő, Teleki Pál integrálta a Magyar Élet Mozgalmat, majd 1939. március 7-

én feloszlatta a NEP-et, és létrehozta a Horthy-korszak utolsó kormánypártját, a Magyar Élet 

Pártját (MÉP). A kormánypárti frakció az 1939-es választás után kicserélődött: a képviselők 

felét Imrédy hívei tették ki, a centrumban pedig Teleki Pál és tábora (20-25 fő), valamint 

Gömbös volt hívei (25-30 fő) sorakoztak fel. A Bethlen-hívek a párt „baloldalára” szorultak. A 

Gömbös-féle kormánypárthoz hasonlóan a MÉP tömegpárti szervezettel rendelkezett, és 
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országos lefedettségre, valamint (a zsidóságon kívül) valamennyi réteg megszólítására 

törekedett. A Teleki által helyreállított kormánypárt egységét ideig-óráig sikerült megőrizni: 

1940-ben sor került a pártszakadásra; Imrédy és hívei elhagyták a kormánypártot, és Magyar 

Megújulás Pártja (MMP) néven szélsőjobboldali pártot alkottak. 1944. március 19-e után a 

hegemón kormánypárti szerep gyakorlatilag megszűnt, hiszen az MMP és a nemzetiszocialisták 

is tárcákat kaptak az új, Sztójay Döme vezette kormányban.203  

A gyűjtőpárti jellegből fakadóan a kormánypárt társadalmi bázisa mindvégig heterogén 

volt.204 A két világháború közötti kormánypártok mindvégig támogatást élveztek a politikai és 

gazdasági elit köréből (a 30-as évek végéig, a zsidótörvényekig a zsidó nagypolgárság egy 

részének támogatására is számíthatott). A kormánypárt széles szavazóbázist tudhatott a 

földbirtokosok, a keresztény középosztály, a kispolgárság és a birtokos parasztság körében, 

ugyanakkor a munkásság és szegényparasztság megszólítását Bethlen nem favorizálta (a 20-as 

években feltehetően e rétegekben a legalacsonyabb volt a kormánypárt támogatottsága). 

Gömbös, Imrédy és – másodszori kormányfősége során – Teleki már a társadalom valamennyi 

rétegének a kormánypártba való beillesztésére törekedtek, markáns szociális, szociálpolitikai 

programot fogalmaztak meg, amelyik növelhette a párt népszerűségét a munkásság és 

szegényparasztság körében is. Az értelmiség körében is volt bázisa a kormánypártnak, ezt 

bizonyítja, hogy az 1939-es választás során parlamentbe került kormánypárti képviselők 

26,5%-a tartozott az értelmiséghez. Ugyanakkor a kormánypárt radikalizálódásával csökkent 

az arisztokrácia és a tőke prominenseinek a jelenléte a kormánypárti frakcióban.205  

II. 2. 2. 2. A keresztényszocialista, kereszténydemokrata pártcsalád 

 

A konzervativizmus másik ágát az a keresztény-reformkonzervatív irányzat jelentette, 

amelynek eszmei alapját a 19. századi keresztény gondolkodók (Felicite Lamennais, Wilhelm 

Ketteler, Albert de Mun, René La Tour du Pin és mások) nézetei és XIII. Leó pápa enciklikái 

jelentették. Magyarországon a keresztény-reformkonzervatív pártoknak két típusa alakult ki: 
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időrendben először a keresztényszociális vagy keresztényszocialista pártok jelentek meg, 

amelyek világnézeti jellegű tömegpártok voltak, majd 1944-45-ben a Kereszténydemokrata 

Néppárt, illetve a Demokrata Néppárt megalakulásával a nyugat-európai mintát követő 

kereszténydemokrata pártok is feltűntek a politikában, amelyek már nem világnézeti pártként, 

hanem gyűjtőpártként való politizálásra törekedtek. Megjegyzendő azonban, hogy a két háború 

között működő keresztényszocialista pártok, ellentétben a hasonló karakterű nyugat-európai 

pártokkal, soha nem tudtak teljesen elszakadni a katolikus egyház támogatásától. A 

keresztényszocialista evolúciós átalakulás hiánya abban is érzékelhető, hogy nem voltak 

képesek interkonfesszionális, vagyis felekezetközi gyűjtőpártokká válni, katolikus jellegüket 

mindvégig megőrizték.206  

A keresztényszocialista gondolat az 1890-es években szökkent szárba az 

egyházpolitikai reformok elleni újkonzervatív tiltakozás talaján, első pártszervezeti formáját az 

1895-ben megalakult Néppárt képviselte. A keresztényszocializmus mindvégig kettős 

küzdelmet folytatott a liberalizmus és az ugyancsak rendszerkritikai attitűddel fellépő 

internacionalista munkásmozgalom ellen. Az első keresztény munkásegyesületek az évtizedben 

jelentek meg, majd 1907-ben megszerveződött az Országos Keresztény-Szocialista Párt. A 

keresztényszocializmus azonban, mivel mellőzni kívánta a közjogi kérdést, a dualizmus 

pártrendszerében marginális maradt, és a Horthy-korszakban vált meghatározó erővé. A 

magyarországi kereszténypártok tipikusan urbánus pártok voltak: ahogyan Gergely Jenő 

megállapította, „egyes püspöki székvárosokon túl, ennek centruma és életben tartója a főváros 

volt”.207  

1923 májusában megalakult az Országos Keresztényszocialista Párt, majd decemberben 

a Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt (KNGP). A két párt között különbség volt a bethleni 

kormányzathoz való viszonyban: míg a keresztényszocialisták ellenzéki hangot ütöttek meg, 

addig a Zichy János vezette KNGP a kormánypártot támogatta. A katolikus egyház sürgetésére, 

valamint a társadalmi támogatottság kiszélesítése miatt kényszerítő erővel jelentkezett az 

egységesülés kérdése. 1926-ban a két párt fuzionált Keresztény Gazdasági és Szociális Párt 
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(KGSZP) néven, amelyik hamarosan, az 1926-os választásra készülve paktumra lépett a 

kormánypárttal, és ettől kezdve 1931-ig koalíciós társa volt az Egységes Pártnak.208  

A KGSZP, nevéből is fakadóan, az élet minden területén a keresztény világszemléletet 

képviselte. A kormánypárttal való legnagyobb konfliktusforrást a királykérdés generálta, mivel 

a KGSZP a legitimizmus reprezentánsa volt. Ennek ellenére az 1920-as évek második felében 

Bethlen sikeresen leszerelte a legitimizmus aktuálpolitikai élét, és 1926-ban bevonta a pártot a 

kormányába.209 A KGSZP 1926-os megszerveződése révén a különböző keresztényszocialista 

politikai irányzatok egyesülése sem vezetett el a keresztényszocialista társadalmi és egyesületi 

élet fellendüléséhez. A KGSZP mindvégig urbánus párt maradt, és támogatottsága a fővároson 

kívül az ország nyugati és északi peremére – a katolikus hagyományú észak- és nyugat-

dunántúli és észak-magyarországi térségekre – szűkült.210  

A keresztényszocialista társadalmi egyleti és a szakszervezeti élet Budapesten kívül 

főleg a katolikus egyházi központokhoz kötődött: Győr, Szombathely, Pécs, Eger, Szeged 

voltak a keresztényszocializmus fellegvárai.211 A keresztényszocializmus az egyháziak és a 

katolikus arisztokrácia egy része mellett elsősorban a városi kispolgárság és az agrártársadalom 

egy részére volt képes hatást gyakorolni. A keresztényszocializmus organikus 

társadalomszemléletéből következett, hogy gondolkodóit foglalkoztatta a munkásság helyzete, 

de a Horthy-korszakban a keresztényszocialista pártok status quo-párti alapállása, amelyet a 

Tanácsköztársaság élménye megalapozott, nagymértékben fékezte az ipari munkásság körében 

a sikeres keresztényszocialista propagandát. A Tanácsköztársaság bukása és a Bethlen-Peyer 

paktum megkötése közötti időszakban mutatkozott a legnagyobb esélye annak, hogy a 

keresztényszocialisták szakszervezeteik révén széles munkásbázisra tegyenek szert, hiszen a 

versenytárs szociáldemokrata szakszervezetek működését a hatalom akadályozta.212 A Bethlen-

Peyer paktum kiszabadította a szociáldemokráciát a politikai karanténból, a munkáspárt és a 
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szociáldemokrata szakszervezetek működését – fájó engedmények fejében – legalizálták.213 A 

keresztényszocialista szakszervezetek nem tudtak a szociáldemokrata szakszervezetek 

egyenrangú versenytársává válni, és a szervezettség hiánya, valamint a társadalmi konformitás, 

a Bethlen-féle politikai status quo támogatása miatt 1922 után a keresztényszocialista 

szakszervezeti tagság visszaesett. Leginkább Győrben sikerült a keresztényszocialistáknak 

munkásbázisra szert tenniük.214 Sok múlott a helyi társadalom szervezettségi hagyományain, 

valamint a helyi keresztényszocialista vezetők agilitásán. 1931-ben a válság, Bethlen bukása, 

és Ernszt Sándor lemondása a kormányban tiszta helyzetet teremtettek, és a KGSZP 

meghirdette a nyitást a társadalom széles rétegei felé: ebben az évben a KGSZP országos 

értekezletén határozat született arról, hogy a párt három irányban – a polgárság, a parasztság és 

a munkásság felé – terjeszkedik.215  

A Gömbös-kormány idején a KGSZP visszahelyezkedett az ellenzékiség pozíciójába. 

Míg az 1920-as évek végétől az 1930-as évek elejéig egy felívelő szakasz következett be a 

KGSZP támogatottságában, az 1935-ös választás a válság jeleit mutatta: a párt 20 mandátumot 

veszített. 1937. január 26-án sikerült megteremteni a keresztény világnézetű pártok egységét: a 

keresztény pártok fúziójával megalakult az Egyesült Keresztény Párt (EKP).216 Az új párt 

jelentős munkát fejtett ki a társadalmi szervezés terén, vezetői az egész országot lefedő 

infrastruktúrát hoztak létre, és sikerült a választások előestéjére egy új keresztény tömegpártot 

kialakítani. Azonban hamarosan az EKP áldozatul esett a frakciók küzdelmének. A választáson 

négy mandátumot szerzett, ebből egyet Győrben, ahol a párt a kormánypárttal közös listán 

indult.217 

1944 után a keresztényszocializmus, amelyik az előző korszak egyik meghatározó, igen 

jelentő társadalmi súlyú irányzata volt, szinte teljesen eltűnt. A Demokrata Néppárt (DNP) 

lépett a keresztényszocialista pártok örökébe, de tartalmát, deklarált emberképét és retorikáját 

tekintve a DNP különbözött a megelőző fél évszázad kereszténypártjaitól: nem felekezeti 

jellegű, és nem is a katolikus főpapság támogatását váró egyházi párti, hanem – a kor nyugat-
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európai, többségében a világháború után megalakuló kereszténydemokrata pártjaihoz, vagy a 

háború előtti német Centrum Párthoz (Centrum Partei) hasonlóan – szociológiailag gyűjtőpárti 

karakterrel rendelkezett. Maga a pártalapító, Barankovics István a korszerű nyugat-európai 

kereszténydemokrata politizálás szellemében leszögezte az 1947-es győri zászlóbontás 

alkalmával, hogy a DNP „világnézeti, de nem egyházi és nem felekezeti párt.”218  

A kereszténydemokrata párt deklaráltan szakított a korábbi kereszténypártok 

politikájával, ami a katolikus felső egyházi vezetéstől való önállósodási törekvésben is 

jelentkezett, ez viszont kiváltotta Mindszenty József hercegprímás ellenszenvét.219 A két 

világháború közötti kereszténypártok nevében a „keresztény” jelző gyakran a társadalmi 

konzervativizmus, vagy éppen az antiszemitizmus tartalmával telítődött. A DNP viszont 

leszögezte, hogy az emberi jogok, a demokrácia, a földreform talaján áll, mi több, elfogadta az 

1945-ben kialakult politikai kereteket, a köztársaságot, és az államosításokat is. Barankovics 

ellenzéki pártnak deklarálta a DNP-t, de különbséget tett az ellenzékiség két jelentése között: 

mint hangsúlyozta, nem ellenzéke a fennálló politikai rendszernek, a köztársaságnak, de 

ellenzéke a (koalíciós) kormánynak.220  

A DNP egy széles katolikus civil szubkultúrára támaszkodott, elsődlegesen a KALOT-

ra, amelynek félmilliós tagsága háromezer tagszervezetben tömörült.221 A 

keresztényszocialista, illetve 1944 után kereszténydemokrata párt(ok) közös bázisát a 

keresztény közép- és kispolgárság, valamint a parasztság egy része jelentette. Emellett az 1944 

előtti keresztényszocializmus tipikus képviselői (és választói) az egyháziak köréből, és a 

nagybirtokos elit egy csoportjából, a dunántúli katolikus arisztokráciából került ki (pl. a gróf 

Zichyek, Pálffyak, gróf Sigray Antal). A status quo-őrző jelleg miatt a keresztényszocialista 

pártok csak időlegesen, illetve földrajzilag eltérő mértékben tudtak széles munkásbázisra szert 

tenni. A DNP is sikertelennek bizonyult a munkásság megszólításában, ugyanakkor az 1947-es 

választáson sokkal mélyebbre eresztette gyökereit a nyugat- és északnyugat-dunántúli paraszti 
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lakosságban. Azonban nem feledkezhetünk el arról, hogy a DNP általánosságban a „nemzeti 

konzervatív” és „keresztényszocialista” pártokat egyaránt pótolta, így kétséges, hogy 

növekedése mögött valóban a modern kereszténydemokrácia iránti igény állt, vagy inkább az 

antikommunista érzület (utóbbit valószínűsíti, hogy 1945-ben a legjobb kisgazdapárti körzetek 

is a Nyugat- és Északnyugat-Dunántúlon terültek el).222  

II. 2. 2. 3. A liberális pártcsalád 

 

A kis liberális pártok sorra újjáalakultak a Tanácsköztársaság utáni időszakban: a Vázsonyi 

Vilmos vezette, túlnyomórészt budapesti kispolgári bázisú Polgári Demokrata Párt a Nemzeti 

Szabadelvű Párt néven 1919. augusztus végén (októberben a párt a Nemzeti Demokrata Párt 

nevet vette fel) és a Függetlenségi és 48-as Párt. A régiek mellett új liberális pártok is 

megjelentek: Heinrich Ferenc nagykereskedő Nemzeti Középpártja, majd 1921-ben a 

Kisgazdapártból kiváló csoport Rassay Károly vezetésével megalakította a Függetlenségi 

Kisgazda-, Földmíves és Polgári Pártot (FKFPP).223 1926-ban, Vázsonyi Vilmos halálát 

követően az NDP és az FKFPP szervezetileg is egyesült Független Nemzeti Demokrata Párt 

(másként Egyesült Balpárt) néven. 1928-ban a két liberális erő útjai szétváltak, és Rassay pártja 

Nemzeti Szabadelvű Párt néven működött tovább.224  

A korszak két legfontosabb liberális szerveződésének Rassay és Vázsonyi többször 

nevet változtató, hol egyesülő, hol szétváló, majd ismét egyesülő pártjai számítottak. A 

mindenkori Rassay- és Vázsonyi-párt között lényeges különbségek voltak. Rassay – a 

kisgazdapárti múltjból fakadóan – szabad királyválasztó, Vázsonyi legitimista alapon politizált. 

Szociológiai tekintetben is eltért a két liberális párt arculata. A két párt közül a Rassay-párt volt 

a sokszínűbb politikai szervezet: Rassay pártja a középosztály mellett a német és morva eredetű 

asszimilálódott polgárságot, az állami tisztviselőréteget, a szabadfoglalkozású értelmiséget, 

valamint a kisgazdaréteget szólította meg. A Vázsonyi-párt hagyományos bázisát Budapest, 

azon belül is az V., VI., VII. és VIII. kerületi, többségében zsidó közép- és kispolgárság alkotta. 
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A Vázsonyi-párt elveszítette vidéki szavazóit, és fővárosi párttá vált. Emellett a Vázsonyi-párt 

motiváltabb volt a szociáldemokratákkal való együttműködésre.225  

Győrben a Horthy-korszakban két liberális párt rendelkezett befolyással: a Vázsonyi 

vezette NDP, és a tőle jobbra álló Nemzeti Polgári Párt (NPP), amelyet kormánytámogató 

programmal szerveztek meg; a gazdasági élet prominensei is részt vettek a párt irányításában 

(Heinrich Ferenc, Harkányi János, ifj. Chorin Ferenc).226 Az 1925-ös időközi választáson pedig 

elindította jelöltjét a Függetlenségi 48-as Kossuth Párt is, amelynek volt győri gyökere (ugyanis 

a párt nevének ihletője Giesswein Sándor győri kanonok volt).227 A Horthy-korszak liberális 

pártjai, a Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt (FKFPP) kivételével, nem 

rendelkeztek széles agrárbázissal, így jellegzetesen városi és fővárosi pártok voltak.228  

Az FKFPP agrárorientációját érthetővé teszi a tény, hogy a párt a Nagyatádi-féle 

kisgazdapártból szakadt ki, vezető politikusai közül Rassay Károly és Drozdy Győző korábban 

az FKGP nemzetgyűlési képviselői voltak.229 A liberális pártok vezetői leginkább a helyi elitbe 

való beágyazottságukra támaszkodhattak. Ezért – a szélsőjobboldal mellett – a liberális 

demokrata pártokat jellemezte leginkább a regionális jelleg. Ennek a regionális 

beágyazottságnak a példája a debreceni Független Polgári (Bal) Párt, vagy az 1931-es 

választáson elinduló Győri Gazdasági Párt.230 Mind a Rassay-, mind a Vázsonyi-pártot 

meggyengítette az 1944-es német megszállás, amelyet követően a párt vezetői koncentrációs 

táborba kerültek. Rassay hazatért, de ezután nem játszott aktív szerepet a közéletben.231 

1944 után a klasszikus liberális elvek reprezentációját a Polgári Demokrata Párt (PDP), 

a polgári radikalizmusét a Magyar Radikális Párt (MRP) látta el. A PDP 1944. december 15-én 

alakult meg korábban exponált liberálisok (pl. Rupert Rezső, Supka Géza, Bródy Ernő) és a 

Horthy-kori elit nem kompromittálódott konzervatív tagjainak (pl. Teleki Géza gróf, Szent-
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Iványi Domonkos) összefogásával.232 A politikai szervezet a Horthy-kori jobboldal 

„baloldalának” és a mérsékelt liberálisoknak a gyűjtőmedencéjeként kívánt szolgálni, de a 

jobboldali erők többsége nem ezt a pártot, hanem az FKGP-t preferálta. Szociológiai 

szempontból a párt deklaráltan a kispolgárság, a középosztály és az értelmiség csoportjait 

kívánta zászlaja alá gyűjteni. A társadalmi bázis kiszélesítésének lehetőségét gyengítette, hogy 

a középosztály széles része nem a PDP-t, hanem az FKGP-t tekintette a polgári értékek 

posszibilis képviselőjének.233 Noha a párt felismerte az agrárbázis fontosságát, a paraszti 

támogatást eleve kockáztatta azzal, hogy kritikával illette a földosztás módját, bírálva a 

törpebirtokok létrejöttét.234 

A PDP soha nem vált jelentős párttá. Győrben az 1945-ös és 47-es választáson is 1% 

alatt maradt (0,61, illetve 0,47%). Mosonmagyaróváron 1945-ben 50, 1947-ben 15 szavazója 

volt (0,59, illetve 0,16%). Ilyen kis számok mellett csak a párttagság és szavazótábor országos 

összetétele alapján tudunk következtetni a maroknyi győri és mosonmagyaróvári PDP-szavazó 

társadalmi hátterére. A párt országosan a kispolgárokat, középosztálybelieket, értelmiségieket 

szólította meg. Feltehetően Győrött és Mosonmagyaróváron is e rétegekből, az önálló 

egzisztenciák közül jöttek a PDP-szavazói.235  

A PDP-nél is sikertelenebb volt a Csécsy Imre vezette MRP, amelynek vezetése a Jászi 

Oszkár-féle 1914-es Polgári Radikális Párt örököseként tekintett magára.236 Az októbrizmus és 

a polgári radikalizmus éppoly súlyos vádnak számított a Horthy-korszakban, mint a 

kommunista párttagság. Az MRP helyzetét nem könnyítette meg az sem, hogy a polgári 

demokráciát meghaladottnak vélte, és programjában egy ködös, ki nem fejtett szocializmus-

fogalommal lépett fel, ami eleve taszítóan hathatott a polgári rétegek nagyobb részére.237 

Tanulságos, ha összehasonlítjuk az MRP 1945-ös és 1947-es választási eredményeit: 

Mosonmagyaróváron szavazójuk száma 6 főről (0,07%) 195-re (2,10%), míg Győrben 74-ről 
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(0,26%) 2 589-re (8,34%) növekedett.238 Az imponáló növekedés mögött azonban az állt, hogy 

Peyer Károly és Györki Imre szociáldemokrata politikusok csatlakoztak a Radikális Párthoz.239 

Nem arról van tehát szó, hogy az MRP eredeti programja vált vonzóbbá, hanem arról, hogy 

Peyer neve a szociáldemokrata tagság egy részét elvonta az SZDP-től, ami a 

szociáldemokráciára nézve érzékeny veszteség volt, de az MRP-t illetően csak időleges 

nyereség volt, mert a szociáldemokraták a „személyekre” (Peyer Károly, Györki Imre, Pozsgai 

Gyula), és nem a „pártzászlóra” szavaztak.  

II. 2. 2. 4. A paraszt és agrár pártcsalád 

 

Az agrárpártok vagy parasztpártok hagyományosan a birtokos parasztság pártjai. Az 1919. 

november 29-én megalakult Országos Kisgazda- és Földmíves Párt (OKFP), amelyik 

Nagyatádi és Sokorópátkai Szabó István vezette pártok fúziójával jött létre, megnyerte az 1920-

as választást: az agrárpárt a mandátumok több mint 47%-át szerezte meg.240 Ez azonban nem 

jelentette azt, hogy az OKFP önállóan kormányra kerülhetett: az agrárirányzatot mindvégig 

ellensúlyozta a nemzeti konzervatív irányzat, illetve az annak keretét adó Keresztény Nemzeti 

Egyesülés Pártja (KNEP).  

Nagyatádi és a konzervatívabb beállítottságú Sokorópátkai Szabó István vezette 

irányzat között nem sokáig tartott az együttműködés. Nagyatádi újjáalakította pártját 

Keresztény Kisgazda és Földmíves Párt (KKFP) néven. Különböző kísérletek történtek egy 

egységes kormánypárt megalakítására. Végül, több próbálkozás után, Bethlen István és 22 társa 

1922. február 2-án beléptek a KKFP-ba, a régi kisgazda vezető, Nagyatádi Szabó István vezette 

alakulat elveszítette valódi parasztpárti arculatát. Nagyatádi halálát követően „csizmás 

képviselői” valódi vezéregyéniség nélkül maradtak.241 1930. október 11-én megalakult a 

Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, amelyik rendszerellenzéki programot 
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hirdetett: követelte a földreformot, a demokratikus szabadságjogok biztosítását, valamint a 

nagytőke megregulázását.242 Az év végén a párt egyesült a Gaál Gaszton balatonboglári 

földbirtokos vezette Magyar Agrárpárttal, és az új párt neve Független Kisgazda-, Földmunkás 

és Polgári Agrárpárt lett, de általában Független Kisgazdapártnak nevezték (FKGP).243  

Szemben a közvélekedéssel, nem az Alföld jelentette a Kisgazdapárt földrajzi bázisát, 

hanem a Dunántúl, amelyhez a párt alapítói és vezetői lakóhelyileg kötődtek. Az FKGP 

vezetőinek földrajzi indulásában azonosságok mutathatók ki: többségükben a dél-dunántúli 

megyékben játszottak közéleti szerepet, itt voltak lelkészek, képviselők, földbirtokosok, vagy 

itt műveltek földet, szorosan kötődtek a helyi társadalomhoz, ismerték a helyi elitet. Baranya 

(Nagy Ferenc, Kovács Béla) és Somogy (Gaál, Tildy, Varga Béla) volt a párt országos 

vezetőségének két bázis-vármegyéje. Az FKGP bázisát az 1930-as években a kis- és 

középparasztság, valamint a vidéki értelmiség és a középosztály egyes csoportjai jelentették. 

Fontos szerepet játszottak a párton belül véleményvezérként a papok, lelkészek, földbirtokosok 

és a vidéki kispolgárok.244  

Gaál halálát követően az FKGP-t 1932-től Eckhardt Tibor, Gömbös egykori fajvédő 

társa vezette. Eckhardt partneri viszonyra törekedett a miniszterelnöki székbe került 

Gömbössel, akitől a kormányprogramban megígért általános választójog biztosítását remélte. 

Miután azonban a miniszterelnök nem tartotta be az 1934-es Gömbös-Eckhardt paktumban 

vállalt ígéretét, az általános választójog törvénybe iktatását, viszont az 1935-ös választáson a 

közigazgatási apparátus erőszakosan lépett fel a kisgazdapárti jelöltekkel szemben is, Eckhardt 

irányt váltott, és ettől kezdve a Kisgazdapárt egyre inkább balra tolódott az adott pártpolitikai 

szerkezetben, a kormánypárt ellenzékévé vált.245 Ezzel párhuzamosan egyre markánsabb lett az 

a középparaszti szárny, amelyik „inkubátora” volt a párt 1944-45 utáni vezetőinek (Nagy 

Ferenc, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Varga Béla). 1944 után a középparaszti szárny képviselői a 

második vonalból léptek elő, és vették át a párt vezetését (Eckhardt 1940 óta az Egyesült 
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Államokban élt, a párt másik markáns személyiségét, Bajcsy-Zsilinszky Endrét, aki 1936-ban 

csatlakozott a Kisgazdapárthoz, 1944-ben kivégezték a nyilasok).246 

A háború után az FKGP-t érintette leginkább a gyűjtőpártosodás, annak minden pozitív 

és negatív következményével együtt. Az FKGP 900 ezer fős szavazótáborával a legnagyobb 

taglétszámú párttá vált, ami első hallásra imponáló, csakhogy az FKGP esetében 

bebizonyosodott, hogy a hirtelen nagypárttá válás szervezeti-intézményes konfliktusokat hoz 

magával, egész egyszerűen azért, mert a pártválasztók széles tömegei nem az FKGP eredeti 

identitására voksoltak.247  

Az FKGP 57%-os győzelme – amelyik a szociáldemokraták és a kommunisták számára 

még Budapest munkáslakta kerületeiben is kisgazda fölényt jelzett – reakció volt az 1944 előtti 

pártrendszer eróziójára, amelyik a pártstruktúra korábbi jobboldali szegmensének erőit maga 

alá temette. Az FKGP – háború előtti önmagához képest – „jobbra” csúszott a pártrendszerben, 

nem azért, mintha ezt a párt vezetése tudatosan így akarta volna, hanem a pártosodás 

tendenciája és a választók öntörvényű, de logikus mozgása miatt: ha összeomlik a pártrendszer, 

ahogyan az 1944-45-ben történt, elkerülhetetlen, hogy korábbi szavazórétegek – átlépve a 

rétegpárti szavazás korábbi rögzültségén – új legális, posszibilis politikai erőt keressenek 

maguknak. A nemzeti és keresztény konzervatív pártcsaládok szétzilálódtak, részben 

felszámolódtak, így tekintélyes mértékű jobboldali tábor maradt politikai képviselet nélkül – 

számukra az FKGP lehetőséget adott arra, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a „balra” tolódó 

közélettel szemben.248  

Azok, akik úgy vélték, hogy 1945 után túlzottan balra lengett ki az inga, az ellenerőt a 

centrumban lévő FKGP-ben találták meg, de ezzel magát a pártot is a centrum jobboldalára 

sodorták.249 Bajcsy-Zsilinszky Endre és Eckhardt Tibor egykori pártjának arculata módosult; 

agrárpártból szélesebb szociológiai alapokon álló gyűjtőpárttá vált, amelyik a konzervatív és 

liberális nagytőkés rétegektől a középosztályon és a birtokos parasztságon keresztül egyes 

                                                           
246 Vida 1976. 14. 

247 Gergely-Izsák 2000. 235. 

248 Vida 1976. 119., Ungváry 2013. 84. 

249 Vida 1976. 118-119., Bihari 2005. 53. 
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szegényparaszti csoportokig széles tábort fedett le.250 Ez azonban egyfajta torz 

gyűjtőpártosodásként értékelhető, mert nem az FKGP arculatának, hanem annak volt 

köszönhető, hogy a pártrendszer „jobboldalát” – a szélsőjobb kivételével – az FKGP volt képes 

lefedni. Ez a széles tábor nem reális alapon nyugodott, nem a párt dinamizmusából, hanem a 

deklarált ellenségképből fakadt, és magában hordozta a párt szétesésének lehetőségét.  

A népi mozgalom talaján szerveződött meg a Nemzeti Parasztpárt (NPP) 1939. június 

29-én Makón.251 A kisgazdapártokhoz képest jelentős, már a párt nevében is jelzett különbség 

volt, hogy az NPP nem a nagy- és középbirtokos parasztság, hanem a szegényparasztság és a 

földmunkásság érdekeit kívánta képviselni. A szervezet a kormányzati intézkedések 

következtében nem volt képes érdemleges hatást kifejteni. 1944-ben az NPP újjászerveződött a 

Szabad Szó olvasóközönségének bázisán, és bekapcsolódott a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Front munkájába. Az NPP szavazótáborának gerincét a 30-as évek népi mozgalmával 

rokonszenvező értelmiség, valamint – inkább 1945 után – a szegényparasztság egy része adta. 

A párt 1946. március 10-11-i Szervezeti Szabályzata egyrészről leszögezte, hogy „a magyar 

parasztság pártja”, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a „dolgozó parasztság minden rétegét: 

a földmunkásokat, summásokat, gazdasági cselédeket, kisbérlőket, törpebirtokosokat, 

kertészeket és dolgozó kisbirtokosokat”, valamint a falun élő értelmiségieket és kispolgárokat 

kívánja egyesíteni. Az NPP „zárt” volt a nagybirtokos parasztok irányába, mert őket már a tőkés 

réteghez sorolta.252  

A párt 1947-es programja egyértelműen deklarálta, hogy a nagygazdák nem parasztok, 

„még akkor sem, ha csizmában járnak”, hanem „birtokos tőkés polgárok”, mert „számukra a 

föld már tőke, amivel vállalkoznak, spekulálnak, s aminek a hasznát húzzák”.253 Az NPP 

paraszt-definíciója tehát életformán, mentalitáson alapult. Ez magyarázza, hogy Győr és Moson 

térségében a párt leszűkítette támogatottságát: a Kisalföld síkján már a 19. század elején 

végbement egyfajta „elő-polgárosodás” a földműves népesség mentalitásában, amelyet a 

nyugati határszél kedvező földrajzi és társadalmi feltételrendszere (a bécsi és alsó-ausztriai 

                                                           
250 Gergely-Izsák 1999. 235-236., Bihari 2005. 53., Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai 2011. 277. 

251 Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944-1948. Bp., 1972., Kossuth Könyvkiadó. 11. 

252 A Nemzeti Parasztpárt Szervezeti Szabályzata, 1946. március 10-11. In: Vass Henrik – Vida István: A koalíciós 

korszak pártjainak szervezeti szabályzatai 1944-1948. Bp., 1992., MTA Politikatudományi Intézet ELTE 

Politológiai Tanszék. 170. 

253 A Nemzeti Parasztpárt programjavaslata. Mit akar a magyar parasztság? PIL 284/2-4. 
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piacokhoz közeli fekvés, a kereskedelem mint a parasztság kiegészítő tevékenysége, kisszámú 

kis- és köznemesség) alapozott meg.254  

A radikális agrárdemokrata irányultságú NPP vezetői a forradalmi, „konfliktusos” 

Alföld és a konzervatív, passzív Dunántúl kettősségét visszavezették a gazdaságszerkezet és a 

történelmi hagyományok különbözőségére, mindenekelőtt a nagybirtok dunántúli 

dominanciájára. Úgy vélték, hogy a Bécs gazdasági, valamint Győr meg Pannonhalma 

évszázados kulturális-szellemi függésében elhelyezkedő megyéknek a kapitalizálódásban 

előrehaladt parasztsága, a római katolikus papokkal teli és „német” Moson megyével 

egyetemben, nem jelent kiaknázható tömegbázist a számukra.255  

Moson megyében az NPP támaszkodhatott a kitelepítendő németek helyére költöztetett 

telepesekre. Veres Péter sokat vitatott terminusával élve, a telepesek „rideg-paraszti” 

mentalitást hordoztak, egy olyan régióban, a Kisalföld síkján, ahol a Bécshez és a nyugati 

piacokhoz közeli előnyös fekvés következtében a parasztság képes volt bekapcsolódni a 

távolsági kereskedelembe, fuvarozásba, és hamar a kapitalizálódás meg a polgárosulás útjára 

lépett. Veres a „rideg-paraszt” kategóriával a parasztságon belül egy szűkebb réteget jelölt: a 

(számára) eredeti, „igazi”, tősgyökeres magyar parasztságot „jelentő kisparasztság és 

földmunkásság” csoportjait. Ebből a szemszögből nézve a Kisalföld, de főleg Moson megye 

piacra termelő, a 19. század elejétől kezdve kereskedő-fuvaros tevékenységet is végző 

                                                           
254 Major Pál: Mosonymegye monographiája. Magyaróvár, 1878., Győri Róbert: Bécs kapujában. Területi 

fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején. Korall. 2006/24-25. 231-250., Horváth Gergely 

Krisztián: Vállalkozó jobbágyok? A hansági széna a bécsi piacon a 19. század első felében. In. Halmos Károly-

Klement Judit-Pogány Ágnes-Tomka Béla (szerk.): A felhalmozás íve. Századvég, Budapest, 2009. 141-151., 

Horváth Gergely Krisztián: A mosoni modell. Az agrárpiacosodás feltételrendszere a rendi korszak végén. 

Kommentár. 2013/4. 48-55. 

255 A Hajdú-Bihar megyei születésű, de a háború után Győr-Moson megyében is járt Veres Péter a tiszántúli 

agrárszegénység forradalmi mentalitásával és az északnyugat-dunántúli régió agrárnépességének kevésbé 

forradalmi szellemével, vagyis a mentalitás és a politikai szocializáció eltérő mintáival magyarázta pártja a 

markáns földrajzi eltérést pártja támogatottságában. Ez a vélemény azonban inkább a szocializációs minták 

különbségét tényként elfogadó szubjektív benyomás volt, mintsem az adott régió társadalomtörténeti 

folyamatainak elemzésén alapuló elfogulatlan értékelés. Veres Péter, Donáth Ferenc: A földreform. In: Az első 

évek (1945-1948). A Népszabadság interjúsorozata. Bp., 1970., Kossuth Könyvkiadó. 50. Kósa László írta, hogy 

„a dunántúli cselédség szervezettsége és politikai-társadalmi tudata elmaradt az agrárszocialista eszméktől 

áthatott alföldi rétegekétől.” Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon 

(1880-1920). Bp., 1998., Planétás Kiadó. 183. 
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földműves népessége már alig-alig számított a Veres értelmezésében vett „igazi” parasztság 

közé.256  

A dunántúli parasztság szembeállítása – szociológiai és olykor felekezeti tényezők 

alapján – az alföldi paraszttal nem korlátozódott Veres Péterre és a Parasztpártra. Rákosi 

Mátyás, az MKP főtitkára az 1947. szeptember 18-i pártközi értekezleten a paraszti választói 

adatokat 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.257 A Veres Péter-i „ridegparaszt” és a dunántúli 

„kupecparaszt” szembeállítása tehát adott esetben pártpolitikai színezetet kaphatott, és a 

pártharcok tárgyává válhatott, figyelmen kívül hagyva a földrajzi és gazdasági tényezőket, 

amelyek az észak- és nyugat-dunántúli parasztság gazdasági lehetőségeit magyarázták.  

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, eséllyel indulhatott 

volna. Alighanem döntő mértékben a katolikus egyház tudatformáló hatásának tudható be, hogy 

Győrszentmártonban (a későbbi 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 a DNP 

elsöprő erejű, majdnem 70%-os győzelmet aratott, ami jelezte a katolikus tradíció erejét.258  

A Parasztpárt meglehetősen érzéketlennek mutatkozott a népi katolikus vallásosság 

iránt: a parasztpárti iratok úgy jellemzik a pannonhalmi járás hegyvidékén élőket, hogy az 

„bigott, félelemben élő, teljesen a szerzetesek befolyása alatt álló nép.” Ugyanakkor az iratok 

utalnak a földrajzi távolság és a parasztpárti támogatottság mértéke közötti összefüggésre: 

minél közelebb feküdt egy község az apátsághoz, annál nehezebb volt oda a parasztpártiaknak 

                                                           
256 Veres Péter: Az Alföld parasztsága. Oravetz István Könyvkiadóvállalat kiadása, Budapest, 1936. (Új Magyar 

Könyvtár 1.). 5-6. Tanulságos az öltözködés mint az életmód és mentalitás lenyomatának a vizsgálata. Az 

autentikusnak vélt magyar népviselet először a 19. század elején, a Kisalföldön jelent meg, amelynek a 

kereskedelembe, fuvarozásba bekapcsolódó lakosai megengedhették maguknak, hogy megvásárolják a színes 

gyári kelméket és ruhadarabokat. Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. 3. köt. Bp., 2006., Osiris 

Kiadó. 327. 

257 Horváth Julianna-Szabó Éva-Szűcs László-Zalai Katalin (vál. és szerk.): Pártközi értekezletek. Politikai 

érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944-1948. Bp., 2003., Napvilág Kiadó. 1947. szeptember 18. A koalíciós 

kormányzás feltételeiről, a miniszterelnök személyéről és a magyarországi németek kitelepítéséről. 657. 

258 Hubai 2001. III. 396. 
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betörni, míg a távolabbi községekben jobb eredményeket értek el. A Parasztpárt programja 

kevésbé volt vonzó a bencés apátság cselédei számára, mint a katolicizmus, ez az értékrend 

pedig a DNP-nek kedvezett.259  

Az NPP esetében még két jelenséget kell kiemelnünk. Az egyik, hogy 1945-ben az NPP 

tudatosan vállalta a „legmagyarabb párt” arculatot;  valószínűleg ekkor az 1945-ös „négy és két 

pártrendszerben” (FKGP, SZDP, MKP, NPP és PDP, MRP) a „négy nagy párt” közül 

nemzetiségi szempontból a leghomogénebb volt. Ez fakadt egyrészt abból, hogy a párt az 

Alföldön kezdett szerveződni, másrészt tudatosan a „magyar parasztság” felemelését tűzte 

zászlajára. A Nyugat- és Észak-Dunántúl színesebb nemzetiségi viszonyai között viszont ez az 

arculat hátrányt is okozhatott. Ezt a hátrányt az NPP több módon ellensúlyozhatta. Az egyik 

megoldást az jelentette, hogy a választási logikából fakadóan a nemzetiségi szavazók felé 

nyitottá teszi arculatát, hiszen a fő cél, a parasztság felemelése a nyugati tájak horvát és szlovén 

földműves népességét is megérintette. Azonban a nemzetiségi szavazók megszólításának 

problematikusságára felhívta a figyelmet az NPP szombathelyi titkárának jelentése, amely 

szerint a horvát és szlovén szavazók ártottak a párt hírének a Sopron, Vas és Zala megyei 

magyar lakosság körében: mint írt, „előállt az a furcsa helyzet, hogy a legmagyarabb pártba 

léptek be azok a szlovének, kiknek hazánktól való elszakadó mozgalmai mindenki által 

köztudomású.”260  

Nyilvánvaló, hogy a határrégiókban a nemzetiségi kérdés elől a párt nem térhetett ki, de 

az adott külpolitikai konstellációban a nemzetiségi voksok rontották a renoméját. A másik 

eszközként a korábban német lakta területekre költöző telepesek támogatása kínálkozott. Ebből, 

valamint a németellenes retorikából fakadt, hogy a párt nem tudott támogatottságot szerezni a 

német lakosság körében, de nem is volt erre igénye. Tudomásunk szerint a pártnak egyetlen 

német tisztviselője volt Mosonban: Hegyeshalomban Könyves Ferenc párttitkár, aki törve 

beszélte a magyar nyelvet, de magát magyar nemzetiségűnek vallotta, és mindig szemben állt 

a Volksbunddal.261  

                                                           
259 PIL 284/3-9., Hubai 2001. II. 396. 

260 PIL 284/3-2. 

261 PIL 284/3-9. Az MKP érthetően rossz szemmel nézte az ügyes párttitkár tevékenységét, és német nemzetiségére 

hivatkozva kezdeményezte a kitelepítését, de az NPP védelmébe vette Könyvest. A Könyves-ügy is igazolja, hogy 

a pártok, ha gyökeret akarnak ereszteni a helyi társadalomban, kénytelenek figyelembe venni a politikai lokalitást.  
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II. 2. 2. 5. A szocialista, szociáldemokrata pártcsalád 

 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) megalakulása, vagyis 1890 óta 

„osztálypártként” definiálta magát, amelyik a munkásság pártja. Azonban a „munkás” szó a 

szociáldemokrata vezetők szótárában a városi, ipari munkást, azon belül a kvalifikált, művelt 

és művelődni akaró, a közügyek iránt érdeklődő, politizáló szakmunkást jelentette. A párt sem 

a képzetlen, sokszor a falusi társadalomból kihullott segédmunkások, sem a falusi szegénység, 

a földmunkások felé nem talált utat, igaz, a kormányzat törekedett ezeknek a rétegeknek az 

elszigetelésére a munkásmozgalomtól.262 A két világháború közötti munkásmozgalom 

„indusztriális” politikai jelenség volt, noha az ország délkeleti szegletében, Békés megyében a 

szociáldemokrácia mezőgazdasági munkás és szegényparaszti háttérre is támaszkodhatott. Az 

1930-as agrárprogram meghirdetése (középpontjában a világi nagybirtokok 200 hold feletti, és 

a teljes egyházi birtokállomány kisajátításával) lendületet adott a szociáldemokrata 

agrárszerveződésnek.263  

Az MSZDP (1939-től  Szociáldemokrata Párt nevet viselte) sajátos pozíciója abból 

fakadt, hogy egyszerre volt „belül” is, és „kívül” is a rendszer sáncain: részt vett a választásokon 

(bár a vidéki egyéni választókerületekben kevés eséllyel), frakciót alakíthatott az 

Országgyűlésben, képviselői interpellálták a kormányt, ugyanakkor a munkásmozgalom 

demokratikus pártjaként „rendszerellenzéki” szerepet is betöltött – a szocializmus mint végső 

cél deklarálásával nem csupán a polgári demokrácia megteremtésére, hanem annak 

meghaladására is törekedett. Ugyanakkor a szociáldemokrácia támogatottságához hozzájárult, 

hogy a munkásmozgalom demokratikus pártja mindvégig pragmatikus politizálásra törekedett, 

a fennálló rendszer keretei között. Miközben a párt hivatalos retorikájában továbbra is a 

kapitalista termelési rendszer meghaladására, a szocializmus megvalósítására törekedett, a 

                                                           
262 Püski 2006. 62. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt története, szerveződése és szociológiai bázisa, 

ellentétben például a Nemzeti Parasztpártéval, alaposan feldolgozottnak tekinthető. A magyar szociáldemokrácia 

történetéről, politikai irányvonaláról, választóbázisának összetételéről számos mű jelent meg. Egyebek között: 

Serfőző Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a parlamentben, 1922-1926. Bp., 1967., Akadémiai Kiadó, 

Borsányi György: „Munkát! Kenyeret!” A proletariátus tömegmozgalmai Magyarországon a gazdasági válság 

éveiben (1929-1933). Bp., 1971., Kossuth Kiadó, Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 

1914-ig. Bp., 1982., Gondolat Kiadó, Sipos Péter: Die Sozialdemokratische Partei Ungarns und die Gewrkschaften 

1890-1944. Bp.,  1991., Akadémiai Kiadó, Varga Lajos (főszerk.): A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Bp., 

1999., Napvilág Kiadó, Varsányi Erika: A szociáldemokrata párt várospolitikája Budapesten a két világháború 

között. Bp., 2011., Napvilág Kiadó. Ez az összeállítás nem tartalmazza az egyes szociáldemokrata politikusok 

életútját bemutató biográfiákat.  

263 Püski 2006. 81. 
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gyakorlati politizálását – a nyugat- és észak-európai szociáldemokrata pártokhoz hasonlóan – 

egyre inkább a reformizmus határozta meg, és az aktuálisan legfőbb célkitűzésként a polgári 

demokrácia megteremtését tűzte ki.264  

Győri kutatásom alapján úgy vélem, ennek a gyakorlatias mindennapos politizálásnak 

komoly szerepe volt abban, hogy a párt, elvi antikapitalizmusa ellenére, a kispolgárság egy 

részére is képes volt hatást gyakorolni azokban a törvényhatóságokban, ahol a liberális párt nem 

volt képes elindulni, és így nem volt alternatíva a szociáldemokrácia és a jobboldal 

(kormánypárt vagy kereszténypártok) között.265 Ennek a politikai magatartásnak a példája 

Győrött látható, ahol a két világháború között az erős helyi szubkultúrára támaszkodó 

szociáldemokrácia képviselői végig bent ültek a „torony alatt”, vagyis a tornyos városházán, és 

Győr 2. választókerülete végig szociáldemokrata képviselőt küldött a parlamentbe. Ilyen 

módon a helyi politizálás stílusa és eredményei hatottak a párt országos eredményeire. Az 

MSZDP tehát, bár ideológiai profilja alapján a szervezett munkásság pártja volt, a 

törvényhatósági jogú városokban a kispolgárság egy részének szavazatára is számíthatott, sőt a 

szellemi foglalkozásúak egy része is szimpatizált a párttal.266  

A párt a Horthy-kori társadalmi rendszerben „felfelé” és részben „lefelé” is falakba 

ütközött: a társadalmi, gazdasági elit és a középosztály felé nem nyithatott, és ideológiai meg 

lakóhelyi okokból (lévén, a párt bevallottan antiklerikális, vallástalan, és – főleg 1918 után – 

városi párt volt), valamint a kormányzati akadályoztatás folytán a birtokos parasztságot sem 

tudta megnyerni, viszont kiterjedt a befolyása a mezőgazdasági munkásság egy részére. Az 

1944 utáni időszakban az akkor már SZDP nevű párt arculata részben átalakult, amelyben 

szerepet játszott, hogy – az FKGP-hez hasonlóan – a kommunista párt legálissá válása miatt az 

új szereplőhöz, a Kommunista Párthoz képest „jobbra tolódott” a pártrendszerben, valamint 

szociológiai értelemben – folytatva a két világháború között megkezdődő tendenciát – 

gyűjtőpárttá vált. A pártnak korábban is voltak kisiparos, kiskereskedő és értelmiségi tagjai, de 

a háború után az SZDP kiszélesítette támogatottságát a kispolgárság és az alkalmazotti rétegek 
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körében, sőt a mezőgazdasági dolgozók körében a párt növelte a támogatottságát.267 1944 után 

az SZDP ugyanazokban a rétegekben volt jelentéktelen támogatottságú, ahol a háború előtt is: 

„lent” a birtokos parasztság, valamint „fent” az (egykori) elit és a régi, 1945 előtti középosztály 

körében.  

II. 2. 2. 6. A kommunista pártcsalád 

 

A kommunista pártot Beyme is önálló pártcsaládként kezelte. Az 1922-1947 közötti időszakban 

három néven is működött a kommunista irányzat: a Kommunisták Magyarországi Pártja 

(KMP), 1943-tól Békepárt, majd 1944-től Magyar Kommunista Párt (MKP) nevet viselte. 

Ellentétben a munkásmozgalom mérsékelt irányzatával, a kommunista párt mint nyíltan 

rendszerellenes erő, amelyik a társadalmi rend erőszakos megdöntését tűzte célul, a Horthy-

korszakban mindvégig illegalitásba szorítva működött, az „állami és társadalmi rend 

hatékonyabb védelméről” szóló 1921:III. tc. értelmében, amelyik az MKP, később pedig a 

szélsőjobboldali erők ellen is irányult.268  

Az illegalitás tényéből, valamint a konspirációból fakadt, hogy a kommunista párt 

csekély támogatottságot élvezett: a párttagság száma 200-700 fő között mozgott, a 

szimpatizánsok száma ennél nagyobb volt. 269 A kommunista szervezkedés központja Győr-

Moson megyében Győr városa volt, ahol többségében munkások alkották az illegális 

kommunisták körét.270 Illegális pártként eleve reménytelen volt a gyűjtőpárttá válás, ezt 

egyébként a párt ideológiája (amely szerint a kommunista párt a „forradalmi” munkásosztály 

pártja) is kizárta. A szociáldemokrata és keresztényszocialista pártokhoz hasonlóan a 

kommunista párt is tömegpártként működött (természetesen a tömegpártot a Katz-Mair 

szerzőpáros értelmében használva), vagyis alapszervezetekbe tömörült fegyelmezett bázisra 

támaszkodott – bármilyen szűk is volt ez a bázis a szociáldemokráciához és 
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269 Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai 2011. 198. 

270 1921-ben a Bécsből hazatérő Tarr Imre a Vagongyárban helyezkedett el. Singer Jenő, a győri kommunisták 
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keresztényszocializmushoz viszonyítva – és arra törekedett, hogy szubkultúráján, 

intézményrendszerén keresztül a munkásságot integrálja.271 Másként megfogalmazva: a 

kommunista párt tipikusan megfelel a már ismertetett Neumann-i integrációs párt 

definíciójának: egy koherens világmagyarázat megvalósítása volt a célja. A szubkultúra részben 

átfedte a szociáldemokrata pártét, hiszen az üldöztetés miatt a kommunisták a legális 

munkásmozgalom szervezeteit, ifjúsági szervezetét, valamint a szakszervezeteket használták 

fedezetül.272 

A szociáldemokrata infrastruktúra mellett a Vági István vezette rövid életű 

Magyarországi Szocialista Munkáspárt (1925-1928) adott lehetőséget a kommunisták politikai 

tevékenységének fedezésére.273 Valódi tömegerőre a kommunisták csak 1944-től tettek szert, 

amikor már sokak számára érzékelhetővé vált, hogy a háború elvesztésével az ország a 

Szovjetunió érdekszférájába sodródik. Ebben a helyzetben a Moszkva támogatását élvező 

kommunista párt presztízse is felértékelődött. Az MKP népszerűségében szerepet játszott az is, 

hogy a párt tanult a Tanácsköztársaság hibájából. A háború idején, és közvetlenül utána a párt 

nem a kommunista programot hangsúlyozta; azok a hívószavak domináltak a retorikában, 

amelyek a nemzeti és függetlenségi gondolatkörrel, az antifasizmussal, a földosztás 

lebonyolításával és védelmével, az ország újjáépítésével, az infláció megfékezésével és a (népi) 

demokrácia megteremtésével álltak kapcsolatban. Eleinte az MKP még az SZDP-nél is kevésbé 

hivatkozott a szocializmusra, és az internacionalizmus helyett a nemzeti retorika dominált a 

párt propagandájában.274  

A jelenség mögött az óvatosság, a megelőző 25 éves antikommunista propaganda 

hatásainak ellensúlyozására való törekvés állt. Az SZDP-t, amelyik korábban is legális, sőt 

parlamenti párt volt, ilyen múlt nem terhelte. Mindezek hatására a párt tagsága kibővült: 1945 

májusában 150 ezren, októberben, a választás előestéjén pedig félmillióan hordták magukkal a 
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272 Uo. 198., Sipos Péter: A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon. Bp., 1997., MTA 
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párttagkönyvet.275 Az MKP egyetlen év alatt nemcsak legális párttá, hanem egyúttal a hatalom 

egyik – és a Vörös Hadsereg támogatása miatt legfontosabb – birtokosává vált, és ez sokakat 

vonzott táborába. A párt a földosztás végrehajtásának követelésével, majd annak eredményei 

védelmével bázisra tett szert a szegényparasztság rétegeiben is. A tagság növekedésének 

ütemére jellemző, hogy a Győri Területi Bizottság 1945. április 17-i jelentése arról számolt be, 

egyedül „Mosonmagyaróvár városban 800-an jelentkeztek felvételre.”276  

Ez az eredmény annak köszönhető, hogy az MKP rögtön a front elvonulása után 

igyekezett megszervezni az életet. 1945. április 4-18. között, vagyis pár nappal azt követően, 

hogy a németek elhagyták Mosonmagyaróvárt, a kommunisták azonnal megalakították a 

földosztó bizottságokat a k.e.e. vármegyék mosoni részén. A földosztás jelszavával az MKP 

rögtön előnybe került riválisaival szemben. Ugyanakkor a lendületes szerveződés hátránya, 

hogy a háború után számos párttag életkörülményei javítását kívánta a győztes Szovjetunió 

támogatását élvező kommunistáktól, ezért (ahogyan az minden párt esetében előfordult) a 

tagság növekedése mögött nem feltétlenül az ideológiai és politikai tudatosság húzódott meg.  

II. 2. 2. 7. A szélsőjobboldali (nemzetiszocialista, nyilas) pártcsalád 

 

Az I. világháború után Európában új pártcsalád jelent meg: a modern szélsőjobboldali, fasiszta 

és nemzetiszocialista pártok családja (bár az olasz fasizmus és a német nemzetiszocializmus 

eltért egymástól – például a náci fajelmélet alapján –, de a kettőt egy pártcsaládként tekinti a 

Beyme-féle tipológia). Magyarországon az olasz fasiszta mozgalom mintájára már az 1920-as 

években alakultak pártok (Magyar Fascista Tábor, Magyar Fascista Hungarista Tábor), ám ezek 

még jelentéktelenek maradtak a bethleni konszolidáció éveiben.277 Az 1930-as években, a 

gazdasági válság televényében a német náci párt mintájára megszerveződő nemzetiszocialista 

pártok annál nagyobb fenyegetést jelentettek a kormányzatra.  

A nemzetiszocialista pártok a szociáldemokráciához hasonlóan mozgalmi pártok voltak, 

vagyis arra törekedtek, hogy széles identitásközösséget kovácsoljanak össze, amelyhez a tagok 

érzelmileg, és számos intézmény révén kötődnek. Az 1930-as évek elején két szélsőjobboldali, 
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nemzetiszocialista mozgalom tevékenykedett párhuzamosan: az ekkor radikálisabb, a fennálló 

rendszerrel alapvetően szembenálló Böszörmény Zoltán-féle Nemzeti Szocialista Magyar 

Munkáspárt (jelvényük után kaszáskeresztes mozgalomnak is nevezték) és a Meskó Zoltán, 

gróf Pálffy Fidél és gróf Festetics Sándor vezette nemzetiszocialista vagy nyilas mozgalom, 

amelyik a Nemzeti Szocialista Magyar Földműves és Munkáspárt (NSZMFMP) körül 

szerveződött. Az előbbi irányzat az Alföld szegényparasztsága körében talált kedvező talajra, 

az utóbbi pedig a Nyugat- és Északnyugat-Dunántúlon szerveződött sikeresen.278  

Az 1930-as években a nemzetiszocialista, nyilas pártok egymással hol fuzionáltak, hol 

szétváltak: előbb Festetics Sándor gróf vált ki a pártból, és újjáalakította pártját (Magyar 

Nemzeti Szocialista Párt), majd egyesült ifjabb Balogh István debreceni cívisgazda 

csoportjával.279 Az 1935-ös választások után Meskó elhagyta az általa alapított pártot, és 

csatlakozott az MNSZP-hez. Pálffy Fidél vette át az NSZMFMP vezetését, majd 1936-ban 

egyesült a Festetics-pártból kivált ifjabb Balogh Istvánnal, és új pártot alapítottak Egyesült 

Magyar Nemzeti Szocialista Párt (EMNSZP) néven, amelyik az 1939-es választás idején a 

„nyilaskeresztes” jelzőt is használta. Balogh révén Pálffy megszerezte az MNSZP Debrecen 

környéki szervezetét. Az új párt lényegében a korábbi Meskó-féle NSZMFMP programját vette 

át. Azonban az északnyugat-dunántúli katolikus, pápai kamarás címet viselő gróf és a debreceni 

református cívis együttműködése csak egy évig tartott. Ifjabb Balogh 1937-ben csatlakozott a 

Szálasi Ferenc nyugalmazott vezérkari százados által vezetett Magyar Nemzeti Szocialista 

Párthoz.280  

Szálasi változó nevű pártjai, valamint az egyéb szélsőjobboldali pártok azonban soha 

nem tettek szert olyan jelentőségre Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék területén, mint az 

EMNSZP. Pálffy pártjának erejét és a Szálasi-féle nyilasok gyengeségét mutatja, hogy 1944. 

október 15-e után a nyilas Magyarffy Gyula főispán a Pálffy vezette EMNSZ(NY)P helyi 

vezetőire támaszkodott (1939 óta a párt a „Nyilaskeresztes” jelzőt is nevében viselte). A 

Szálasi-párt a hatalomátvétel után a Pálffy-párt szervezeteire épült Győr-Mosonban, és a 
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törvényhatóság területén a nyilas pártállam emberi forrásait az EMNSZ(NY)P tagsága 

alkotta.281  

A szélsőjobboldal társadalmi bázisát a legnehezebb egyértelmű kategóriákkal leírni: ez 

a pártcsalád az agrárproletariátustól a középosztályig széles bázisra támaszkodhatott, sőt az elit 

tagjaiból is toborzott tagokat (három arisztokrata – Pálffy Fidél, Festetics Sándor és Széchenyi 

Lajos gróf – önálló pártot alapított, és ennél még nagyobb számban vettek részt arisztokraták a 

nyilas szervezkedésben).282 Amennyiben mégis egyszerű kategóriákkal akarjuk leírni az egyes 

pártok mögött álló választói tömegeket, akkor megállapíthatjuk, hogy a Böszörmény-féle 

kaszáskeresztes mozgalom elsősorban a tiszántúli szegényparasztság és agrárproletariátus 

körében szerveződött. A Szálasi pártalapítási kísérletei előtt megjelenő szélsőjobboldali 

pártokat, mint a Meskó- vagy Pálffy-párt, Lackó Miklós „agrárfasisztának” nevezte, noha 

például a Pálffy-párt nem csak falun, hanem Magyaróváron is sikeresen szervezkedett, míg 

Győrben csak a külvárosokban (Újváros, Révfalu) sikerült gyökeret eresztenie. Ezek a pártok 

kezdettől arra törekedtek, hogy minden réteget maguk köré gyűjtsenek (a zsidóság 

kivételével).283 

Bár tisztában vagyok vele, hogy egy párt vezetése és tagsága, valamint szimpatizánsi 

köre nem feleltethető meg egymásnak, és önmagában a pártvezetés szociológiai összetétele 

soha nem reprezentálja a párt mögött álló csoportokat (hiszen a tisztségviselői pozíciókba való 

emelkedés már eleve nem csupán a politikai tudatosságnak, hanem a politikusi ambícióknak és 

a szervezésre való hajlandóságnak olyan szintjét feltételezi, amelytől az egyszerű párttagok 

tömegei távol állnak), de mégis érdemes idézni a Nyilaskeresztes Párt sokszínűségére a felső- 

és középvezetői garnitúra foglalkozási összetételét. Az 1940-es évek elején – tehát azután, hogy 

Szálasi vette át a párt vezetését – „a felső- és középszintű vezetés tagjainak negyedrésze volt 

értelmiségi, illetve kisiparos, egyötöde földműves, s mintegy 10-10 százaléka hivatalnok vagy 

kereskedő.”284 Ugyancsak árulkodó – immár a Pálffy-pártra vonatkozóan –, hogy Udvaros 

István szociáldemokrata titkár 1933. május 21-i jelentésében az EMNSZP mosoni 
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szervezetének a vezetését így jellemezte: az elnöke kisiparos, „aki annyi pártnak volt már tagja, 

ahány pártot ismert már életében”, a jegyzője festő, 10 gyermek apja, „s a legnagyobb 

nélkülözések között él”, harmadik tagja pedig mázolósegéd.285 Eltekintve a jelentés szubjektív, 

elfogult hangvételétől, kiolvasható belőle, hogy Pálffy a földműves népesség mellett a 

kispolgárságot is elérte. Magyaróváron Viola Béla kocsmáros vezette az EMNSZP-t.286 A Viola 

által írt népszerűsítő brosúra fényében nyilvánvaló, hogy a párt vezetése nem elégedett meg az 

agrárbázissal, hanem szélesebb társadalmi és lakóhelyi tábor kiépítésére törekedett: Viola a 

„munkástestvérekhez” szólt, és általános választójogot, titkos szavazást ígért egyformán a 

„városi és falusi polgár, a lateiner, az iparos, kereskedő, földműves és ipari munkás” részére.287 

A szélsőjobboldal 1945 után nem szervezkedhetett legális formában, és a nemzetiszocialista, 

nyilas pártok egykori szavazóinak más politikai irányzatokat kellett keresniük.  

II. 3. A pártcsaládok topográfiai beágyazottsága 

 

A pártok területi elhelyezkedésére elsősorban a választási adatsorok alapján következtethetünk. 

Természetesen a választási adatsorokra való támaszkodás félrevezető lehet, hiszen 

elképzelhető, hogy egy párt valós társadalmi beágyazottságát, támogatottságát egyáltalán nem 

tükrözik vissza a választási adatok (főleg, ha – mint 1945 előtt – sokféle cenzus és biztonsági 

fék gondoskodik arról, hogy az ellenzéki pártok ne jelenthessenek riválist a kormányzati 

pozícióért folytatott küzdelemben). Ezért a támogatottság meghatározására szolgáló elsődleges 

forrástípusnak tekintett választási adatokat ki kell egészíteni, illetve ütköztetni kell más 
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személy egyszer szerepel, és a helyesírási pontatlanságok nehezítették az egyes személyek beazonosítását. Kovács 

2009. 30-31. Sombor-Schweinitzer a „Meskó-Festetich-Pálffy-féle párt” „első vidéki” szervezésvezetői között 

említi Viola Béla nevét. Viola azonban nem tartozik azok közé, akikről életrajzi adatok fennmaradtak, így nem 

tudjuk, mikor és hol született, illetve halt meg, volt-e politikai előélete a nemzetiszocialista mozgalomba való 

bekapcsolódást megelőzően, és mi lett a sorsa. Kovács 2009. 43. Annyit magam kiderítettem levéltári forrásokból, 

hogy Viola Béla magyaróvári lakos, foglalkozására nézve kocsmáros volt, Pálffy jobbkeze, aki azonban az 1935-

ös választáson már pártonkívüliként indult. GyMSML-GyL. 1, IV.B.451.d/1.  

287 Viola Béla: Május elseje a mi napunk. Magyaróvár, 1933. május 1. 4-5. PIL 658/153-68. 
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forrástípusok következtetéseivel (a helyi közigazgatási szervek jelentéseivel, a pártszervek 

jelentéseivel, a pártsajtóval, és visszaemlékezésekkel).   

Az 1922-1947 közötti időszakban a munkásmozgalom pártjainak fellegvára változott a 

legkisebb mértékben. Történelmi léptékben kimutatható egy vörös „tengely”, amelyik Észak-

Magyarország területén húzódik, a Mosonmagyaróvár-Győr-Tatabánya-Budapest-Gyöngyös-

Salgótarján-Ózd-Miskolc vonal mentén. E sávban találhatók az ország legjelentősebb ipari 

régiói, szénbányái, és itt feküdt a Trianon után a magyar állam területén maradt két 

legjelentősebb iparváros: Győr és Budapest. Utóbbit felértékelte az ún. „vörös gyűrű”, a 

munkáslakta agglomeráció, amelyben a nagyipari munkásság koncentrálódott. Budapesten és 

az északi országrészen kívül még az agrárszocialista hagyományú Békés megyében volt 

kimutatható a szociáldemokrata párt magas támogatottsága.288  

A Dunántúl különös helyet foglalt el a szociáldemokráciában: egyrészt az ipari szigetek 

(Győr, Szombathely, Magyaróvár) a munkásmozgalom fellegvárai voltak, másrészt a 

szociáldemokraták falusi szervezkedését ebben a régióban megnehezítette a katolikus egyház 

és a keresztényszocialista tradíció. A háború szétzilálta a szervezeti életet, az SZDP-nek elölről 

kellett kezdenie az építkezést, azonban alapvetően városi párt maradt.289 Természetesen a 

szociáldemokrácia helyzetét nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy legtovább a Dunántúl 

nyugati és északnyugati része állt a németek és nyilasok uralma alatt. Marosán György vidéki 

titkár úgy látta, hogy „a Dunántúlon csak két hely van, ahol nagynak, erősnek látszik a 

mozgalom: Baranyában és Győrben.”290  

Az MKP Budapesten, Északkelet-Magyarországon és az Alföldön rendelkezett 

támogatottsággal, de a szociáldemokráciához hasonló gyengeséggel küszködött a Dunántúlon, 

ahogyan arra az 1945 elején megszervezett területi bizottságok központjainak (Budapest, 

Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely) topográfiai elhelyezkedése 

                                                           
288 Hubai László: A magyar társadalom politikai tagoltsága és az 1947-es választások. In: Feitl István-Izsák Lajos-

Székely Gábor (szerk.): Fordulat a világban és Magyarországon. Bp., 2000., Napvilág Kiadó. 102., 107., Püski 

2006. 116. 

289 Strassenreiter Erzsébet: A szociáldemokrata párt újjászerveződése (1944. október – 1945. július). Párttörténeti 

Közlemények. 1971/3. 41. 

290 Marosán György: Az úton végig kell menni. Bp., 1980., Magvető Könyvkiadó. 72. 
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utal.291 Érzékelhető, hogy a Dunántúlon mindkét párt a nagyipari központokban rendelkezett 

bázissal, azonban az MKP a beágyazottabb SZDP miatt rosszabb pozícióból indult. Az 1930-

as évek végén a győri rendőrkapitányság 300-400 főre becsülte a városban a kommunistagyanús 

elemek számát, azonban ezt a számot a szocializmus korabeli munkásmozgalom-történetírás is 

irreálisnak tartotta.292  

A két világháború közötti keresztényszocialista pártok földrajzi súlypontja a Dunántúl 

és Budapest volt (főleg Buda).293 A keresztényszocialista tekinthető a leginkább dunántúli 

pártcsaládnak, amelyik a történelmi előzményekben, a katolicizmus térségbeli 

beágyazottságában gyökerezett. 1945 után a keresztényszocialista erő nem jelenhetett meg 

önállóan, de természetesen ettől még az irányultság megmaradt – ezzel is magyarázható 1947-

ben a nyugatos kereszténydemokrata irányultságú DNP elsöprő támogatottsága a korábban a 

politikai katolicizmus, majd keresztényszocializmus által jellemzett nyugat- és északnyugat-

magyarországi régióban, illetve a DNP-nél konzervatívabb Keresztény Női Tábor sikere 

néhány egyházi székhelyen (Esztergom, Székesfehérvár).294  

A kisgazdapártok szülőföldje a Dunántúl volt, a sajátos, a piacokhoz közelebbi 

fekvésével, amelyik kedvezett az árutermelésnek. A dunántúli parasztság polgárosodás iránti 

vágya fejeződött ki a „paraszt” elnevezés elutasításában, és a „kisgazda” névben. Azonban a 

Dunántúl nemcsak a piacra termelő, a kapitalizmus feltételeit kihasználni képes, polgárosodó 

és polgárosodni akaró jómódú közép- és gazdagparasztok földje volt, hanem a világi és egyházi 

nagybirtok dominanciája miatt a kiszolgáltatott mezőgazdasági munkásságé és cselédségé is.295 

Nagyatádi Szabó István első pártja (48-as Függetlenségi Gazdapárt) nem az urakkal szemben 

alázatos agrárszegények, hanem a baranyai, tolnai, somogyi és komáromi középparasztok és 

értelmiségiek körében szerveződött meg 1909-ben. 1919-ben újjászerveződött Országos 

Kisgazda- és Földmíves Párt néven. Ugyancsak a Dunántúlon szerveződött meg 1919. 

                                                           
291 Balogh Sándor-Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon (1944-1948). Bp., 1977., 

Tankönyvkiadó. 9. 

292 Molnár 1984. 222. Molnár szerint szervezett kommunista mozgalom nem volt Győrött a háború során. A szerző 

26 kommunista életútját közölte könyvében. 223-233.  

293 Hubai 2000. 110., Varsányi Erika: Választás az új fővárosi törvény nyomán-1930. In: Feitl István és Ignácz 

Károly (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten 1867-2010. Bp., 2010., Napvilág Kiadó. 103-104. és 

Ignácz Károly: A fővárosi kormánypárt leváltása. In: Uo. 126-127. 

294 Hubai 2000. 117. 

295 Gergely Jenő: Titkos választás és ellenforradalom. In: Földes-Hubai, 1999. 60. 
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szeptember 3-án egy másik kisgazdapárt, az Egyesült Kisgazda- és Földmíves Párt/Keresztény 

Földmívespárt, egy másik Szabó István vezetésével, aki a Győr megyei Sokorópátkáról 

származott.296 Ekkor a Kisgazdapárt hátországának  - szemben a későbbi közvélekedéssel – a 

Dunántúl északi része számított.297 Az 1930-ban megalakult FKGP hátországát a Dél-Dunántúl 

megyéi (Baranya, Somogy Tolna) jelentették. Ezenkívül a kisgazdapárti irányzat befolyásos 

volt a Duna-Tisza közén (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) és a Tiszántúl keleti területein (Békés, 

Szabolcs-Szatmár) is.298  

A Nemzeti Parasztpárt az 1945-ös és 1947-es választáson mérettette meg magát. A 

Parasztpárt választási eredményeiből egy kelet-nyugati irányú lejtő rajzolódik ki: minél 

nyugatabbra haladva az ország területén, egyre csökken a pártra voksolók aránya. Az 1945-ös 

választáson elinduló pártok közül a Parasztpárt rendelkezett a leggyengébb pozíciókkal a 

Dunántúl nyugati és északnyugati részén, hiszen hagyományos hinterlandja az a terület volt, 

ahonnan a párt vezetői származtak: a Dél-Alföld, vagyis Békés, Csanád és Csongrád megyék 

területe (a párt vezető politikusai közül ebből a régióból származott Erdei Ferenc főtitkár, 

Darvas József alelnök, Szabó Pál, a korábbi elnök) és Hajdú-Bihar megye (Veres Péter 

elnök).299 A Dunántúlon a pártnak nem volt beágyazottsága, ugyanakkor általában véve is igaz, 

hogy a baloldali –vagyis az FKGP-től balra álló – pártok gyengék voltak ezen a területen.300 

A liberális pártok tradicionális választói bázisát Budapest és a törvényhatósági jogú 

városok egy része (Debrecen, Győr, Hódmezővásárhely, Miskolc, Szeged) kis- és középpolgári 

rétegei alkották. Ugyanakkor a Budapest-centrizmus ekkor a Vázsonyi-pártot jellemezte, a 

Rassay-párt rendelkezett vidéki bázissal is; erre utal, hogy az 1922-es választáson legtöbb 

képviselőjük vidéki választókörzetből jutott be a parlamentbe.301 A vidéki választókerületi 

győzelmeket magyarázza, hogy a Rassay-pártnak volt mondanivalója a birtokos parasztság felé 

is, ellentétben a túlságosan fővárosi karakterűvé vált Vázsonyi-párttal. Debrecen a Rassay-párt 

                                                           
296 Püski 2006. 49. 

297 Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., 

2006., Osiris Kiadó. Gyáni-Kövér 2006. 385. 

298 Hubai 2001. I. 135., 140., Püski 2006. 117. 

299 Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944-1948. Bp., 1972., Kossuth Kiadó. 22-23., Hubai 2000. 102. 

300 Uo. 37. 

301 L. Nagy 1980. 57., L. Nagy 2006. 51. 
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egyik kiemelt központjának számított, ahol egy protestáns értelmiségiekből és kisgazdákból 

álló rétegre támaszkodhatott.302 Mindez alátámasztja Ilonszki Gabriella értékelését, miszerint a 

szociáldemokrata és liberális pártok voltak a leginkább városiak a Horthy-kori 

pártrendszerben.303  

A nemzetiszocialista és nyilas pártok esetében beszélhetünk a legszínesebb palettáról, 

mind a regionális, mind a települési beágyazottságot tekintve. Az első kifejezetten náci mintájú 

szélsőjobboldali párt, a Böszörmény Zoltán vezette Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt 

(kaszáskeresztesek) Pest megyében és a Dél-Alföldön, valamint Debrecen térségében 

szervezkedett. Később a nemzetiszocialista, nyilas pártok szerveződésének súlypontja 

áthelyeződött a Dunántúlra: ez volt Meskó és Festetics Sándor pártjának a főhadiszállása. A 

nemzetiszocialista, nyilas pártok – egészen Szálasi Nemzeti Akarat Pártjának felbukkanásáig – 

az ország egy-egy régiójához kötődtek: Meskó pártja a Nyugat- és Észak-Dunántúlon, Zala, 

Vas, Győr-Moson, Fejér és Veszprém megyében, majd Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 

ifjabb Balogh István csoportja Debrecenben, Pálffy Fidél Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista 

Pártja a Dunántúl északi részén, illetve Zala megyében, a Keresztény Nemzeti Front szintén 

Zala megyében eresztett mély gyökeret.304  

Az egyes pártok vonzáskörzetének határa metszette egymást, ami már csak azért sem 

meglepő, mert az 1930-as évek közepén a szélsőjobboldali pártcsalád mozgásban volt, és a 

pártszakadások során a kilépő pártvezérek „megörökölték” a korábbi pártjuk területét. Mindez 

abból fakadt, hogy a korabeli politikusok, pártvezérek – különösen a vidéki 

választókerületekben, ahol a szavazás nyíltan zajlott – rá voltak utalva a személyes 

ismertségükre, a személyes kapcsolatokra. Egy „nagy név” komoly húzóerőt jelentett. Egy 

ismeretlen kicsi párt pedig nagyobb eséllyel indulhatott a vidéki választókerületben, szemben a 

fegyelmezett kormányzó mamutpárt gépezetével, ha ilyen nevet képes volt felmutatni, s ennek 

révén mozgósító erőt kifejteni. Paksy Zoltán, aki disszertációjában kifejezetten a Dunántúlon 

vizsgálta a szélsőjobboldali pártok szerveződését, felhívta a figyelmet arra, hogy az 1939-es 

választáson azok a megyék, amelyekben a nyilasok a legjobb eredményt érték el, mind a 
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Dunántúlon terültek el (Győr, Zala és Veszprém). A négy évvel korábbi választáson az 

NSZMFMP szintén ebben a három megyében a szavazatainak a felét gyűjtötte be.305 Mindezek 

alapján Paksy megállapította, hogy „a szélsőjobboldal egyik legerősebb bázisa az 1930-as 

években a Nyugat-Dunántúlon volt.”306  

Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék területén a falvakban volt erős a mozgalom, 

valamint Magyaróváron és Mosonban. 1933 szeptemberében a magyaróvári Fekete Sas 

nagyterme adott helyet az NSZMFMP zászlóbontásának, ahol Pálffy és Meskó üdvözölték a 

megjelenteket.307 A Hubay Kálmán által alapított Nyilaskeresztes Párt viszont az 1939-es 

választáson már tudatosan az ország egész területére, továbbá minden társadalmi rétegre 

kiterjesztette szervezkedését. Hogy a Hubay-féle Nyilaskeresztes Párt milyen sikerrel 

szervezkedett, azt mutatja, hogy a párt hatására „zöld színűvé” vált az ország nyugati és északi 

szegélye (ugyanakkor Győr-Moson térségében nem indítottak jelöltet, mert azzal csak a Pálffy-

párt dolgát nehezítették volna), valamint Budapest.308 1945 után az egyes pártok földrajzi 

elhelyezkedése annyiban változott, hogy az arányos választási rendszer és – főleg az FKGP 

esetében – a gyűjtőpártosodás tendenciája következtében a pártok olyan térségekben is 

megjelenhettek, ahol korábban nem rendelkeztek támogatottsággal. 1918-19 előtt a 

munkásmozgalom legális irányzata, a szociáldemokrácia, valamint a keresztényszocializmus, 

majd a 30-as évek közepétől a kormánypárt és a nemzetiszocialista, nyilas pártok működtettek 

egy fegyelmezett tagságra alapuló pártstruktúrát, amelyik politikai szubkultúrára támaszkodott.  

A liberális, agrár párti és részben a nemzetiszocialista pártok esetében a fegyelmezett 

pártszervezetet és a „bölcsőtől a sírig” tartó mozgalmat a helyi társadalmakba való 

beágyazottság, a politikai lokalitás kapcsolati hálója pótolta. Mivel a választások nagy 

mértékben egyéni választókerületben zajlottak, a helyi ismertség, beágyazottság és a kapcsolati 

háló, vagyis a perszonális tényezők sokszor elegendőnek bizonyult a sikerhez. 1945 után 

viszont a pártszervezés feltételei és keretei is megváltoztak: az új típusú, az ország egész 
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területére kiterjedő arányos választási rendszer a fegyelmezett tagságra építő, mozgalmi hátterű 

tömegpárti meg a lakosság minél nagyobb részét megszólítani képes gyűjtőpárti karakternek 

kedvezett (azzal a megszorítással, hogy falun a perszonális tényezőknek továbbra is fontosnak 

kellett lennie, hiszen a lakosság egy másfajta politikai szocializáción ment keresztül, és 

bizonyos idő szükségeltetett ahhoz, hogy beletanuljon az új választási rendszerbe). Ebből a 

szempontból érthetővé válik, hogy miért az FKGP, az SZDP és az MKP váltak az új rendszer 

meghatározó pártjaivá, és miért a DNP lett a koalíció legerősebb ellenzéke, legalábbis a 

Nyugat- és Észak-Dunántúlon.309 Az 1920-as években még a kormánypártra és liberális 

pártokra jellemző klubpárti vagy káderpárti politizálás a múlté lett, de a rétegpárti karakter sem 

volt már adaptálható az új időkhöz (erre figyelmeztetett az NPP, a PDP és az MRP gyengébb 

pozíciója a pártrendszerben a „három nagy” párt – FKGP, SZDP és MKP – mellett).310  

Az 1945 utáni időszakban a szociáldemokrata párt megőrizte „urbánus” jellegét. A 

kereszténydemokrácia modern szerveződése, a Barankovics István vezette DNP esetében 

mutatható ki a legszorosabb korreláció a párttámogatottság és a településméret között. A DNP 

1947-ben megnyerte a legalább 500 érvényes szavazattal rendelkező kistelepüléseket, főleg a 

keresztényszocializmus hagyományos központjainak tekinthető Nyugat- és Északnyugat-

Magyarországon.311  

Míg 1945-ben e területen az FKGP volt a legerősebb párt, addig 1947-ben a DNP lépett 

a helyére, és az FKGP támogatottsága drasztikusan visszaesett. Itt mutatkozott meg, hogy az 

1945-ös választás nem reálisan mutatta az FKGP beágyazottságát: nem azért támogatták új 

szavazóinak tömegei a pártot, mert feltétlenül egyetértettek a párt paraszti arculatával, hanem 

azért, mert a régi pártrendszer összeomlásával ez a párt vált a „legjobboldalibb” erővé, és így 

benne hatékony védelmet láttak a munkáspártok előretörésével szemben. A DNP 

támogatottsága tehát nem pusztán a keresztényszocialista tradíció továbbélésével 

magyarázható, hanem legalább annyira az FKGP lassú, fokozatos felmorzsolódásával is.312 A 

római katolicizmus hátországában, a Nyugat- és Észak-Dunántúlon elsöprő volt a DNP 

előretörése. Rákosi Mátyás az 1947. szeptember 18-i pártértekezleten nyíltan kimondta, hogy 
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„Barankovics 56 és 53 százalékot kapott Vas és Zala megyében. Mindnyájan tudjuk, hogy a 

dunántúli megyékben volt az ereje.” Ezzel szembeállította a keleti országrészek – általa 

„demokratikusabbnak” minősített – parasztságának politikai magatartását.313 A DNP 

népszerűségét még növelte az is, hogy „tiszta” erőként mutathatta fel magát a választók előtt, 

hiszen, ellentétben az FKGP-vel, nem vett részt a koalíciós kormányzásban. Jelentős 

tényezőnek tekinthetjük a politikai szocializációt, ezen belül a vallásosság szerepét. Az 

északnyugati régió római katolikus felekezeti dominanciája, és különösen Győrben a 

katolicizmus szociális tartalma, a keresztényszocialista tradíció nagy szerepet játszott abban, 

hogy a DNP az 1947-es választáson Győr-Moson és Sopron megyében 42,44%-ot szerzett, és 

ezzel Zala (56,59%) és Vas (56,52%) után a 3. legjobb eredményét érte el.314 

A Horthy-kori és az 1945-47 közötti magyarországi pártrendszerben kimutatható, hogy 

a szociáldemokrata, a keresztényszocialista és az agrárpárti pártcsaládok rendelkeztek a 

földrajzilag leginkább behatárolható régiós kötődéssel, és általában ezek a régiós 

beágyazottságok kontinuitást mutatnak a két politikai rendszer között. A szociáldemokrácia az 

iparosodott régiókban (Budapesten és az agglomeráción kívül különösen Észak-

Magyarországon) és Békés megyében, a keresztényszocializmus (majd 1945-ben a DNP által 

reprezentált kereszténydemokrácia) a Dunántúlon, azon belül is a Nyugat- és Észak-

Dunántúlon, az agrárpárti irányzatok közül a kisgazda-agrárdemokrata mozgalom előbb az 

Észak-, majd a Dél-Dunántúlon és a Tiszántúl keleti területein, a szegényparaszti irányzat a 

Dél-Alföldön és a Tisztántúlon, valamint Baranyában rendelkezett széles bázissal. A nemzeti 

konzervatív és a szélsőjobboldali pártcsalád esetében nem mutatható ki egyértelműen a 

kontinuitás, mert ezek az irányzatok összeomlottak 1944-45-ben, szavazóik más pártokba 

léptek át. A szélsőjobboldal pártjai is egy-egy régióhoz kötődtek a 30-as évek második feléig. 

Az első, valóban országos szintű irányzat Szálasi Ferenc mozgalma volt. Pálffy mozgalma 

jellegzetesen észak- és nyugat-dunátúli jellegű volt, és 1939-ig dominánsan ezzel a párttal 

azonosították a szélsőjobboldali, nemzetiszocialista pártcsaládot Győr-Moson térségében.315  

                                                           
313 Horváth -Szabó-Szűcs –Zalai 2005. 657. 

314 Hubai 2001. II 185., Hubai László: A magyar társadalom politikai tagoltsága és az 1947-es választáson. In: 

Feitl István-Izsák Lajos-Székely Gábor (szerk.): Fordulat a világban és Magyarországo 1947-1949. Bp., 2000., 

Napvilág Kiadó. 110., 117. 

315 Vida 1976. 116-117., Hubai 2001. 110-115., Ilonszki 2009. 88., Bódy 2014. 42-47. 
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III. A választási rendszerek és a választójog 1922-1947 között 

 

A 20. században Magyarországon tizenöt többpárti országgyűlési, illetve nemzetgyűlési 

választást tartottak, nem beleszámítva a szocialista rendszer imitált választásait. A dualizmus 

utolsó két évtizedére négy választás esik (1901, 1905, 1906, 1910), a Horthy-korszakra hat 

választás (1920, 1922, 1926, 1931, 1935, 1939), az 1944-45 utáni rövid átmeneti rendszerre 

pedig kettő (1945, 1947), majd a rendszerváltást követő demokráciára három (1990, 1994, 

1998). Ezek közül csak az utolsó három választás felelt meg a minden demokratikus 

választással szemben megállapítható követelménynek, hogy a választásnak egyszerre kell 

megfelelnie a kormányzóképesség és a reprezentativitás elvének.316  

Az 1989 előtti politikai korszakok választásai a reprezentativitást rendszerint 

feláldozták a kormányzóképes, stabil többség kialakításának oltárán, amelyre több eszköz (pl. 

cenzusok, biztonsági fékek, gerrymandering, aránytalan mandátumeloszlás) állt rendelkezésre. 

Igazat adhatunk Hubai Lászlónak, aki a 20. század nagyobb részében a magyar választási 

rendszerek jellegzetességét abban látta, hogy az „tagadta a polgári parlamentarizmus egyik 

alapvető funkcióját: a kormányzati váltógazdálkodást.”317 Az 1945-ös választási törvény a 

korábbi cenzusok megszüntetése, az általános választójog, a titkos szavazás, és az arányos, 

listás választás révén először biztosított lehetőséget egy arányos parlament kialakítására, 

azonban a törvény egy ponton, a német nemzetiségű választók kizárásával csorbította az 

általánosságot. Ezt a cenzust leszámítva a választójogi törvény megfelelt az ekkori 

demokratikus nyugat-európai standardnak, azonban az 1947:XXII.tc. újabb csoportokat zárt ki 

a választójog gyakorlásából.318  

 

 

                                                           
316 A 20. századi parlamenti választásokat mutatja be: Földes György-Hubai László (szerk.): Parlamenti 

választások Magyarorságon 1920-2010. 3., bővített, átdolg. kiadás. Bp., 2010., Napvilág Kiadó. A választójogot 

részletesen ismerteti: Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet. Bp., 2003., Osiris Kiadó. 274-286. 

317 Hubai László: Parlamenti választások és a politikai rendszer a Horthy-korszakban. In: Püski Levente-Valuch 

Tibor (szerk.): Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések. Debrecen, 2002., 

Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke. 90.  

318 Az 1945.évi VIII. tc. a választásokról. In: Horváth Zsolt-Hubai László (szerk.): Nemzetgyűlés almanachja. 

1945. november 29-1947. július 25. Bp., 1999., Jelenkutató Alapítvány. 722. 
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III. 1. Választók és választhatók: az aktív és passzív választójog feltételei 

 

A Horthy-korszakban két olyan miniszterelnöki rendelet (az 5985/1919. és a 2200/1922. ME. 

sz. kormányrendelet) és két törvény (1925:XXVI. tc. és az 1938:XIX. tc.) elfogadására került 

sor, amelyek szabályozták a választójog feltételeit. A világháború után, az 1945-47 közötti 

időszakban két jogszabály született a választójoggal kapcsolatban (az 1945.VIII. tc. és az 

1947:XXII. tc.). Természetesen a fenti jogi szabályozásokon kívül számos kiegészítő 

kormányrendelet, belügyminiszteri rendelet született a választójog szabályozására, számos 

jogszabály-tervezet pedig torzóban maradt. Ebben a fejezetben csak azokat a jogszabályokat 

mutatom be, amelyek hatályba léptek. A választójogi rendeletek és törvények világosan 

lehatárolták a választók és a válaszhatók, vagyis az aktív és a passzív választójoggal 

rendelkezők körét.  

A Friedrich-féle választási rendelet alapjait tekintve a népköztársaság idején 

megalkotott, 1918:I. néptörvényre épült, és számos elemében illeszkedett annak szelleméhez 

(pl. a nők szavazati joga, a szavazás titkossága). A miniszterelnöki rendelet a 

választójogosultság feltételét nemi különbségtétel nélkül a 24. életév betöltésében, 6 év magyar 

állampolgárságban és fél év helyben lakásban határozta meg. A nők szavazati jogára vonatkozó 

szabályozás egy elemében visszalépést jelentett a népköztársasághoz képest: esetükben 

fenntartották a műveltségi cenzust, ugyanis csak azok a nők szavazhattak, akik bármely hazai 

nyelven írni-olvasni tudtak. Azoknak a férfiaknak a számára, akik 1918. november 1. előtt 

tizenkét hónapon át a fronton harcoltak, a rendelet kedvezményt biztosított, így ők a hivatalos 

korhatár betöltése előtt szavazhattak. A választójogból kizárták a fegyveres erők, a csendőrség 

és a rendőrség tényleges szolgálatban álló tagjait, valamint azokat, akiknek a politikai jogait 

felfüggesztették, illetve mindazokat, akiket bűntett vagy „nyereségvágyból elkövetett vétség 

miatt” büntetőeljárás alá vontak, vagy jogerősen elítéltek.319  

A rendelet a passzív választójog elnyerését a 30. életév betöltéséhez kötötte. A passzív 

választójogot nem gyakorolhatták azok, akiket kizártak a választójogosultak közül, akik az 

1879:L. tc. értelmében képviselők nem lehettek, továbbá összeférhetetlennek minősült a húsz 

nappal a választások előtt viselt kormánybiztosi, kormánybiztos-helyettesi, alispáni, 

                                                           
319 A magyar kormány 1919. évi 5985 ME számú rendelete, a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi 

választójogról.http://www.vokscentrum.hu/torveny/index.php?jny=hun&mszkod=200003&evvalaszt=1920&tor

vid=18. letöltés dátuma: 2011. november 5. 

http://www.vokscentrum.hu/torveny/index.php?jny=hun&mszkod=200003&evvalaszt=1920&torvid=18
http://www.vokscentrum.hu/torveny/index.php?jny=hun&mszkod=200003&evvalaszt=1920&torvid=18
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szolgabírói, polgármesteri, rendőrkapitányi hivatal.320 A választójogosultak aránya a dualizmus 

korabeli 6-7%-ról 40%-ra növekedett, és ezzel Magyarország megközelítette a nyugati 

parlamentáris demokráciákat.321 Korszerű volt, hogy – ugyancsak az 1918:I. néptörvény 

rendelkezését alapul véve – az új választási szabályozás eleget tett a titkosság 

követelményének. Mindennek következtében az 1920-as nemzetgyűlési választás volt az első 

választás Magyarországon, amikor a választópolgárok az egész országban titkosan 

szavazhattak. A választójog kibővítése nem szakítható el a Magyarország körül kialakult 

nemzetközi környezet feltétrendszerétől. Az antant érdeke azt diktálta, hogy az újonnan 

összeülő magyar nemzetgyűlés minél szélesebb legitimációval rendelkezzen.  

1922-ben Bethlen István miniszterelnök megváltoztatta a választási rendszert, mert 

tartott attól, hogy annak demokratizmusa kiszámíthatatlanná és ingataggá teszi a kormányzást. 

Az ellenzéki pártok egységes ellenállása miatt azonban a kormány tervét majdhogynem 

puccszerűen, a nemzetgyűlés feloszlatását követően hajtotta végre.  Miután a kormányfő által 

egybehívott „alkotmányjogi értekezlet” kimondta, hogy a választójogi törvény az 1920-ban 

összehívott nemzetgyűlés mandátumának lejártával érvényét veszítette, Bethlen kiadta a 

2200/1922. sz. ME rendeletet. Az új jogszabály sem tért vissza a dualizmus korabeli 

választójoghoz, de szigorítást jelentett a Friedrich-féle rendelethez képest: a 

választójogosultság feltételeit a 24. életév betöltése mellett 10 év magyar állampolgárságban, 2 

év helyben lakásban és az elemi iskola négy osztályának elvégzésében rögzítette. A nők 

esetében 30. életév betöltéséhez kötötték a választójogosultságot, és a műveltségi cenzust 

szigorították: esetükben hat elemi osztály elvégzése szükségeltetett.322  

Bethlen nem véletlenül ragaszkodott a nők esetében a szigorúbb műveltségi cenzushoz, 

ugyanis a női választók körében a legitimista és keresztényszocialista ellenzék nagy 

támogatottságnak örvendett. Ezzel az állásponttal a korabeli magyar kormányzat nem állt 

egyedül Európában, hanem éppenséggel bizonyos európai tendenciához kapcsolódott: a 

korabeli Franciaországban az 1940-es évek közepéig halogatták a női választójog bevezetését, 

mert a liberális politikusok úgy tartották, hogy a nők konzervatív alapattitűddel rendelkeznek, 

                                                           
320 Uo.  

321 Püski Levente: A Horthy-rendszer (1919-1945). Bp., 2006., Pannonica Kiadó. 98. 

322 Paksy Zoltán: Választások Bethlen-módra – 1922. In: Földes György-Hubai László: Parlamenti választások 

Magyarországon. Bp., 2010., Napvilág Kiadó. 92. 
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és minden társadalmi rétegben, talán a munkásságot és bizonyos értelmiségi csoportokat 

leszámítva, a katolikus egyház támogatását élvező konzervatív, monarchista erők felé billentik 

el a politikai erőviszonyok mérlegét.323  

Kéthly Anna, az MSZDP nemzetgyűlési képviselője is tudta ezt, aki a választójogi 

tervezet 1925 májusi vitájában hangsúlyozta, hogy nem a szociáldemokrácia a női választójog 

elsődleges haszonélvezője, ám ennek ellenére méltatta a nők politikai aktivitását, és sérelmezte 

a nők választójogi feltételeinek szigorítását.324 A francia viszonyokhoz képest tehát a két 

világháború közötti magyar választójogi szabályozások kevésbé voltak szigorúak, mert a 

magyar kormányok ekkor már nem vethették el a nők választójogát, viszont a női 

válaszójogosultság feltételeinek szigorításával szűkítették a választójogosult nők körét.325 

Viszont a törvény bizonyos műveltségi feltétel és családi állapot alapján különbséget tett (aki 

felsőoktatási intézményben végzett, vagy aki legalább három gyermeket nevelt, szavazhatott). 

Összességében majdnem egymillió fővel csökkent a választójogosultak száma.326 Ez az 

intézkedés, a kormánypárt létrehozásával és az ellenzék pacifikálásával együttesen, tíz évre 

biztosította a bethleni rendszer stabilitását.  

A választójogosultak körének ez a nagymérvű szűkítése (a korábbi 40%-ról 29,8%-ra), 

az egyéni választókerületekben a nyílt szavazás visszaállítása (amelyre ekkor már sehol nem 

volt példa Európában), az ajánlási rendszer bevezetése, a választókerületek beosztásának 

manipulálása, a biztonsági elemeknek, az ún. „korrektívumoknak” a politikai rendszerbe való 

beépítése körülbástyázták a mindenkori kormánypárt pozícióját, és gyakorlatilag lehetetlenné 

                                                           
323 A francia Nemzetgyűlés felsőháza, a Szenátus az 1920. január 22-i vitában elutasította a választójog 

kiterjesztését a nőkre. Egyes képviselők a liberalizmust féltették a vallásos női választóktól. Nagyné Szegvári 

Katalin: A női választójog külföldön és hazánkban. Bp., 2001. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 93. 

Spanyolországban a köztársaság kikiáltása után (1931) hasonlóan éles viták folytak a női választójogról. A női 

választójog ellenzői hangoztatták, hogy az a jobboldali monarchista erők sikerét hozza. 30 szavazaton múlt, hogy 

a spanyol parlament megszavazta a női választójogot, és az 1933-as parlamenti választásokon a női szavazók 

többsége – ahogyan arra az ellenzők számítottak – valóban a jobboldalra szavazott. Zalai Anita: Politikai pártok 

Spanyolországban 1931-1936. Szeged, 2011., Belvedere. 132. 

324 Uo. 157. A szociáldemokrata politikai tábort megosztotta a kérdés, hogy a pártnak milyen mértékben kell 

exponálnia magát a nők választójogáért folytatott küzdelemben. Peyer Károly utalt arra a Nőmunkás folyóirat 

1937. márciusi számában, hogy az osztrák választáson a női szavazók a munkáskerületekben is a jobboldal felé 

billentették az erőviszonyokat. Uo. 164. 

325 Uo. 91-93. 

326 Mezey 2003. 280., Paksy 2010. 94-95. 
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tették a politikai váltógazdaság kialakulását.327 A passzív választójog feltételeként a törvény a 

30. életév betöltését, valamint az aktív választójog gyakorlásához szükséges feltételek meglétét 

jelölte meg.328 

Az 1925:XXVI. tc. a három évvel korábbi rendeletben foglaltakat erősítette meg. Az új 

cenzusok, valamint az egyéni választókerületekben a nyílt szavazás visszaállítása gyakorlatilag 

a kormánypárt leválthatatlanságát volt hivatott biztosítani. A korábbi Friedrich-féle rendelet 

demokratikusabb jellegét, valamint a szavazás titkosságát érintő bírálatokat Narancsik József 

ügyvéd, a Baranya megyei törvényhatósági bizottság tagja úgy összegezte a megyei 

közgyűlésen, hogy a választójogosultak körének eddigi kibővítése révén „oly nagy számban 

jutottak, és jutnak szavazati joghoz politikailag iskolázatlan és felelősség nélküli egyének, hogy 

a nyilvánosság ellenőrző határát fenntartani fontos államérdek.” Bethlen is tartott azoktól a 

„rendesen jól szervezett, de politikailag iskolázatlan tömegektől”, amelyekkel nem a 

kormánypárt politikájának támogatóiként, hanem az ellenzék, főleg a szociáldemokrácia és a 

legitimisták bázisaként számolt.329  

A parlamenti ellenzék, a liberális erők és a szociáldemokraták, majd a harmincas évektől 

a kisgazdák a korszak végéig napirenden tartották az általános, egyenlő választójog és a titkos 

szavazás ügyét, hiszen világos volt, hogy a bethleni szisztéma fenntartása mellett az ellenzéki 

pártoknak esélyük sincs a kormánypárt leváltására. Emellett a magyar kormányzat nem tartott 

lépést a kor nyugat- és észak-európai folyamataival, hiszen azok éppenséggel a választójog 

kiterjesztése, nem pedig a korlátozás, sőt – a Friedrich-féle rendelethez képest – a 

választójogosultak arányának visszavágása irányába mutattak. 1924-1925-ben működött az 

Országos Demokratikus Szövetség, majd ennek utódjaként a Demokratikus Ellenzéki Pártok 

Blokkja a szociáldemokraták és a liberális pártok egy része, az Országos Kossuth Párt, az NDP, 

valamint a Független Földreform Szövetség részvételével. Követeléseik között első helyen 

szerepelt az általános választójog, de a pártszövetség 1925-ben felbomlott.330 

                                                           
327 Romsics 1999. 223., Paksy 2010. 93-94. o., Turbucz 2007. 234. 

328 Uo. 93. 

329 Baranya vármegye közönsége által Pécsett, 1925. január 12-én tartott érvényes rendes közgyűlés jegyzőkönyvi 

kivonata. 39 kogy./443 alisp.1925. Győr Megyei Jogú Város Levéltára (GY-M-L). Győr város tanácsának iratai. 

IV.B. 1402/b/1862. 

330 Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai 2011. 151., 240. 
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Az 1938:XIX. tc. deklarálta a Gömbös által már megígért, és az őt követő kormányfők 

által kilátásba helyezett  titkos szavazást. A kormány azonban a titkos szavazásnak a 

kormánypártra veszélyt jelentő „méregfogát” különböző biztonsági fékek beillesztésével 

igyekezett kihúzni. A kormány az egyéni választókerületek mellett területi (megyei) listás 

kerületeket is kialakított. Első ízben a törvényhatósági jogú városokon kívül is listákra 

szavazhattak a választók. A választók 135 képviselőt egyéni kerületből és 125 képviselőt 

pártlistáról választhattak be az új, tizenöt fővel megnövelt létszámú képviselőházba.331 Az 

1938:XIX. tc. a már említett titkosság elvét – többek között – a cenzusok megszigorításával, a 

választójogosultak további szűkítésével ellensúlyozta. A listás és az egyéni 

választókerületekben szavazó választópolgárokra nem ugyanazok a feltételek vonatkoztak, és 

ebben megfigyelhető az egyéni kerületekben szavazók nagyobb fokú diszkriminálása. Míg a 

listás kerületekben a választójogosultság korhatárát a férfiak esetében 26., addig az egyéni 

kerületekben a 30. életév betöltéséhez kötötték. A nők esetében egységesen a 30. életévben 

határozták meg a választójogosultság korhatárát. Mindkét kerületben legalább tíz év magyar 

állampolgárság és hat év helyben lakás szükségeltetett a választójog gyakorlásához, valamint a 

listás kerületben hat elemi osztály elvégzése szükségeltetett.332  

Az életkori, lakóhelyi és műveltségi cenzusok szigorításához képest a korábban még a 

szociáldemokraták és a liberálisok által bírált bethleni korlátozások enyhének tűntek. 

Ugyanakkor azok, akik egyetemet vagy főiskolát végeztek, kivételes helyzetben voltak, ők 

életkorra való tekintet nélkül választójoggal rendelkeztek.333 A törvény egyéb kivételeket is 

felsorolt, amelyek mentességet biztosíthattak a cenzusok alól (pl. a listás választókerületben 

szavazhatott az, aki nem felelt meg a műveltségi kritériumoknak, de 1912 előtt született vagy 

családfenntartó, ha vitézségi érem tulajdonosa, ha négy éve ugyanazon munkaadónál dolgozik, 

az egyéni kerületekben szavazhatott, aki a műveltségi kritériumnak nem felelt meg, de 60 

aranykorona tiszta jövedelemmel rendelkezik).334 A passzív választójog is szigorításon ment 

keresztül. A 30. életév betöltése és egyéb kritériumok (életvitelszerű állandó foglalkozás, a 

választást megelőző tíz éven belül országgyűlési, törvényhatósági vagy községi képviselői 
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333 Pintér 2010. 188. 
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munka) mellett kizárták mindazokat, akik a Tanácsköztársaság idején népbiztosok vagy egyéb 

tisztviselők voltak, illetve azokat, akik a választás idején megyei, járási vagy törvényhatósági 

jogú és megyei városi közigazgatásban vezető (pl. fő- és alispáni, főszolgabírói, szolgabírói, 

polgármesteri, rendőrkapitányi stb.) pozíciót töltöttek be.335  

 1920 

1922, ill. 

1925 1938 

életkor 24 év 
férfiak: 24, 

nők: 30 

egyéni: férfiak: 

30, nők: 30, 

listás: férfiak: 

26, nők: 30 

állampolgárság 6 év 10 év 10 év 

helyben lakás fél év 2 év 6 év 

végzettség 

nők: írni-

olvasni tudás 

valamely élő 

hazai nyelven 

férfiak: 4 

elemi 

osztály,              

nők: 6 elemi 

osztály 

6 elemi osztály 

A választójogosultság kritériumainak változása a Horthy-korszakban. Püski 2006. 100., 109. 

A második zsidótörvény – faji alapon – tovább szűkítette az aktív és a passzív 

választójogot: 80-100 ezer olyan zsidó állampolgárt fosztottak meg szavazati jogától, aki nem 

felelt meg a jogszabály rendelkezéseinek, valamint a zsidó állampolgárok közül 

választhatósággal csak azok rendelkeztek, akik 1867. december 31-je után születtek, és ettől az 

időponttól kezdve az országban éltek.336Az 1945:VIII. tc. választójoggal ruházott fel minden 

20. életévét betöltött magyar állampolgárt, aki 1945. szeptember 1-jén a magyar állam 1937. 

december 31-i határain belül lakott. A műveltségi és lakóhelyi cenzusok eltörlése azt 

eredményezte, hogy Magyarország történetében először a választójogosultak aránya elérte a 

60%-ot. A természetes kizáró okokkal bíró (jogerősen elítélt, cselekvőképtelen) személyek 

mellett két nagy csoportot sújtott a választójogtól való megfosztás. Egyrészt azokat az 

állampolgárokat, akiket politikai okból zártak ki a választójog gyakorlásából (azon 

személyeket, akiknek a politikai jogai gyakorlását jogerősen felfüggesztették, a népbírósági 

eljárás alatt álló személyeket, akiket igazolási eljárás során munkavégzésüktől egy évnél 

                                                           
335 1939:XIX. tc. az országgyűlési képviselők választásáról. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8074 

2011. november 1. 

336 1939:IV. tc. a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098, 2011. november 1. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8074
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098
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hosszabb időre eltiltottak, valamint huszonöt szélsőjobboldali, illetve annak minősülő szervezet 

vezetőit).337  

Míg azonban a politikai okból kizártak körét egyénenként sújtotta a korlátozás, a 

választójogtól való megfosztás kollektíven sújtotta a német nemzetiségű lakosságot.338 A 

szélsőjobboldali, nyilas, nemzetiszocialista pártok és szervezetek vezetőinek kizárása még 

logikusan levezethető volt a demokrácia védelmének szándékából. A nemzetiségi cenzus 

felállítása – a német nemzetiségű lakossággal szemben – azonban visszalépést jelentett a 

politikai jogok gyakorlásának kiterjesztése terén. A törvény a passzív választójogról úgy 

rendelkezett, hogy választhatók mindazon személyek, akik az aktív választójog feltételeinek 

megfelelnek. A törvény a fegyveres testületek hivatalos állományú tagjait zárta ki a 

választhatók közül.339 Míg az 1945:VIII. tc. demokratizmusához – a nemzetiségi cenzuson 

kívül – nem férhet kétség, az 1947:XXII. tc. már egyértelműen hatalmi érdekből született, és a 

négy párti (kommunista, kisgazda, szociáldemokrata és parasztpárti) koalíció, szűkebben pedig 

az MKP pozícióját szilárdította meg a választási versenyben.  

A választójogból kizártak köre rendkívül kiszélesedett. Ebbe a kategóriába tartoztak 

először is mindazok, akiket politikai okból eltávolítottak az állásukból, a rendőrhatósági eljárás 

alatt állók, a nyugdíjjogosultságuktól megfosztott személyek, a szélsőjobboldali pártok, 

szervezetek választmányának tagjai. A Nemzeti Egység Pártja és a Magyar Élet Pártja 

képviselőinek és képviselő-jelöltjeinek a kizárása már a politikai versenytárs ellehetetlenítését 

célozta, mert egyértelműen az élesen antikommunista volt kisgazda politikus, a Szabadság 

Pártot szervező Sulyok Dezső ellen irányult.340 Kizárták azokat a magyar állampolgárokat, akik 

Nyugatra menekültek, és 1945. október 31-ig nem tértek vissza, és továbbra sem rendelkezett 

szavazati joggal a német nemzetiségű lakosság.341 A törvényi kizárásoknál is súlyosabban esett 

a latba, hogy 460 ezer főt kihagytak a választók közül. Így, miközben az 1945 előtti 

állapotokhoz képest vitathatatlanul többen élhettek szavazati jogukkal, addig a demokratikus 

                                                           
337 Az 1945. évi VIII. tc. a nemzetgyűlési választásokról. In. Az 1945. november 29-re összehívott Nemzetgyűlési 

almanachja.1945. november 29-1947.július 25. /szerk. Horváth Zsolt-Hubai László/ Bp., 1999. 721. 

338 Uo. 722. 

339 Uo. 722. 

340 Izsák Lajos: A parlamentarizmus vesztett csatája – 1947. In.: Földes-Hubai 2010. 244. 

3411947. évi XXII. törvény az országgyűlési választásokról. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8269. 

letöltés dátuma: 2011. november 10.  

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8269
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keretek felszámolásával párhuzamosan egyre szélesedett az a kör, amelynek tagjait politikai 

okokból zárták el a választójog tényleges gyakorlásától.  

A választójogosultak arányának alakulása az 1920-1947 közötti korszakban leírható 

hullámmozgásként: kétszer (1920, 1945) radikális mértékben emelkedett a választójogosultak 

aránya, és kétszer nagymértékű törés következett be (1922, 1947). A dualizmus idején még a 

népesség 6,9%-a bírt választójoggal. A Friedrich István nevéhez fűződő 5985/1919 ME. sz. 

rendelet révén ez az arány elérte a 40%-ot. A 2200/1922. ME. sz. kormányrendelet törést 

jelentett ebben a folyamatban: a választójogosultak aránya 30% alá süllyedt, de így több mint 

négyszerese volt a dualizmus korabeli választójogosultak arányának. Az 1938:XIX. tc. újabb 

300 ezer fővel szűkítette a választójogosultak számát. Hiába érvényesült a titkosság, a cenzusok 

és a biztonsági fékek olyannyira leszűkítették a választók arányát, hogy az alig vagy egyáltalán 

nem növekedett (29-30% maradt).342 Az 1945 utáni rendszer a VIII. tc.-kel a népesség 60%-

ának biztosította a választójogot. Az 1945. évi VIII. tc. a demokratizmusát tekintve 

összemérhető a korabeli nyugat-európai választási szabályozásokkal, azonban a gyakorlatban a 

parlamentarizmus lehetőségei egyre szűkültek a szovjetizálódó Magyarországon. Az 1947. évi 

XXII. tc. pedig már ismét visszalépést jelentett a választójogosultság terén: ekkor félmillió 

szavazóval csökkent a választójogosultak köre.343  

III. 2. Biztonsági fékek 

 

„A magyar nép politikai szerepét csakis félreérthetetlenül egyszerű és kijátszhatatlan 

törvényekkel biztosíthatnók. A választójogi törvény nem ilyen. A demokratikus választójogi 

törvénynek egyedül a korhatárhoz szabadna a választójogot kötnie, s a »korrektívum« 

legfeljebb főbenjáró bűncselekmény elkövetése lehetne.”344 

A fenti sorokat papírra vető Féja Géza nem az egyetlen volt, aki kárhoztatta a két 

világháború közötti választójogi szabályozást, különösen a helyi szinten a pártválasztást torzító, 

és így a kormánypárt leválthatatlanságát biztosító biztonsági fékek létezését. A bethleni hatalom 

a korlátozott választójog mellett a biztonsági fékek beépítésével kívánta csökkenteni az 
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ellenzék hatalomra jutásának esélyét. A következőkben ezeket mutatom be. A választási 

rendszerek két nagy típusa alakult ki: az egyéni választókerületeken alapuló többségi, valamint 

az arányos (listás) rendszer. A magyar képviselőválasztások 1848-tól egészen 1939-ig egyéni 

választókerületekben zajlottak, leszámítva 1913-tól a törvényhatósági jogú városokat (Az 

1913:XIV. tc. értelmében).345 Az 1922-es választáson Budapest választópolgárai arányos, a 

vidéken és a törvényhatósági jogú városokban lakó választójogosultak többségi rendszerben 

szavazhattak. Azonban az 1925:XXVI. tc. arányos választási rendszert vezetett be abban a hét 

törvényhatósági jogú városban, amelyben több mandátum került kiosztásra (Debrecen, Győr, 

Hódmezővásárhely, Miskolc, Pécs, Szeged, Kecskemét), megakadályozva ezzel a két forduló 

közötti ellenzéki összefogás lehetőségét.346 

Mindezek után érdemes szemügyre venni, vajon hogyan oszlott meg a 

képviselőválasztás során megszerezhető 245 mandátum? A Budapest és környéke által alkotott 

négy listás választókerületben 30, a tizenegy törvényhatósági jogú városban 20, az egyéni 

választókerületekben pedig nyílt szavazás révén 195 mandátum sorsa dőlt el.347 Az egyenlőtlen 

mandátumeloszlás implicit módon különösen a liberális és szociáldemokrata ellenzék helyzetét 

nehezítette meg, amelynek fellegvárai a törvényhatósági jogú városok voltak. A 

törvényhatósági jogú városokban legalább alternatívák felmerültek – sőt Győrött a kormánypárt 

politikusa a párt relatíve helyi gyengesége miatt többször a lokális társadalomban 

beágyazottabb szövetségesével, a keresztényszocialista párttal közös listát állított. De a Horthy-

korszakban gyakoriak voltak az egyhangú szavazások a vidéki választókerületekben, 

amelyekben kizárólag a kormánypárt jelöltje lépett fel.348 Győr-Moson-Pozsony k.e.e. 

vármegyékben nem volt szignifikáns az egyhangú szavazások száma, más nyugat-

magyarországi és észak-dunántúli vármegyékhez képest: 1920-1939 között a Győr, Moson és 

Pozsony megyék összes vidéki választókerületeiben megrendezett választásnak 10%-át tette ki. 

Ugyanekkor a vizsgált időtartamban Sopron megye vidéki egyéni választókerületeiben a 

választások 11%-a, a Fejér, Veszprém és Vas megyeiekben egyaránt 17%-a, a Zala 

                                                           
345 Mezey 2003. 278. 
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348 Hubai László ezeket az egyhangú választásokat találóan „imitált választásoknak” nevezte. Hubai László: 

Parlamenti választások és a politikai rendszer a Horthy-korszakban. Püski Levente-Valuch Tibor (szerk.): 
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megyeiekben 22%-a zajlott egyhangúan. A Dél-Dunántúlon Tolna megye vidéki 

választókerületeiben a szavazások 13%-a, Somogyban 23%-a, Baranyában 34%-a volt 

egyhangú.349 Természetesen a választókerületek száma és a választókerületi beosztás 

változásának gyakorisága éppúgy befolyásolta az egyhangú szavazások számát, mint az erős, 

szervezett, a helyi társadalomba mélyen beágyazott kormánypárti és ellenzéki jelöltek aránya. 

Azonban 1922-1935 között a választókerületi beosztás az érintett megyék többségében 

stabilitást mutatott. Tehát Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék egyéni választókerületeiben 

mind nyugat-és észak-dunántúli összehasonlításban, mind a Dunántúl egészét tekintve a 

legkisebb mértékű volt az egyhangú szavazás, vagyis a politikai verseny személyi feltételei 

leginkább ebben a törvényhatóságban érvényesültek.  

Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék területén a Horthy-korszakban két választáson 

(1920, 1926) zajlott egyhangú szavazás. Az 1920-as választáson az akkor még létező nezsideri 

választókerületben (Moson megye) a kormánypárt, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 

jelöltje, Huber János egyedül indult el, és ugyanez volt a helyzet Sérfenyőszigeten (Pozsony 

megye), ahol az Országos Kisgazda- és Földmíves Párt jelöltje, Bárány Imre ugyancsak rivális 

nélkül lépett fel.350 Az 1926-os választáson a rajkai és a halászi választókerületben mindössze 

egy-egy jelölt indult el: az előbbiben Pintér László esperes az Egységes Párt, utóbbiban 

Frühwirth Mátyás a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt színeiben.351 Azokban a 

választókerületekben, ahol nem csak a kormánypárt jelöltje lépett fel, a nyílt szavazás ott is 

illuzórikussá tette a pártversenyt. A Károlyi-féle népköztársaság ugyan deklarálta a titkos 

szavazást, és az 5985/1919. ME rendelet megőrizte a titkosság követelményét, azonban a 

2200/1922. ME rendelet visszaállította a vidéki választókerületekben a nyílt szavazást.352 Az 

1938:XIX. tc. a választási rendszer jellegében is változást hozott, és egy sajátos vegyes 

választási rendszert hozott létre: a törvényhatósági jogú városok kivételével az egész országban 

egyéni és listás kerületeket alakítottak ki. A választók 135 képviselőt egyéni kerületből és 125 
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képviselőt pártlistáról választhattak be az új, tizenöt fővel megnövelt létszámú 

képviselőházba.353  

A választási rendszerben szigorító tényezőt jelentett az ajánlási rendszer. Aki jelöltetni 

kívánta magát egyéni választókerületben, az köteles volt a választást megelőző nyolcadik napig 

összegyűjteni és benyújtani az ajánlók listáját. A tízezer főnél több választó által lakott 

választókerületben 1000 ajánlás, a kisebb választókerületekben a választók 10%-ának az 

ajánlása szükségeltetett az induláshoz. Külön kezelték Budapestet, ahol viszont 5000 ajánlásra 

volt szükség.354 Az 1938:XIX. tc. érvényben hagyta az ajánlási rendszert, de azt 

megszigorította: a jelöléshez az egyéni választókerületekben 500, a listás kerületekben 1500 

ajánlás, az országos pártok esetében az előbbiben 150, az utóbbiban 750 ajánlás szükségeltetett. 

Az ajánlási rendszer mellett új elemként bevezették a kaució intézményét, amelynek értelmében 

a képviselőjelöltek egyéni választókerületben 2000, a két képviselőt választó listás 

kerületekben 3000 pengő, illetve további képviselőjelöltek esetében fejenként 500 pengő 

letétbe helyezésével, vagyis anyagi felelősség vállalásával bizonyították szándékuk 

komolyságát.355  

Azzal, hogy törvény hátrányba hozta a nem országosan működő pártokat, a 

szélsőjobboldal pártjait igyekezett kiszorítani a politikai versenyből, mert ezek – a Hubay 

Kálmán által alapított, és később Szálasi által vezetett Nyilaskeresztes Párt kivételével – régiós 

pártok voltak, amelyek az ország egy-egy térségéhez kötődtek. Akárcsak az ajánlási rendszer 

terén az országos pártok pozitív diszkriminációja, a kaució bevezetése is elsősorban a 

parlamenten kívüli szélsőjobboldali pártok indulásának megnehezítését szolgálta. A 

mindenkori rendszerek a választókerületek beosztása, újrarajzolása révén is képesek lehetnek 

befolyást gyakorolni az eredményekre. A vizsgált korszakban kétszer szabták át a 

választókerületek határait. 1922-ben, a 3100/1922. ME.sz. rendelettel módosították a 

választókerületi beosztást. Győr-Moson-Pozsony k.e.e vármegyék területén hat egyéni 

választókerületet alakítottak ki: Győrszentmárton, Öttevény, Halászi, Magyaróvár, Rajka és 

Mosonszentjános központokkal. A trianoni békeszerződés révén megcsonkult korábbi 

                                                           
353 Mezey 2003. 328. 

354 Paksy Zoltán: Választások Bethlen-módra…. In: Földes-Hubai, 2010. 93. 

3551938. évi törvénycikk az országgyűlési képviselők választásáról. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8074 2011. november 1. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8074


124 

 

választókerületek esetében az 1920 előtti elnevezést is hivatalosan használták, így a 

mosonszentjánosi, a rajkai és a halászi választókerületet a régi választókerület székhelye után 

nezsiderinek, zurányinak és somorjainak is nevezték.  Később a választókerületek újra 

átalakításra kerültek: az 1939-es választáson négy egyéni választókörzetet alakítottak ki (a 

magyaróvárit, az öttevényit, a pannonhalmit és a tétit).356  

A biztonsági fékek között említést kell tennünk a közigazgatás szerepéről. A 

kormánypárt rendelkezésére állt az adott törvényhatóság egész apparátusa, amelyik erőteljes 

nyomást fejtett ki a kormánypárti jelölt érdekében. 1935. március 25-én például a főispán 

levelet írt Havas Bélának, a magyaróvári Műselyemgyár igazgatójának, és arra kérte, legyen 

szíves Levél községben választójegyzékbe felvett munkásait oly módon befolyásolni, hogy 

azok feltétlenül a kormánypárt jelöltjére, Pintér Lászlóra szavazzanak. A főispán lényegében 

hasonló tartalmú levelet intézett az uradalmak intézőihez, hogy személyükben és az alájuk 

rendelt munkásság révén támogassák a kormánypárti jelöltet.357  

A választási rendszer jellege a dualizmus idején és a Horthy-korszakban is országos 

szinten a mindenkori kormánypárt leválthatatlanságát biztosította, és a pártrendszeren belüli 

hegemón helyzetét bástyázta körül. Különösen falun, valamint a leginkább kiszolgáltatott, 

függő helyzetben lévő paraszti népesség körében a közigazgatási szervek, a mindenkori 

kormánypárt „karjaként”, gondoskodtak a szavazók megfelelő orientálásáról. Féja Géza 

„valóságos gazdasági és társadalmi hadjáratnak” látta a választást, amelyben „a 

közigazgatási tisztviselőnek politikai rendeltetése és feladata is van, s e »hivatás« irányítja 

egész tevékenységét, fokozza vagy enyhíti hibáit és gyarlóságait felsőbbsége szemében. Az 

adóhátralékok megalapították a parasztság teljes politikai függőségét, az ínségmunkák pedig a 

munkásságnak a közigazgatásra való utaltságát.”358A választások manipulálása évtizedeken 

keresztül súlyos, bizonyos értelemben máig ható negatív következménnyel járt: a politika, 

amelyik faluhelyen a legtöbb állampolgár számára a szavazásra szűkült, „úri huncutságként” 

bélyegeződött meg.  

                                                           
356 Hubai 2001. I. 35., 129. Püski 2006. 100. 

357 Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára (a továbbiakban GyMSML-GyL.):1, IV.B.451.d/1. 

Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegye és Győr város főispánjának iratai. A Nemzeti Egység Pártja (1935-1939) 

és a Magyar Élet Pártja (1939) iratai. 

358 Féja 1980. 108. 
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IV.Győr-Moson-Pozsony k.e.e. megye és Győr törvényhatósági jogú város 

arculatai 

IV. 1. Határrégiókban 

 

Győr-Moson megyét hiába keresné bárki az 1924 előtti térképeken. A ma létező megyét a 

közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak létszámának csökkentéséről és egyes 

kapcsolatos intézkedésekről szóló 1923:XXXV. tc. hozta létre, amelyik rendelkezett a 

határmódosítás következtében jelentős területveszteséget szenvedett három északnyugati 

megye takarékossági okból, és ideiglenes jelleggel történő összevonásáról.359A három megye a 

régi, 1920 előtti Magyarországnak azon a területén feküdt, amelyik gazdasági, kulturális és 

részben nemzetiségi szálakkal kötődött a szomszédos osztrák örökös tartományokhoz. 

Hagyományosan az északnyugati régiót tekintették a dualizmus korabeli Magyarország 

legfejlettebb területének. Győri Róbert több tényező (pl. az írni-olvasni tudás mértéke, az 

elhunytak közül halálozásuk előtt orvosi kezelésben részesülők aránya, a kő- vagy téglaépítésű 

vagy alapú kőházak száma) alapján a 20. század eleji Moson megyét nyugat-dunántúli 

viszonylatban is átlag feletti fejlettségi szintű területnek tekintette, míg a Mosontól keletre 

fekvő Győr megyét ugyanezen mutatók alapján az átlag alatti fejlettségi zónába sorolta.360  

Állítása meglepőnek tűnik Győr város vonzáskörzetének figyelembevételével. A 

mosoni és győri terület fejlettségi szintje közötti különbség talán magyarázható Moson 

határrégiós fekvésével: a megye jobban integrálódott a nyugati birodalomrész gazdasági 

életébe, és a jobbágyparasztság korábban elindult a polgárosodás útján, kihasználva a bécsi és 

alsó-ausztriai piacokra való szállítás lehetőségét, amelyik együtt járt egy mentalitásszerkezeti 

változással. A k.e.e. vármegyék területén számos tájegység található, amelyek átnyúlnak a 

kormányok és hatóságok alkotta közigazgatási egységek határain. A térség arculatát a folyók 

alakították: a Duna és ágai, a Mosoni- és Kis-Duna, valamint a Duna mellékfolyói, a Rába, 

Rábca és a Marcal. A síkságokat folyók szabdalták, amelyek kistájakat formáltak: a Csallóközt, 

a Szigetközt, a Rábaközt, a Rábcaközt, és a Csilizközt. Az 1924 előtt létezett Moson megye 

                                                           
359 1923. évi XXXV. törvénycikk a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak létszámának 

csökkentéséről és egyes kapcsolatos intézkedésekről. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7575. 2011. 

december 21. 

360 Győri Róbert: Bécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején. 

Korall. 2006/24-25. 248. 
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központi részén a Mosoni-síkság terült el, amelyet régi magyar nyelven Fenyérnek, németül 

Heideboden-nak neveztek. Ettől az igen fejlett mezőgazdasági kultúrájú vidéktől délre a Sopron 

megyébe átnyúló Hanság, északra és keletre a Szigetköz fekszik, amelyet az Öreg-Duna és a 

Mosoni-Duna fog közre. Győr városa tájegységek metszéspontján fekszik; északról a 

Szigetköz, délről a Tóköz határolja, amelyik a Rábaköz északi területe, a várostól délkeletre 

pedig a Sokoróalja nevű síkság, amely fölött a Pannonhalmi- vagy Sokorói-dombság 

magasodik, a Dunántúli-középhegység északi előhírnökeként. A régió lehetőségeit a nyugati 

kereskedelembe való bekapcsolódásra meghatározta, hogy évszázadok óta – a folyók menti 

fekvésből fakadóan – vízi, valamint szárazföldi útvonalak mentén fekszik, majd emellett az 

1850-es évektől mindinkább a vasút tett szert nagyobb jelentőségre. A régió két gazdasági 

központhoz kötődött erős szálakkal: nyugaton Bécs, keleten Győr gyakorolt szívóhatást a 

munkaerőre és árukra. Győr nemcsak a szűkebb környezetének, Sokoróaljának és Tóköznek a 

fejlődését befolyásolta; a Szigetköz tájegység közigazgatási szempontból Pozsony, a 

századfordulótól kezdődően viszont gazdaságilag Győr és Magyaróvár vonzáskörzetébe 

tartozott.361  

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, valamint a trianoni békeszerződés 

elszakította egymástól az addig gazdasági szimbiózisban élő mosoni és alsó-ausztriai 

területeket, véget vetve egy virágzó terménykereskedelmi konjunktúrának. A Moson megye 

társadalomtörténetét feldolgozó szerzők kiemelték a megye előrehaladását a piacosodásban és 

a vállalkozói-polgári mentalitás kialakulásában, amelyik a kedvező földrajzi feltételek (Bécs 

közelsége) kihasználásán nyugodott. Horváth Gergely Krisztián egyenesen „mosoni modellről” 

írt, utalva arra, hogy a nyugati Moson megye a 19. század elején szinte „belenőtt” a piaci 

viszonyokba: a jobbágyparasztság a fuvarozás révén képes volt kihasználni Bécs és Alsó-

Ausztria magyar széna és tej iránti igényét, és a „prekapitalista” vállalkozói elemek beleépültek 

a mosoni parasztság mentalitásába.362 Miközben 1920 után Bécs és Alsó-Ausztria megszűnt a 

mosoni termények felvevőpiaca lenni, sőt Magyarország nyugati szegélye Burgenland néven 

új osztrák tartománnyá vált (bár a gazdasági kapcsolatok torz formában, csempészetként 

fennmaradtak), az évszázados szoros szimbiózisból fakadó kulturális és mentális hatások 

                                                           
361 Borsos Balázs: A magyar népi kultúra régiói 1. Dunántúl, Kisalföld, Alföld. Bp., 2011., M-érték Kft. Kiadó. 

32-37., Tóth Vilmos: A Rábcaköz gazdaság- és településföldrajza. Pécs, 1938. 3. 

362 Horváth Gergely Krisztián: A mosoni modell. Az agrárpiacosodás feltételrendszere a rendi korszak végén. 

Kommentár. 2013/4. 48-49., 53. 
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túlélték a birodalom széthullását és a határváltozást.363 Maga a két megyeszékhely, Győr és 

Magyaróvár gazdasági fejlődését meghatározta a nyugati fekvés, Bécs (és azon túlmenően az 

osztrák tartományok) piacának vonzása, Magyaróvárét pedig Győr közelsége.364  

A 19. század utolsó harmadától a város lendületesen fejlődött. Ennek a fejlődésnek a 

nyomát viseli a mai Belváros: 1898-ban a régi vásártér helyén felépítették a Hübner Jenő által 

tervezett új városházát, amelyik 58 méter magas tornyával Győr egyik emblémájává vált.365 A 

századfordulón a város déli és keleti irányban terjeszkedett. Ebben az időszakban épült ki a mai 

Győr arculata. 1905-ben egyesítették Szigetet és Révfalut Győrrel. Déli irányban 

meghosszabbították a Baross Gábor utat, egy vasúti átjáró révén biztosítva a Belváros 

összeköttetését a délebbre fekvő Nádorváros kerületével. A város keleti részén létrejött az 

ipartelep (a Budapest irányából vasúti kocsiban vagy közúton érkezők rögtön Győr iparos 

jellegével szembesülhettek), majd ennek szomszédságában, a Külső Árpád úton, a Budai úton 

és a Munkás utcában 1902-1914 között két ütemben felépítették a 84 házból álló 

munkáskolóniát, amelyik a Gyárváros nevet kapta. Győr-Gyárvárosban ma is megcsodálhatóak 

az egykori munkáskolónia ekkoriban épült szecessziós stílusú, saroktornyos házai, valamint 

ovális terei.366 Mindez egy fejlett, polgáriasult régió képét közvetítette a Győrbe érkező utazó 

felé. Azonban a századfordulós iparosodás és a szecesszió Budapestet és Bécset idéző díszletei 

sem feledtethetik el, hogy a város körül elterülő régiót számos ellentét jellemezte. 

 

                                                           
363 Mosonvármegye (a továbbiakban: MV) 1922. január 15. 1922/5. 1. Burgenland történetéről bővebben 

olvasható: Éger György: A burgenlandi magyarság rövid története. Bp., 1994., Anonymus Kiadó. Tóth Imre: A 

nyugat-magyarországi kérdés 1922-1939. Diplomácia és helyi politika a két háború között. Sopron, 2006., Soproni 

Levéltár. 
364 Horváth Gergely Krisztián: Város a városban. Főhercegi ingatlanok Magyaróváron az 1869.évi népszámlálás 

tükrében. In: H. Németh István-Szívós Erika-Tóth Árpád (szerk.): A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai 

Vera tiszteletére. A Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett 

konferenciájának kötete. Bp., 2011., Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület. 251. 

365 Pernesz Gyula: A megfiatalodó „Városháza” történetéről. Dunántúli Mélyépítő, 1984. február 8. 1984/3. 4.. „A 

kultúra és Győr szerelmese…” (szerk. és a bevezetőt írta Vermesné Pernesz Marianna) Győr, 2002., Győr Városi 

Könyvkiadó. 39. 

366 Sáry István: Győr-Gyárváros alapítása. In: Bana József-Borbély János-Néma Sándor (szerk.): Sáry István: „A 

városszépítő”. Válogatott cikkek, tanulmányok Győr város és a megye múltjából. Győr, 2008., Győr-Moson-

Sopron Megye Győri Levéltára. 51-52., Winkler Gábor-Kurcsics Gábor: Győr 1539-1939. Győr, 1998., Műhely 

Folyóiratkiadó Közhasznú Társaság. 103., Bunovácz Dezső-Tuba László: Győr a XXI. század küszöbén. Bp., 

2002., CEBA Kiadó. /A Közép-Európai Üzleti Szövetség – a CEBA Kiadó – településmonográfia sorozata 

Magyarország jelentős városairól, községeiről, szerk.: dr. Kasza Sándor/ 67. 
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IV. 2. Nemzetiségek 

 

Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék összetettsége leginkább a nemzetiségi összetételben 

tükröződött. Moson megyét már a 19. században is a „legnémetebb” megyének, míg Győrt a 

„legmagyarabbnak” tekintették: utóbbi törvényhatóságban németek csak Sövényházán, illetve 

magában Győr városában, horvátok Szentivánon laktak.367 Ennek következtében a Horthy-

korszakban Győr megyében alig volt található nemzetiségi lakosság, míg Moson megye egy 

hármas, magyar-német-horvát nemzetiségi erőtérben helyezkedett el. A kor neves 

földrajztudósa, Kogutowicz Károly azt írta, hogy Dunántúl és a Kisalföld két legmagyarabb 

járása 1920-ban Győr megyében terült el: a pusztai járás népességének 99,7%-át, a sokoróaljai 

járásnak 99%-át magyarok tették ki.368 Győr törvényhatósági jogú városban a magyarság a 19. 

században is a lakosság többségét alkotta. A „négy folyó városában” a német nemzetiség aránya 

a 19. század végétől fokozatosan csökkent. Hammer Gyula az alábbiakban adja meg Győr 

városában a magyar és német lakosság arányának alakulását: 

  1880 1890 1900 1910 1920 1930 

Magyar 92,3 92,5 94,9 94,9 96,1 97,9 

Német 6,2 5,5 3,5 2,6 2,6 1,6 

Összesen 98,5 98 98,4 97,5 98,9 99,5 

Forrás: Hammer 1936. 62. 

Más volt a helyzet Mosonban. Győr megye nyugati szomszédjáról, Moson megyéről 

Zwickl Pál írta, hogy „ez volt az ország egyetlen megyéje, ahol a német nyelvű lakosság volt 

többségben a magyar – és horvát – fölött.”369 A német nemzetiség a 18. század végén már a 

lakosság többségét tette ki. A helyi németség hagyományos elnevezését (heidebauer) a 

Heideboden tájegység után kapta. A németség a 17-18. századi telepítés révén, paraszti 

                                                           
367 Fényes Elek: Magyarország leírása. II. Magyarország részletesen. Bp., 2011., Históriaantik Könyvkiadó. 11., 

18. Szentiván 1970 óta Győrszentiván néven Győr városrésze.  

368 dr. Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. Szeged, 1930., M. Kir. Ferenc József 

Tudományegyetem Földrajzi Intézete. 118. 

369 Zwickl Pál: A mi németjeink. In: Mosonvármegye emlékkönyve. A „Mosonvármegye” hírlap 25 éves 

fennállása alkalmával szerk. és kiadja: Ruff Andor. Magyaróvár, 1928., Mosonvármegye könyvnyomdája. 100. 
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munkaerőként költözött a Mosoni-síkságra, és nem volt kapcsolata a nyugat- és észak-dunántúli 

régió két központja, Győr meg Sopron középkori gyökerű német polgárságával.370  

Moson megye harmadik legnagyobb nemzeti közössége, a horvátság a megye tíz 

községében alkotott többséget. A horvátlakta községek legnagyobb részét Ausztriához 

csatolták.371 A nemzetiségi szerkezet változása párhuzamosan haladt a gazdaság 

szerkezetváltozásával, az iparosodás kibontakozásával, elsősorban Győrben. A századfordulón 

az ipar munkaerő-kereslete szívóhatást gyakorolt más megyék lakosságára is, és ez hozzájárult 

a nemzetiségi szerkezet átalakulásához. Az 1920-as években a határon túli területről menekült 

magyar nemzetiségű tisztviselők, középosztályi rétegek duzzasztották fel a lakosságot. 

Hammer Gyula az 1930-as években úgy fogalmazott, hogy „nincs a régi Magyarországnak 

olyan megyéje, amelynek szülötteiből ne találnánk itt. Sőt, kb. a lakosság 2,0%-a külföldi 

születésű.”372 Ekkor a lakosság 61%-a született a városban vagy a megyében. Más megyék 

közül a legnagyobb arányban a dunántúliak képviseltették magukat (Veszprém: 4,3%, 

Komárom: 3,4%, Vas: 3%, Moson: 2,6%), ami nem csodálható, tekintve Győr regionális 

súlyát.373 Az asszimiláció a 19. században Moson megyében is előrehaladt, de leginkább 

Mosonban és Óváron. Ennek köszönhető, hogy a demográfiai arányok lassan a magyarok felé 

tolódtak el.374 

IV. 3. Felekezetek 

 

A 20. század elején a nyugat-magyarországi megyék, köztük Győr és Moson, az ország 

„legkatolikusabb” tájának számítottak. Nem volt ez mindig így, hiszen a 16. században a 

nyugati határszélen való fekvés, a német nyelvterületbe való részleges betagolódás, az osztrák 

örökös tartományokkal fennálló intenzív gazdasági és kulturális kapcsolatok elősegítették a 

                                                           
370 Kogutowicz 1930. 117. Győri Róbert a németség megjelenését a 18. századi telepítésekhez köti. Győri, 2006. 

239. Egy másik elméletet foglal össze R. Drescher: Ahnenerbe – Heimat Heideboden című 1985-ös könyve, 

amelyik hét német telepítési hullámot mutat ki. idézi: Thullner István-Husz János: A Moson megyei németek 

kitelepítése 1945-1946. (Az elűzetés). Mosonmagyaróvár, 1997., Mosonmagyaróvári Német Kisebbségi 

Önkormányzat. 10-12. 

371 pl. Királyhida, Köpcsény, Lajtafalu, Lajtakáta, Lajtakörtvélyes, Mosontarcsa, Nezsider, Zurány. Thullner-

Husz 1999. 20. 

372 Hammer Gyula: Győr. Várostörténeti tanulmány. Győr szab. kir. város kiadása. Győr, 1936. 61. 

373 Uo. 61. 

374 Győri 2006. 239. 
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reformáció, különösen a lutheri irányzat térnyerését. A 17. századi ellenreformáció sikeres volt 

a protestáns irányzatok visszaszorításában mind a nyugati határszélen, mind azzal szoros 

kapcsolatban álló osztrák örökös tartományokban. Ettől kezdve a közvélekedés Nyugat- és 

Északnyugat-Magyarországot a katolikus egyház világnézeti hátországának tekintette. A 20. 

század elején Győr megye területén protestáns szigetet alkottak a Rábaköz, illetve ezen belül a 

Tóköz nevű tájegység egykori kisnemesi falvai, valamint maga Győr törvényhatósági jogú 

város, pontosabban annak egyes részei (Újváros, Szabadhegy), Moson megyében pedig 

Magyaróvár.375  

Csizmadia Károly református lelkész, a magyaróvári, utóbb mosonmagyaróvári 

református egyházközség vezetője és krónikása a protestáns felekezetek hátrányosabb helyzetét 

azzal érzékeltette, hogy az evangélikusok csak 1870-ben építettek ismét templomot Moson 

megye székhelyén, Magyaróváron, és először 1922-ben választottak önálló lelkészt.376 A 

Moson megyei reformátusok még árvábbak voltak, mint az evangélikus testvéreik. A győri 

református egyházközséghez tartoztak, de a földrajzi távolság, a kapcsolattartás nehézkessége 

miatt kevés figyelem fordult feléjük. A magyaróvári református gyülekezet lelki életének 

gondozását a levéli evangélikus egyházközség látta el.377 Mindennek következtében a felekezeti 

ellentét a térségben a katolikus-protestáns, azon belül is elsősorban a katolikus-református 

metszetben jelent meg. Miközben a két világháború közötti Magyarországon hivatalosan 

minden ötödik állampolgár tagja volt Kálvin egyházának, a 17. század óta a református vallás 

gyakorlói kisebbséget alkottak Győr-Moson megyében: az 1930-as népszámlálás 81,4%-ra tette 

a katolikusok arányát, miközben a reformátusok aránya nem érte el a 3%-ot (2,55%).378  

A helyzet 1928-tól, illetve 1931-től vett fordulatot, amikor Győry Elemér és Csizmadia 

Károly személyében két agilis lelkipásztor került a győri református gyülekezet élére. 

Mindketten egy nagyobb koncepcióban, a fiókegyház megalakításában gondolkodtak, mert a 

nemzet őrbástyáját láttak a nyugati határszél színtisztán magyar reformátusságában, amelynek 

                                                           
375 Borsos Balázs: A magyar népi kultúra régiói. 1. Dunántúl, Kisalföld. Bp., 2011., M-érték Kft. Kiadó. 35., Győri 

2006. 239. 

376 Csizmadia Károly: A mosonmagyaróvári református egyházközség története. II. rész. A templom és 

lelkészlakás építése. Mosonmagyaróvár, 1990. 2. 

377 Uo. 2. 

378 dr. Kepecs József-Pálházy László (szerk.): Magyarország településeinek vallási adatai (1880-1949) I. köt. Bp., 

1997., KSH. 426-427. 
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hitét meg kell erősíteni, és számukra az önállóságot, az érdekérvényesítés eszközét biztosítani 

kell. 1933. szeptember 1-én megalakult a magyaróvári református fiókegyház. Ekkor, a győri 

egyházközség saját adatai szerint, a Moson megyei reformátusok száma nem érte el a félezer 

főt sem, ennek többsége (170 fő) Magyaróváron, 66 fő Moson nagyközségben, 215 fő a 

falvakban élt.379  

A reformátusság létszáma és az adott települések, településtípusok nemzetiségi 

összetétele közötti összefüggés a református egyháznagyok számára magától értetődő módon 

feltételezte a stratégiai célt: Moson megye magyarosítását, és a két település – Moson és 

Magyaróvár – mielőbbi egyesítését, amelytől az előbbi gyorsabb magyarosodását is várták. Az 

1930-as évek második felében megkezdett telepítés tehát kettős célt szolgált: a református és 

magyar jelleg megerősítését a nyugati végvidéken. A református alföldi magyarok telepítése a 

katolikus, túlnyomórészben német környezetben nem volt mentes súrlódásoktól, hiszen a 

katolikus-protestáns ellentét még a 20. század elején-közepén is eleven volt a paraszti 

közösségekben, sőt egy adott településen és tájegységen belül sokak számára ez fontosabb 

választóvonalat jelentett, mint a nemzetiség vagy a nyelv.380  

A 17. század végén és a 18. században megkezdődött a zsidóság bevándorlása a Nyugat-

Dunántúl, így Győr és Moson megyék területére az osztrák örökös tartományokból, 

Csehországból és Morvaországból. A zsidóság a 18. században fontos szerepet játszott a morva 

és cseh területek felé irányuló közvetítő kereskedelemben: legkorábban 1802-ben kimutatható 

jelenlétük Moson nagyközségben (a zsidóság a mai Mosonvár utcában, a Duna utcában és a 

mai Ostermayer utcában koncentrálódott, utóbbit eredetileg Zsidó utcának nevezték), a térség 

püspöki székhelyén, Győrben pedig már a 18. században hét zsidó családot tartottak nyilván 

(hitközségük 1791-ben alakult meg).381 Az 1920-as népszámlálás szerint Győr megyében 2 867, 

Moson megyében 1 053, míg Győr törvényhatósági jogú városban 5 904 zsidó vallású személy 

élt. Az 1910-es adatokhoz képest az érintett vármegyék területén stagnálás vagy visszaesés volt 

                                                           
379 Csizmadia 1990. 3-5., Palatinus József-Halász Imre (szerk.): Győr szab. kir.  városi és Győr-Moson-Pozsony 

k.e.e. megyei Fejek. Győr, 1934., Pohárnik Pál kiadása 1934. 143. 

380 Kovács Péter telepeseket védő cikkében pedig felidézte egy katolikus heidebauer megjegyezését, miszerint „azt 

még csak megértem, hogy magyarokat és katolikusokat telepítenek ide, de hogy reformátusokat miért hoznak erre 

a vidékre, azt sehogyan sem tudom megérteni.” Kovács Péter: Mi, telepesek. MV. 1942. január 18. 1942/6. 2. 

381 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp., 2001., Osiris Kiadó.27., Ujvári Péter: Zsidó lexikon. 

Bp., 1929. 332., 614. 
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érzékelhető a zsidó vallású lakosság számában, csak Győr városában volt növekedés (5,7%-

os).382  

Győr városában, ahogyan a régióban is, a katolikus felekezet túlsúlya érvényesült. A 

népesség kétharmada a katolikus egyházhoz tartozott. A hosszú idősoros adatok azt mutatják, 

hogy Győrben a polgárosodás korában mindvégig a római katolikus felekezetűek alkották a 

lakosság túlnyomó többségét, és a legtöbb kerületben is a katolikusok voltak többségben 

(Gyárvárosban a katolikusok a lakosság 83%-át alkották). Az 1930-as népszámláláson a római 

katolikusok aránya magasabb volt, mint az országos átlag (64,8%). Feltűnő az izraelita 

felekezet nagy aránya, amelyik kétszerese volt az országos átlagnak (5,1%). A katolikus 

felekezetű lakosság arányát növelte a bevándorlás folyamata is, mert a munkásság túlnyomó 

többsége a római katolikus többségű régióból származott. A protestáns felekezetek közül az 

evangélikus volt a népesebb, de az evangélikusok arányának fokozatos csökkenésével szemben 

a reformátusok aránya kismértékben növekedett. Az 1930-as népszámlálás szerint a városi 

lakosság 10,6%-át zsidók alkották. A zsidó lakosság elsősorban a Sziget nevű várorsrészben 

tömörült, de a zsidó polgárság jómódú része a Belvárosba költözött.383  

Év Összes lakos 
Római katolikus Református Evangélikus Izraelita 

szám % szám % szám % szám % 

1825 20028 15675 78,3 egyben: 3566       17,8% 622 3,1 

1869 26225 18613 71 1126 4,3 3409 13 3051 11,6 

1880 27574 19166 69,5 1074 3,9 3530 12,8 3766 13,6 

1890 30021 20886 69,5 1374 4,6 3652 12,2 4046 13,5 

1900 37543 26501 70,6 2076 5,5 4105 10,9 4744 12,7 

1910 44300 31744 71,7 2255 5,1 4546 10,3 5583 12,6 

1920 50036 36287 72,5 2737 5,5 4901 9,8 5904 11,8 

1930 50881 37607 73,9 2669 5,8 5014 9,9 5381 10,6 

Forrás: Hammer 1936. 62. 

A római katolikus egyház számára kedvező felekezeti arányok és a város ipari központ 

jellege együttesen hozzájárultak a politikai attitűdök formálódásához. Győr a nagyszámú 

munkásság koncentrációja és a város katolikus jellege, vagyis egy szociális és egy felekezeti 

tényező érintkezése következtében ideális terepet jelentett a századforduló 
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keresztényszocialista szerveződése számára. Győrben alakult meg az első keresztényszocialista 

munkásegylet 1897-ben, Giesswein Sándor pápai prelátus szervezésében.384  

    Róm. kath. Református Evangélikus Izraelita 

  
összes 

lakosság szám % szám % szám % szám % 

I. Belváros 11963 7779 65 537 4,5 843 7,1 2751 23 

II. Újváros 8808 6331 71,9 434 4,9 1459 16 568 6,5 

III. 

Nádorváros 12454 9818 78,9 677 5,4 1233 9,9 669 5,4 

IV. 

Szabadhegy 3215 2363 73,5 422 13,1 416 13 7 0,2 

Va Sziget 5424 3849 70,9 168 3,1 293 5,4 1106 20,4 

Vb Révfalu 3883 3246 83,6 154 4 367 9,5 107 2,7 

VI. 

Gyárváros 4139 3442 83,2 216 5,2 280 6,8 168 4,1 

Külterület 995 779 78,3 61 6,1 123 12,4 5 0,5 

Hammer 1936. 64. 

Az 1930-as népszámlálás szerint a katolikusok minden kerületben a lakosság többségét 

alkották. Ugyanakkor érdekes összefüggés fedezhető fel az egyes kerületek lakosságának 

társadalmi szerkezete és vallási mintázata között. Legnagyobb volt a katolikusok aránya a város 

azon kerületeiben, amelyekben a munkásság legnagyobb arányban lakott, tehát Révfaluban 

(83,6%) és Gyárvárosban (83,2%).385 A katolicizmushoz való kötődés komoly szerepet játszott 

az itt élők politikai szocializációjában és a választási preferenciák kialakulásában, hiszen 

Gyárváros magasan képzett ipari tisztviselőrétege és szakmunkássága alkotta a 

keresztényszocialista irányzat városi bázisát. Az egyes felekezetek elhelyezkedését részben a 

korábbi történelem, részben a modernizáció gazdasági és társadalomfejlődési tényezői 

alakították ki. A zsidóság jelentős része a győri zsidók több évszázados lakóhelyén, Szigeten, 

valamint a forgalmas Belvárosban koncentrálódott. A Szigeten álló gettó falait az emancipáció 

ledöntötte, de a győriek még az 1930-as években is ezt a kerületet azonosították leginkább a 

zsidó jelenléttel.386 Érdekes egybeesés, hogy Belvárosban maradt el a katolikusok számaránya 

az átlagtól (65%), ugyanakkor itt a legmagasabb a zsidóság aránya (23%), ami – tekintve a 

Belváros gazdasági szerepét – a zsidóságnak a polgárosodásban és az új vállalkozási 
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tevékenységekben való kiemelt részesedésére utal. A protestáns felekezetek sokkal kevésbé 

koncentrálódtak, leszámítva, hogy az evangélikusok aránya hagyományosan a legmagasabb 

volt Újvárosban, amelyet csak „evangélikus kerületnek” neveztek, valamint mind a 

reformátusok, mind az evangélikusok aránya egyformán viszonylag magas volt a falusias 

arculatú Szabadhegyen (13%).387  

Legkevésbé a katolikusok esetében mutatható ki összefüggés a terület és a felekezeti 

koncentráció között, hiszen a katolikusok az újkorig nagyobb mozgásszabadságot élveztek a 

városon belül. Mindegyik vallási közösség rendelkezett kulturális, jótékonysági egyesületekkel. 

Külön katolikus, református és izraelita nőegyletek működtek a városban.388 Győr két 

világháború közötti felekezeti társadalomtörténetének ismertetése nem lenne teljes, ha nem 

utalnánk egy, a város közéletét is meghatározó tényre, nevezetesen a zsidó polgárság közéleti 

szerepére. A zsidóság közéleti szerepére következtethetünk az 1934-ben összeállított 

reprezentatív életrajzgyűjtemény, a Győr. szab. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony megyei 

Fejek alapján is. A kötet 205 győri polgár, tisztviselő és értelmiségi portréját mutatja be. A 

győri portrék 7%-a (14 személy) olyan polgárokról közöl összefoglalót, akik a győri izraelita 

felekezet tagjai voltak. A fenti személyek 57%-a (8 fő) a kötet összeállításának idején Győr 

város törvényhatósági bizottságában tevékenykedett: közöttük találjuk a neológ izraelita 

hitközség főrabbiját, egy ipari vállalkozót, két kereskedőt, egy tanárt, egy ügyvédet, és két 

kisiparost (fényképészt, illetve lakatosmestert).389  

IV. 4. A gazdasági régió 

 

A Kisalföldön, Győr és Moson megyében előrehaladt a paraszti népesség kapitalizálódása, ez 

pedig a kedvező földrajzi helyzetben gyökerezett: a régió a szárazföldi, vízi és vasúti szállítási 

útvonalak csomópontjában, a bécsi felvevőpiachoz közel feküdt. A nyelvi és kulturális 

rokonság következtében leginkább a németek, de mérsékelt ütemben a mosoni és szigetközi 

magyarok is kihasználták a bécsi „szomszédság” előnyeit. Már Fényes Elek az 1850-es években 

kiemelte az intenzív mezőgazdaságot a két megye területén. „Nevezetesnek” jelölte meg a 
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388Kerekes Sámuel-Enyedy Barnabás (szerk.): Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített 
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mosoni, köpcsényi és márialigeti svájci tehenészetet, és említést tett Győr híres állatvásárairól, 

valamint mindkét megyében méltatta az állattenyésztő, illetve Győr megyében a 

gyümölcstermesztő kultúrát, valamint az ipar és kereskedelem fejlettségét.390 

A széles köznemesi réteget nélkülöző Moson megyében egy sajátos modell alakult ki, 

amelyben az uradalmak és a tőlük tanuló jobbágyok kiegészítő jövedelemforrása egyaránt – 

nyugati fekvésből fakadóan – a kereskedelem lett. A mosoni heidebauer számára a kereskedés 

nem volt idegen tevékenység, maga fuvarozta terményeit, a szénát, a gabonát, majd később a 

tejet és vajat a bécsi, alsó-ausztriai és stájerországi piacokra.391 Horváth Gergely Krisztián 

szerint a hansági széna értékesítése a közeli Bécs piacain azzal a következménnyel járt, hogy 

(különösen a napóleoni háborúk időszakában, amikor a birodalom hadserege folyamatosan 

széna-ellátásra szorult) kialakult egy parasztvállalkozó mentalitás.392 Az egykori 

császárvárosban mai napig utca őrzi a magyarországi „szénáspórok” emlékét: az egykori 

Heumarkthoz (szénapiac) vezető utat, amelyen a hansági szénát szállító szekerek közlekedtek, 

ma is Ungargasse-nak nevezik.393  

Moson megyét századokon át úgy emlegették, mint Bécs gabonaraktárát.394 Az 1880-as 

években a gabonapiac hanyatlása vetett véget a virágzó gabonakereskedelemnek, és a 

kisbirtokos Bauerek kénytelenek voltak váltani: rövid időn belül a mosoni gazdálkodás 

húzóágazatát a tej és a tejtermékek kereskedelme jelentette. A tejgazdaság fejlesztéséhez az 

ösztönzés a nagybirtoktól érkezett, valamint az óvári akadémiától, amelyik az uradalmak, és 

elsősorban az óvári Habsburg-Tescheni uradalom (későbbi nevén Magyaróvári Főhercegi 

Uradalom) gazdatiszt-igényét elégítette ki. A Főhercegi Uradalom már a 19. század elején 

példát mutatott a mezőgazdaság modernizálásában, elsősorban Wittmann Antal 

jószágkormányzónak köszönhetően, aki mocsarak lecsapolásával és az árvíz elleni 
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391 Nitsch Mátyás: A dunántúli németség. 1913. In: A magyarországi németek. Első rész. /Nemzetiségi ismertető 

könyvtár, szerk.: Dr. Szabó Oreszt/ Bp., 1913. 34. 
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védekezéssel növelte és óvta a rét- és legelőterületet, istállózó állattartást vezetett be, merinó 

juhokat és jól tejelő svájci szarvasmarhákat honosított meg.395  

Az intenzív gazdálkodásnak meg is lett az eredménye, és követésre talált a kisbirtokosok 

körében.396 A Főhercegi Uradalom organizáló szerepét szociális és gazdasági téren a 19. század 

második felében is megőrizte. Jellemző, hogy az 1869. évi népszámlálás adatai szerint a 

főherceg tulajdonában lévő magyaróvári épületekben Magyaróvár népességének 13%-a 

lakott.397 Ujhelyi Imre akadémiai tanár ausztriai, svájci, német és dán tanulmányai és 

tapasztalatai alapján fáradhatatlanul propagálta a szarvasmarha-tenyésztés megújítását, és a 

tejgazdaságban a szövetkezés fontosságát. Erőfeszítéseinek, ismeretterjesztő munkáinak 

eredménye nem is maradt el: megalakult a Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület, majd az Óvári 

Tejkísérleti Állomás.398 A piacra termelés, a kapitalista logikának a mezőgazdaságban való 

érvényesítése – nem csak a nagybirtokon – azt eredményezte, hogy az intézményesülés 

előrehaladt. 1913-ban Nitsch Mátyás már arról számolt be, hogy hitelszövetkezet „van már a 

nagyobb községek mindegyikében a néha megszorult gazdák nem csekély áldására.”399  

Természetesen nem volt idilli a földművelő népesség helyzete a kortársak által országos 

átlagban igen fejlettnek tekintett, a piacokhoz közel fekvő északnyugati régióban sem. Noha 

Bejci Németh Andor közgazdász, Töltéstava bírája 1937-es szociográfiájában szembeállította 

a Viharsarokkal a paraszti középbirtok által dominált Győr megyét, mondván, „e vidékről nem 

írnak könyveket, mert e vidéknek nincsenek speciális bajai, itt nincsenek munkásgócpontok, 

ezernyi mezőgazdasági munkással”, mégis, e vidéken is a szociális konfliktusok különböző 

szociális túlélési stratégiákat alakítottak ki.400  

                                                           
395 Kettinger Gyula-Nagy Frigyes-Tímár Lajos: A magyaróvári nagybirtok története. Bp., 1991., Tartalom Kft. 

29-36. 

396 A Moson megyei intenzív gazdálkodás fejlettségét mutatja, hogy 1871-ben az országban található 9 gőzekéből 

2 működött a megye területén, valamint 50 gőzcséplő. Ugyanekkor Erdélyben és Horvátországban egyetlen 

gőzeke, és Erdélyben 28, Horvátországban 48 gőzcséplő üzemelt. Major Pál: Mosonymegye monographiája. 

Magyaróvár, 1878. 143. 

397 Horváth Gergely 2011. 252. 

398 Kettinger 1991. 33-34. 

399 Nitsch 1913. 34. A Horthy-korszakban már teljesen a polgári öltözködés terjedt el a kisalföldi parasztság 

körében, ahogyan száz évvel korábban a népviselet elterjesztésében is az elsők voltak. Kósa 2006. 506.  

400 Bejci Németh Andor: A naposabb oldalon (Mezőgazdasági munkások jogviszonya és életkörülményei Győr 

környékén) Bp., 1937., a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadása. 5. A középbirtokok aránya Győr megyében 
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Kovács Imre az egykéről azt tartotta, hogy az a „birtokos parasztság forradalmi 

állásfoglalása sorsának reménytelen alakulásával szemben.”401 Győr-Moson megyében ez a 

„forradalmi állásfoglalás” csak a Rábaköz Győrhöz tartozó falvaiban, a Tóközben volt jelen. 

Valószínűleg nem csak a katolikus egyház tudatformáló erejének tudható be, hogy a Győr és 

Moson megyei parasztság túlnyomó többsége nem folyamadott az egykéhez, hanem annak is, 

hogy Győr és Moson megyékben a parasztság számára a szociális konfliktusok levezető szelepe 

nem az egyke, hanem hagyományosan a kivándorlás volt.402 A századelő sajtójában egyre-

másra bukkantak fel a hírek a Győr-Moson megyei kivándorlási hajlandóságról. Tét község 

plébánosa az okok között első helyen hangsúlyozta a parasztság földvágyát és a „sok kötött 

nagybirtokot”, „mert ezek miatt a legszorgalmasabb és a megfelelő anyagi erővel rendelkező 

nép sem juthat földhöz.”403  

Amíg volt lehetőség a kivándorlásra, és amíg a helyi, főleg a győri és magyaróvári ipar 

fel tudta szívni a falusi munkanélkülieket, addig a parasztság helyzete nem vezetett 

robbanáshoz. Márpedig éppen a 19. század végétől, amikor az Alföldön megindultak az 

agrárszocialista mozgalmak, és általában véve kiéleződött a szociális kérdés, Moson, 

Magyaróvár és Győr városok iparosítottak, amelyet időlegesen szakított meg az I. világháború 

utáni dekonjunktúra és az 1920-as évek elejének válsága, s ez az iparosítási hullám lehetőséget 

nyújtott a falusi lakosság számára a második szektorban való elhelyezkedésre, illetve az iparból 

való jövedelemkiegészítésre.404  

                                                           
39,7% volt, amellyel elmaradt a k.e.e. vármegyékben 43%-os arányától, de felülmúlta az országos átlagot (41,4%). 

Uo. 23. 

401 Kovács 1937. 113-114. 

402 Rétvári László, dr.: Győr-Sopron megye népesedése. Bp., 1977., Akadémiai Kiadó. (A Magyar Tudományos 

Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézetének Kiadványai, sorozatszerk.: Marosi Sándor) 57. A legnagyobb 

volt az elvándorlás a k.e.e. vármegyék területén a Győr megyei pusztai járásból. A k.e.e. megyékből az elvándorlás 

(-8,0%) felülmúlta a Dunántúl átlagát (-5.0%). Bejci Németh 1937. 16. 

403 GyH, 1912. augusztus 10. Kivándorlás Sokoróból. közli: Lónyay Sándor: Győr és vidékének munkásmozgalma 

1900-1918. Győr, 1982., MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága. 162. 

404 A magyarországi agrászocialista rmozgalmak ideológiájához és szerveződéséhez használható: Farkas József: 

„Ne legyen többé se úr, se szolga!” Az agrárszocializmus eszmevilága. Bp., 1989., Kossuth Kiadó. Győr-Moson 

térségéről az a felfogás él a köztudatban, hogy a nyugati kulturális és gazdasági centrumokhoz közeli fekvés, az 

alföldinél jobb közlekedési lehetőségek következtében ez a térség nem vált az agrármozgalmak kibontakozásának 

a terepévé. Az 1912-es és 1913-as Győr megyei aratósztrájkok (a zsejkepusztai Wenckheim-uradalomban, 

Nagyszentjánoson, a szigetközi Khuen-Héderváry-uradalomban) figyelmeztetőek voltak. Győr és Moson 

megyében azonban az aratósztrájkok mindvégig lokalizáltak és szórványosak maradtak, nélkülözték a látványos 

jeleneteket, amelyek az alföldi agrármozgalmak történetét végigkísérték. A Győr megyei 1912-13-as 
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Moson nagyközség példáján érzékeltethetem a gazdasági szerkezetváltást: a Budapest-

Győr-Bécs és Győr-Szombathely-Graz vasútvonalak kiépülésével gabonakereskedelmi 

központként elveszítette a szerepét, azonban a dualizmus idején képes volt kihasználni – 

Győrhöz hasonlóan – a földrajzi fekvéséből fakadó előnyöket. Moson első gyárüzemét, a 

Mezőgazdasági Gépgyárat 1863-ban alapította a hamburgi születésű Kühne Ede.405 A 

szomszédos hivatalváros, Magyaróvár iparosodása is lendületet kapott. 1899-ben 

megalapították a hirtenbergi fegyvergyár fióküzemét. Az 1920-as években megszerveződött a 

Műselyemgyár, a Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár Rt., az 1930-as években pedig az 

ország első timföldgyára, a Pozsonyból áttelepített fogkefegyár, a Lengyár és a Szikvízgyár.406  

Győr esetében még látványosabb az iparosodás intenzitása. Az eredendően 

kereskedőváros a 19. század végétől, a gabona- és élőállat-kereskedelemben játszott szerepének 

lehanyatlását követően egy sikeres szerkezetváltást hajtott végre. Az iparosodásnak az első jelei 

az 1840-es évektől mutatkoztak, de az igazi áttörés a századfordulón kezdődött meg. A 

századfordulón alakult ipari üzemek déli és keleti irányban terjeszkedtek. A nagyipar belső 

arányai is tanulságosak. Az első ipari üzemek, mint a Back-malom, a Kohn-olajgyár és a Győri 

Szeszgyár és Finomító Rt., a mezőgazdasági termékek feldolgozását látták el. Az 

élelmiszeriparban lett fogalommá a Koestlin és a Schmidl név, előbbi a keksz- és sütemény-, 

utóbbi a cukorkagyártásban. A századforduló körüli években a nehézipar (vasúti kocsik 

gyártása, fegyvergyártás) tört előre. 1901-től kezdve azonban, részben a nehéziparral 

párhuzamosan egyre jelentősebb ágazattá vált a könnyűipar. 1920 előtt már működött Richards 

Richard finomposztógyára, a Grab Mátyás és Fiai Dunántúli Textiliapari Rt., a Gardénia 

                                                           
aratósztrájkok történetét a korabeli sajtó alapján részletesen ismerteti: Lónyay Sándor: Győr és vidékének 

munkásmozgalma 1900-1918. Győr, 1982. 

405 A Kühne-gyár alapítását, valamint a gyár történetét feldolgozták: Tuba László-Lukács Albin-Bacsó András: 

Mosonmagyaróvár és vidéke munkásmozgalmának története 1919. augusztus 1.-1945. Győr, 1982., MSZMP 

Győr-Sopron megyei Bizottsága, Botos Gábor-Tuba László: Mosonmagyaróvár a XXI. század küszöbén. Bp., 

2002., CEBA Kiadó. 2002. 110. 

406 Az egyes gyárak történetéről írott legfontosabb munkák: Sárközi Zoltán-Szilágyi Gábor-Szekeres József: A 

Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár története: 1856-1966. Bp., 1968., Mezőgazdasági Kiadó Lengyel 

Alfréd-Kulcsár Imre-Horváth Ottó: A Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár története 1900-1975. 

Mosonmagyaróvár, 1975., Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár. A Magyaróvári Timföld- és Műkorundgyár 

története: 1934-1984. Mosonmagyaróvár, 1984., MOTIM. 
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Csipkegyár, 1922-ben alakult meg a Linum-Taussig S. és Fiai Lenfonó- és Szövőipari Rt. és a 

Győri Gyapjúfonó- és Szövőgyár.407  

Az északnyugati országrész gazdasági életére két dolog nagy hatást gyakorolt: az 

iskolázottság magas szintje és a vasút. A 19. század végén és a 20. század elején Moson és 

Sopron megyék versenyeztek egymással az írni-olvasni tudás terén: 1900-ben és 1910-ben a 

két megye az alfabetizáció tekintetében a megyék élén álltak, egyformán 85%-os, illetve 88%-

os aránnyal. Győr megye némileg lemaradva a harmadik helyre szorult. A 19. század utolsó 

negyedében az északnyugati régió három megyéje jelentősen felülmúlta az akkori 

Magyarország átlagát: 

megyék 1880 1890 1900 1910 

Moson 76,4 83,1 85,9 88,9 

Sopron 71 80,8 85,9 88,7 

Győr 64,9 75,5 81,1 85,4 

Magyarország 

(Horvátországgal) 
41,8 50,6 59,5 66,7 

Magyarország 

(Horvátország 

nélkül) 

43,5 53,2 61,8 68,7 

   forrás: Beluszky Pál-Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Pécs, 2005, Dialóg   

Campus Kiadó. 77. 

Kogutowicz Károly kiemelte a vasútnak a mindennapi életre gyakorolt hatását: a 

vasútvonalak a modernizáció főáramába kapcsolták be a városokat, amelyet a szerző a Dunántúl 

és Kisalföld egészén érvényesnek tartott, és arra a következtetésre jutott, hogy „egyik-másik 

dunántúli város felvirágzását csak a vasútnak köszönheti”, így olyan dunántúli regionális 

központokat nevezett meg, mint Győr, Szombathely, Kaposvár, Pécs.408 Ezzel együtt is 

érdemes tudatosítani Kogutowicz megjegyzését arról, hogy a vasútvonalaktól távolabb fekvő, 

rosszabb közlekedési adottságú területeken, akár a vasútvonalaktól „10 km-nyire” is 

                                                           
407 Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1940. Sikeres történeti modellváltás. Bp., 2002., L’Harmattan 

Kiadó., Dávid Lajos: Győr az ellenforradalmi rendszer idején. In: Győr. Várostörténeti tanulmányok. /szerk. Dávid 

Lajos, Lengyel Alfréd, Z. Szabó László/ Győr, 1971., Győr Város Tanácsa. 451-456.,  A győri üzemek történetéről 

részletes ismertetést nyújt: Bunovácz Dezső-Tuba László (szerk.): Győr a XXI. század küszöbén. Bp., 2002., 

CEBA Kiadó. 124-128. 

408 Kogutowicz 1930. 125.  



140 

 

„elhanyagolt, visszamaradt, eldugott falvakra találhatunk.”409 Vagyis azok a területek, 

amelyek nem voltak képesek kihasználni a vasút előnyeit, és így nem tudták hasznosítani a 

nyugati piacokhoz közeli fekvést sem, és amelyek terjeszkedésének a természetes akadályok 

gátat vetettek – a Szigetköz és a Tóköz –, népességkibocsátó területekké váltak, amelyek 

munkaerőt biztosítottak a győri ipartelepek számára. Egy harmadik tényező is felértékelte 

Győrt, Magyaróvárt és a közöttük elterülő községeket: a Budapest-Bécs útvonal, amelyik 

szintén erre haladt keresztül.410  

A trianoni békeszerződés következtében Győr ipari jelentősége növekedett: Budapest 

után az ország második ipari központjává vált, mind az ipar koncentráltságának foka, mind a 

második szektorban dolgozók aránya alapján. Hammer Gyula nem kevés büszkeséggel jegyezte 

meg, hogy Szeged után Győr az a törvényhatósági jogú város, amelyik a legtöbb iparteleppel 

rendelkezik (69).411 A Monarchia által jelentett közös gazdasági tér megszűnése, a bécsi és alsó-

ausztriai piacok bezárulása súlyos csapást jelentett a gyáriparra. A Magyar Vagon- és Gépgyár 

kapacitása a Monarchia egészének a szükségleteit lefedte, emellett külföldre is szállított 

termékeket. Ez a kapacitás feleslegessé vált 1918 után. A húszas évek elején a munkáslétszám 

nagy részét leépítették, és csak az 1920-as évek második felében, az üzem profilja 

megújításának köszönhetően kezdődött el egy fellendülés.412  

Kogutowicz kiemelte, hogy Győr a Dunántúlon az egyetlen város amelyik gépiparral 

rendelkezik. Hammer Gyula is méltatta Győr iparosodottságát, és figyelme kiterjedt a kisiparra 

is: beszámolt arról, hogy 1930-ban 1 628 kisiparost számoltak össze.413 Három kerületben – 

Gyárváros, Révfalu, Sziget – 50% fölött volt az iparból élők aránya. Gyárvárosban volt a 

legmagasabb a második szektorból élők aránya (59,8%), ami nem csodálható annak fényében, 

hogy a városrész teljes mértékben a századforduló modern munkásjóléti politikájának a 

jegyében született meg. A két legnépesebb, és a jómódú polgári rétegek által lakott kerületben, 

                                                           
409 Uo. 125. 

410 Tóth 1938. 27., Hammer 1936. 61. 

411 Hammer 1936. 66. 

412 Dávid 1971. 450. 

413 Hammer 1930. 67. 
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Belvárosban és Nádorvárosban egyaránt 30%-ot tett ki az iparból élők aránya (34,4%, illetve 

37,2%).414  

Kerület Összes lakosság Iparból élők aránya 

(%) 

Belváros 11963 34,4 

Újváros 8808 55,1 

Nádorváros  12 454 37,2 

Szabadhegy 3215 42,7 

Sziget 5424 59,1 

Révfalu 3883 56,9 

Gyárváros 4139 59,8 

Külterület 995 44,3 

Összesen 50881 45,8 

        Forrás: Hammer 1936. 69. 

Noha a győri iparban a foglalkoztatottság bővült, a lakosságszám stagnált. Ennek oka 

az ingázásban keresendő. Az üzemek munkásainak jelentős része a környező falvak – Abda, 

Bácsa, Csanakhegy, Csanakfalu, Ménfő, Pinnyéd, Öttevény, Szentiván – lakosságából 

verbuválódott. A Dunántúli Hírlap 3-4000-re tette a Győrbe vonaton vagy kerékpárral ingázó 

munkások számát. Ezért ezekben a falvakban a foglalkozásszerkezet elmozdulást mutatott egy 

kétlaki, munkás-paraszt életforma irányába. A magas lakbérek és a térséget jellemző fejlett 

közlekedési szerkezet miatt az ingázó munkásoknak nem érte meg a beköltözés a városba, 

viszont a konjunktúra idején az ipar lényegesen biztosabb megélhetést nyújtott, mint pusztán a 

mezőgazdaság.415  

Mennyi volt a Győrbe ingázó munkások száma? Bejci Németh Andor közgazdász, 

Töltéstava bírája 1936-os szociográfiájában kísérletet tett ennek a megállapítására, de 

hozzátette, hogy ez nehéz, mert „egyesek naponként vonaton, vagy kerékpáron járnak be 

Győrbe, és este hazatérnek falujukba, mások valamely rokonuknál vagy ismerősüknél szállnak 

                                                           
414 Uo. 69., Dávid 1971. 456. 

415 Dunántúli Hírlap (továbbiakban DH), 1931. március 14. 1., Hammer 1936. 61., Bejci Németh 1937. 77. 
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meg és csak a hét végén járnak haza.”416 Bejci Németh a szociáldemokrata szakszervezet 

adataira hivatkozva 3 584 főre tette azoknak a fizikai dolgozóknak a számát, akik falun laktak, 

de Győrben dolgoztak. A Győrbe bejáró fizikai dolgozók között elsöprő többséget képviseltek 

a női munkások (50%) és a betanított munkások (22%), míg bejci Németh a napszámosok 

arányát 18%-ra, a – közelebbről nem megjelölt – munkásokét 10%-ra tette. Másként adták meg 

az adatokat az iparvállalatok, amelyek jóval kevesebb munkást (1 706 fő) tartottak nyilván, és 

a nemi arányok férfitöbbletet jeleztek (910 férfi, 796 nő). 417  

A számadatok alapján arra következtethetünk, hogy Győr iparos jellege nagymértékben 

enyhítette a megyében a feszítő munkanélküliséget.418 Az 1930-as években összesen tizenhét 

textilipari vállalat működött, amelyik szintén elsősorban a képzetlen és a női munkaerőt 

foglalkoztatta.419A bejci Németh által különböző forrásból hivatkozott adatok tehát arról 

tanúskodnak, hogy a kevésbé kvalifikált, betanított és női munkaerő nagy arányban 

képviseltette magát a Győrbe ingázó munkavállalók között. Jogosan feltételezhető, hogy az 

ingázó munkások többségét a rosszul fizetett, kisebb tudásigényes munkakörökben 

foglalkoztatták, és ez a réteg falusias lakóhelyi miliőjénél, valamint politikai 

iskolázotlanságánál fogva konzervatívabb értékeket vallott, mint a városi munkások, azonbelül 

főleg a szakmunkások, ezért ez a réteg értékrendje alapján nem annyira a szociáldemokrata, 

mint inkább a keresztényszocialista párt felé orientálódhatott. Valószínűleg körükből kerültek 

ki Meskó Zoltán és Pálffy Fidél nemzetiszocialista pártjának első szavazói. Pálffy pártja a 

falvakban nyert teret, míg Győrben csekély volt a támogatottsága, a fejlett községi 

szociálpolitika miatt, amelyről a falusiak nem álmodhattak, valamint a keresztényszocializmus 

beágyazottsága következtében. Így Pálffy szociális radikalizmusa Győr városában valószínűleg 

inkább a magára hagyottabb, a szociáldemokrata és keresztényszocialista szubkultúrákba nem 

integrált, és a válságoknak kiszolgáltatottabb falusi gyökerű munkásokra korlátozódott.420  

                                                           
416 Bejci Németh 1937. 77. 

417 Uo. 78. 

418 Bejci Németh 1937. 77. 

419Uo. 451., Hammer 1936. 67. A gazdasági válság megrázta a győri ipart is. Olyan nagy múltú vállalatok fejezték 

be működésüket, mint a Meller- és Kohn-olajgyár, valamint a csipkegyár, később a győri selyemfonoda. DH, 1930. 

január 23. 1., Győri Nemzeti Hírlap, 1938. július 12. 3. 

420 Paksy 2013. 87. Emellett ezt támasztják alá Romsics Ignác sorai, amely szerint „az első generációs, jórészt 

paraszti környezetből érkező, illetve női munkarő növelte a mozgalmi tradíciók nélküli és politikailag 

iskolázatlanabb munkásság részarányát”, amelyik nyitott volt a szélsőjobboldal irányába. Romsics 1999. 199. 
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V. Törésvonalak és konfliktusok 

 

Látható, hogy az 1924-ben létrehozott k.e.e. vármegyek területe eltérő gazdasági, társadalmi és 

nemzetiségi arculattal rendelkező térségekből tevődött össze. Ebből a többszörös 

összetettségből következett, hogy számos ellentét csúszott egymásra.  

Győr és Moson térségében mind a Lipset-Rokkan-i értelemben vett „nemzeti”, mind az 

„ipari” forradalom éreztette hatását a 19. század közepétől kezdve. A nemzetépítő centrum és 

a periféria konfliktusának tengelyére egy nemzetiségi alapú konfliktusrendszer illeszkedett, 

amelyik időben rendkívül tartósnak bizonyult, hiszen a 19. század közepétől kezdve átívelt 

egészen az 1945-46-os évekig. A kulcsszó a politikai nemzet (magyarság), illetve annak elitje 

részéről programszerűen megfogalmazódó „magyarosodás”, illetve a „magyarosítás” volt, 

amelyik szükségszerűen ellentétbe került a saját közösségi önazonosságát leginkább régiós 

vagy lokális közösségi identitásokban megélő helyi német nemzetiséggel. Az „ipari” 

forradalomból eredeztethető szociális kérdés főleg a nagyipari központokban, Győrben és 

Magyaróváron éleződött ki. A felekezeti ellentét kapcsolódott a nemzetiségi 

konfliktusszerkezethez, az 1930-as alföldi telepítés eredményeként. Mindezek a törésvonalak 

túlélték a két világháború közötti rendszert, és valamilyen formában továbbéltek 1945 után is, 

újabb konfliktusokat okozva a lokális társadalmakban, és befolyásolva a pártosodást. 

V. 1. A felekezeti kérdés: katolikus-protestáns és felekezeti-munkáspárti ellentét 

 

A nemzetiségi viszonyrendszer mellett egy katolikus-protestáns konfliktusrendszer is tartósan 

fennállt Győr-Moson térségében. A katolikus-protestáns identitások közötti versengés nem volt 

idegen a korban, sőt Nyugat-Európa számos országában a katolikus és protestáns 

felekezeteknek minden társadalmi vonalon történő elkülönülése alkotta a pártképződés egyik 

fő tengelyét. Hollandiában a kora újkorban kialakult felekezeti jellegű elkülönülés áthúzódott a 

19-20. századra, és a szekularizációhoz való viszony mentén a református egyház és 

identitásközösség is szétvált egy konzervatív és egy liberális irányzatra. Németországban, 

Ausztriában és Svájcban a katolikusok világnézeti képviseletét külön világnézeti pártok 

vállalták fel, míg a protestánsok a liberális pártokban tömörültek.421  

                                                           
421 Michael Wintle: Oszloposodás, konszociáció és vertikális pluralizmus újraértelmezése egy holland példán: egy 

európai megközelítés. /ford. Gáthy Vera/ Politikatudományi Szemle, 2002/3. 106., Németh István: Ausztria. In: 
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Még a korabeli Egyesült Államokban is megjelent a felekezeti ellentét, anélkül, hogy 

szubkulturális alapú világnézeti pártok jöttek volna létre. Lazarsfeldék még az 1940-es években 

is összefüggést láttak (legalábbis Elmirában) a katolikus identitás és a Demokrata Pártra való 

szavazás között, míg a protestánsok inkább a Republikánus Pártot favorizálták. Minél erősebb 

a katolikus vagy protestáns identitás, az elmirai lakosok annál inkább hajlamosak voltak a 

hagyományos pártkötődést követni. Emellett a politikailag érdektelen, a politika világába nem 

integrált szavazók hajlamosabbak voltak a felekezeti hovatartozás „átörökölt” iránytűjére 

hagyatkozni, mint az integráltabb, tudatosabb szavazók.422 Mindezek a példák tanúsítják, hogy 

a felekezetek (konfessziók) alapján szegmentált politizálás nem volt idegen a magyar elit által 

mintaértékűnek tekintett nyugati államok egy részétől.  

Magyarországon is megjelent a 19. század végén az igény a kereszténypárt 

létrehozására, de nem alakult ki a nyugat-európai államokhoz hasonlóan mély, a társadalom 

valamennyi szféráját átfogó konfesszionális elkülönülés. Győr-Moson térségében, és 

elsősorban Győr városában a keresztényszocialista irányzat képviselt katolikus világnézeti 

elkötelezettséget, de – ellentétben az ismertetett nyugat-európai példákkal – a 

keresztényszocialista irányzat nem volt képes lefedni a katolikus közösség egészét. Inkább az 

amerikai összefüggés áll fenn, vagyis a felekezeti identitás bizonyos körülmények között 

erősíthette a politikai (magyar környezetben a keresztényszocialista) irányultságot. 

A felekezeti ellentét a térségben a katolikus-protestáns, azon belül is elsősorban a 

katolikus-református metszetben jelent meg. A telepítésnek köszönhetően a reformátusság 

aránya növekedett az 1930-as évek végétől. Újrónafő község megalapítása révén 40 családdal 

gyarapodott a mosonmagyaróvári gyülekezet lélekszáma. 1945 után újabb, ezúttal szervezetlen, 

és a gazdasági racionalitással nem törődő telepes hullám vette kezdetét, Csehszlovákia, 

valamint Borsod és Vas megyékből. Ennek a telepeshullámnak, valamint a németek időközben 

történő kitelepítésének köszönhető, hogy az 1949-es népszámlálásra a reformátusok aránya 

egyes településeken jelentősen növekedett: Mosonszolnokon, ebben a majdnem teljesen római 

katolikus, és német többségű községben például 1930-ban a reformátusok aránya nem érte el 

az 1%-ot. 1949-ben a reformátusok már a lakosság 13,3%-át tették ki, ezzel párhuzamosan a 

                                                           
Kardos József-Simándi Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek. Bp., 2004., Osiris Kiadó. 29-52., Flamm László: 

Hollandia. In: ua, 299-320., Németh István: Németország. In: ua, 573-612., Flamm László: Svájc. 767-788. 

422 Berelson-Lazarsfeld- McPhee 1954. 67-69. 
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katolikus aránya pedig 84,9%-ra zuhant. A két érték közötti különbség nem magyarázható 

pusztán biológiai okokkal, hanem leginkább az 1945 utáni lakosságátrendeződésből 

(betelepülés és a németek kitelepítése) fakadt.423 Mosonmagyaróváron 1941-1949 között csak 

a katolikusok és a reformátusok aránya mutatott növekedést, miközben az összes többi felekezet 

száma visszaesett, de a két felekezet közül a reformátusok száma gyorsabban növekedett.424  

1945 után a felekezeti kérdés jellege megváltozott: a felekezetek közötti törésvonal 

egyre inkább áttevődött a felekezetek és a munkáspártok közé, mivel utóbbiak voltak az 

antiklerikális oktatás- és kultúrpolitika legharcosabb képviselői. Győr-Moson megyében 

leginkább a katolikus egyházzal éleződött ki a viszony. A katolikus egyház befolyását növelte, 

hogy építhetett a lokális társadalmakban élő népi vallásosságra (feltűnő például, hogy az 

északnyugati régió híres számos búcsújáró helyéről, Máriakálnoktól Csornáig).425  

A felekezeti hovatartozásnak a politikai attitűdökre gyakorolt befolyása felhívja a 

figyelmet a nemek szerinti preferenciakülönbségekre. Már Seymour Matin Lipset észrevette, 

hogy több európai országban, így például Franciaországban és Ausztriában, a munkássághoz 

tartozó nők nagy része a vallásos értékrend keresztbefolyásának hatására hajlamos a 

konzervatív politikai erőkre adni szavazatát, akkor is, ha férjük az antiklerikális programmal 

fellépő baloldali pártok támogatója. Lipset az egyénre ható keresztbefolyások klasszikus 

példájaként utalt arra, hogy a munkásszármazású nők többsége kulturálisan konzervatívabb 

elveket vall, mint a férjeik, így kegyetlen választásra kényszerülnek, hogy belénevelt 

hagyományos értékeik (vallásosság), vagy pedig a társadalmi csoportszolidaritás mentén 

szavaznak-e. Lipset franciaországi és ausztriai kutatási adatokon alapuló véleménye szerint ez 

a nehezen feloldható konfliktus állt a munkásszármazású nők alacsony szavazási részvételi 

aránya mögött.426 Ez egyúttal egy sajátos paradoxont is magában hordozott: míg Európában 

hagyományosan a szocialista, szociáldemokrata pártok az elsők között álltak ki az általános 

választójog, így a nők választójoga mellett, mégis, számos országban az újdonsült női szavazók 

ezt politikailag „nem hálálták meg”, és a konzervatív pártokat támogatták. Ezt a sajátosságot 

Lipset arra vezeti vissza, hogy a munkásszármazású nők férjeiknél, fivéreiknél jobban kötődnek 

                                                           
423 Kepecs-Pálházy 1997. 386., PIL 284/3-4. 

424 Uo. 368. 

425 Borsos 2011. 40.  

426 Lipset 1995. 235. 
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az adott társadalom tágabb kultúrájához, amelyik a munkásság csoportkultúrájánál 

konzervatívabb értékek dominanciájával (pl. a vallásosság nagyobb mértékével) jellemezhető, 

és így nagyobb mértékben vannak kitéve a csoportkultúrától eltérő kulturális minták, 

keresztbefolyások hatásának.427  

A II. világháború utáni Magyarországon a munkáspártok számára is problémát jelentett 

a nők mozgósítása és megnyerése. A munkáspártok esélyét a háborús veszteségek és a 

„malenkij robot” miatt kialakult nőtöbblet negatívan befolyásolta. A nemzetgyűlési választás 

főpróbájának tekintett október 7-i nagy-budapesti választáson a két munkáspárt közös listája 

(Dolgozók Egységfrontja) 42,76%-os eredményével vereséget szenvedett az FKGP listájától, 

amelyik megszerezte a leadott voksok 50,54%-át.428 Az FKGP antikommunista gyűjtőpárttá 

alakulása mellett a sikert az FKGP a női szavazóknak köszönhette.429 Az MKP tanult a 

vereségből, és Győr-Moson megyében Döbrentei Károlyné Némety Aranka felszólította a nőket 

a politikai és társadalmi életben való aktívabb közreműködésre mind a mosonmagyaróvári 

pártnapon (október 30.), mind pedig a győri vadásztölténygyári ülésen (november 2.).430 

A fentieket figyelembe véve nem véletlen, hogy a kommunista párt igyekezett 

gesztusokat tenni az egyház és a vallásos emberek felé. Amikor a révfalui templom felépítésére 

népünnepéllyel összekötött gyűjtést rendeztek, a győri kommunista lap, a Győri Újság 

cikkírója, Pénzes József nem felejtette el megemlíteni, hogy a kommunista szimpatizánsok 

nagy számban megjelentek, miközben a gazdagok, „akik azt állítják, hogy a Magyar 

Kommunista Párt vallásellenes”, feltűnően hiányoztak. Pénzes biztosította az olvasókat, hogy 

a kommunisták a jövőben is „támogatásukkal ott állnak majd az egyház mellett, és segítik azt 

nehézségei között.”431 

                                                           
427 Lipset feltételezése szerint a férfiakra jobban hatnak a társadalmi réteg közvetlen hatásai, míg a nők inkább 

megőrzik a társadalom konzervatív értékeit. Uo. 234-235. 

428 Balogh Sándor: Szabad és demokratikus választás – 1945. In: Földes-Hubai 2010. 231. 

429 A nagy-budapesti törvényhatósági választáson az FKGP megszerezte a női szavazatok 53,07%-át. Vida 1976. 

97. 

430 PIL 274/16-114. 

431 Pénzes József: Hol maradnak a jómódúak a révfalusi népünnepélyről. Győri Újság. 1947. július 15. 1947/152. 

2. 
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 Érdekes, hogy a szociáldemokraták messze nem tettek ilyen barátságos gesztusokat az 

egyház felé. Ez valószínűleg a munkáspártok eltérő előéletében gyökerezik: az SZDP a két 

háború között is legálisan tevékenykedő politikai erőként támaszkodhatott egy stabil szavazói 

bázisra, míg az MKP szükségszerűen lemaradásban volt e téren, ezért a kommunisták 

motiváltabbak voltak támogatásuk bővítésében, és ebben reálisan számolniuk kellett az 

egyházakkal. A munkáspártok számára végig kihívást jelentett a katolikus egyház tudatformáló 

ereje. Az MKP 1947-ben sem szűnt meg panaszkodni a katolikus papság befolyására, 

elsősorban a pannonhalmi járásban.432 Az egyházak helyzetében bekövetkező változást jelezte, 

hogy míg 1945 előtt számos katolikus pap vállalt szerepet képviselőként, képviselőjelöltként, 

addig 1945 után a papok Győr-Moson megyében kikerültek a politikából. Az egyházak nem 

tudtak azonosulni a baloldali pártokkal, bár egyéni szinten akadt kivétel: Rákosi Elek levéli 

plébánosról feljegyezték, hogy „az egyetlen népi gondolkodású, baloldali római katolikus pap” 

a megyében, bár ez esetében a parasztpárti telepesek támogatását jelentette.433 

V. 2. A zsidó-nem zsidó együttélés és ellentét 

 

A két világháború közötti korszakban önmagában is összetett, bonyolult, számos 

eszmetörténeti, társadalomtörténeti, szociológiai, politikai és gazdasági aspektussal rendelkező 

zsidó-nem zsidó ellentét Győr-Moson térségében is megjelent, bár leginkább az urbánus 

közegben, elsősorban Győr törvényhatósági jogú városban vált a politikai élet egyik 

konflikusgeneráló tengelyévé. 1875-ben Istóczy Győző parlamenti fellépése vitte be a 

köztudatba a „zsidókérdés” fogalmát.434 Ám míg az általa szervezett Országos Antiszemita Párt 

pária-sorsra jutott a magyar törvényhozásban, addig a két világháború között már befolyásos 

társadalmi szervezetek és politikai irányzatok (ellenforradalmi szervezetek, a fajvédelem, a 

nemzeti konzervativizmus és a keresztényszocializmus radikális ága) keretében jelent meg az 

antiszemita ideológia, gyakran összekapcsolódva jobboldali modernizációs törekvésekkel.435  

                                                           
432 PIL 274/16-113. 

433 PIL 284/3-9. 

434 Ahogyan Paksa Rudolf megfogalmazta, Istóczy „újdonsága elsősorban abban állt, hogy a szórványosan és 

eseti jelleggel megnyilvánuló zsidóellenességet tértől, helytől és konkrét esettől független ideológiává alakította.” 

Paksa 2013. 9. 

435 Erről a kérdésről bővebben ír: Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika 

és antiszemitizmus Magyarországon. Bp., 2012., Jelenkor Kiadó. 
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Nem feladatom a zsidó-nem zsidó viszony eszme- és társadalomtörténeti vonulatainak 

országos tárgyalása, hiszen a közelmúltban számos monográfia tett kísérletet ennek a társadalmi 

kérdésnek a felvázolására, ezért csak annak bemutatására vállalkozom, milyen formában 

artikulálódott ez a kérdés a győr-mosoni térségben. Úgyszintén nem kívánom bemutatni a 

zsidóság emancipációjának folyamatát, az emancipációs törvény (1867:XVII. tc.) és a recepciós 

törvény (1895:XLII.tc.) helyi és regionális politikai előzményeit, hiszen a zsidókérdést 

elsősorban abból a szempontból elemzem, hogyan jelent meg az a két világháború közötti győr-

mosoni politikai életben és választásokon.436 Noha a nyugati és északnyugati régióban a 

zsidóság kiemelt szerepet játszott a társadalmi életben és a gazdaságban, nincsenek arra nézve 

egyértelmű adatok, hogy az új típusú, nem vallási, hanem társadalmi-gazdasági gyökerű 

antiszemitizmus a 19. század végén vagy a századfordulón az országos átlagnál akár 

fokozottabb, akár kisebb mértékű izgalomban tartotta volna Győr-Moson megye és Győr 

lakosságát. Annyi biztosan állítható, hogy a századfordulón Mosonban az antiszemitizmusnak 

már voltak politikai gyökerei, hiszen az 1884-es választáson Moson megye két kerületében 

(Zurány, Magyaróvár) is az Országos Antiszemita Párt jelöltje nyert mandátumot, ugyanakkor, 

az 1887-es választás eredményének fényében, az Antiszemita Párt felfutása az ország e táján is 

rövid életűnek bizonyult.437 

Az Istóczy Győző, Simonyi Iván vagy Ónody Géza nevével fémjelzett 

antiszemitizmusnál mélyebb gyökeret eresztett a századvégi újkonzervativizmus egyik ága, a 

katolikus egyház szociális tanításain alapuló keresztényszocializmus, amelyik, a kapitalizmus 

vadhajtásainak visszaszorítására, a liberális szabad verseny kritikájára létrejött irányzatként, 

szükségszerűen szembekerült a zsidó és keresztény nagytőkével egyaránt, és a vallástalan 

szocialista irányzatokkal is. Ezért a keresztényszocialisták egy részének (pl. Prohászka Ottokár, 

Bangha Béla) retorikája antiszemita érveket is tartalmazott, és az 1919-20-as időszakban a 

politikai keresztényszocializmus radikális ágát alkotó pártok programjai nyíltan zászlajukra 

tűzték az ún. „zsidókérdést”, a zsidóság társadalmi, gazdasági, közéleti visszaszorítását, és a 

keresztény középrétegek, valamint a „keresztény és nemzeti”, vagyis szóhasználatuk szerint 

                                                           
436 A zsidókérdésről ld. az alábbi munkákat: Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság. Bp., 2000., MTa 

Történettudományi Intézete, Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp., 2001., 

Osiris Kiadó. A zsidókérdés és szociálpolitika összefüggéseiről ld.: Ungváry 2012. 

437 Magyaróváron Simonyi Iván lapszerkesztő, volt katonatiszt, Zurányban dr. Nendtvich Károly orvos, vegyész. 

Halász Sándor (szerk.): Képviselőház 1884. Bp., 1886., Athenaeum. 122., 151. Az 1887-es választás során 

Magyaróváron a Mérsékelt Ellenzék jelöltje nyert (Veszter Imre), Zurányban a Szabadelvű Párt jelöltje (Schwarz 

Gyula). Sturm Albert (szerk.): Új Országgyűlési almanach 1887-1892. Bp., 1888. 293-294., 331. 
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nem zsidó sajtó megerősítését hirdették. (pl. a legszélsőségesebb retorikával a Magyarországi 

Radikális Keresztényszocialista Párt, de eltérő mértékben a Friedrich István és Csilléry András 

által vezetett Keresztény Nemzeti Párt, a Huszár Károly és Ernszt Sándor vezette Egyesült 

Keresztény Gazdasági Párt, a Wolff Károly vezette budapesti Keresztény Községi Párt).438 

Győrben, a dunántúli kapitalizmus regionális, majd a századfordulón országos 

jelentőségűvé növekvő központjában, ahol egy fejlett, és a régió gazdasági, közlekedési 

adottságait kihasználni képes és kész nagy- és középpolgárság egy keresztényszocialista és egy 

szociáldemokrata erőtérbe szorult be, amelynek résztvevői szinte harci alakzatként elkülönült 

szubkultúrákra támaszkodtak, természetesen hamarabb kiütköztek a modernizáció módja és 

üteme körüli viták, mint a falusi térségekben. A zsidó nagy- és középpolgárság élenjáró szerepet 

játszott Győr gazdasági, majd kulturális és politikai életében, gyáralapításokkal, a filantrópia és 

egyesületi élet ösztönzésével.439 Az 1920-as népszámlálás Győr városára vonatkozó adatai 

szerint a zsidó vallású lakosság foglalkozásszerkezetét az ipari és kereskedelmi túlsúly 

jellemezte.440 A zsidóság aránya a lakosságon belül 10% volt, de a győri gazdasági elitben a 

zsidóság aránya ennek a háromszorosát tette ki.441 Emellett maga a k.e.e. vármegyék zsidósága 

is leginkább Győrben és Mosonban koncentrálódott: az 1944-es összeírás szerint előbbi 

városban az ott működő neológ és ortodox hitközség együttesen 4600, a mosoni status quo ante 

hiközség 442 hívet számlált.442 

                                                           
438 Mind a keresztényszocializmus, mind Prohászka és Bangha nézetrendszere természetesen a fent vázoltnál jóval 

összetettebb. Ld. Gyurgyák, 2001. 295-301. Gyurgyák részletesen Prohászka és Bangha zsidósággal kapcsolatos 

nézeteit elemezte, és csupán hivatkozott a pártszerű keresztényszocialisták (név szerint Bernolák Nándor, Ernszt 

Sándor, Haller István, Huszár Károly, Vass József és Wolff Károly) írásaira. Ugyanakkor lábjegyzetben utalt a 

katolikus főpapság megosztottságára a zsidóságot illetően, és Giesswein Sándor álláspontjára. Uo. 295. A radikális 

keresztényszocializmusnak a szélsőjobboldal felé hajlásáról bővebben ír: Paksa, 2012. 61-71. 

439 A zsidó polgárok által alapított üzemek meghatározták Győr ipari arculatát. A legjelentősebb üzemek: szeszgyár 

(Schlesinger Adolf, alapítva: 1818), gyufagyár (Neubauer Károly, 1852), olajgyár (Kohn Adolf), hengermalom 

(Back Hermann), cukorkagyár (Schmiedl Lajos), szeszgyár (Keppich Illés). Ujvári, 1929. 333.  

440 Győr törvényhatósági jogú városban az alábbi módon alakult a zsidó vallásúak részvétele a foglalkozási 

főcsoportokban: őstermelés: 1%, ipar: 20%, kereskedelem-hitelügy: 21%, közlekedés: 1%, bányászat-, ipar- és 

forgalom: 43%, egyházi közszolgálatban dolgozók és szabadfoglalkozásúak: 5%, véderő: 3%, napszámosok: 0%, 

házicselédek: 1%, nyugdíjasok, tőkések, magánosok: 4%, ismeretlen foglalkozásúak: 0%. Ujvári, 1929. 556. 

441 Szakál Gyula: Győr történeti modellváltásai és kapcsolata a lakosság vallási-etnikai szerkezetével és térbeli 

elhelyezkedésével. Műhely. 2013/2. 58. 

442 Magyarországi zsidó hitközségek 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német 

hatóság rendelkezése nyomán. /közzéteszi: Schweitzer József/ 1. rész. Adattár (szerk. Komoróczy Géza) Bp., 

1994., MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 20., 248. 
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Emellett a győri zsidóság, bár teljesen integrálódott környezetéhez, megőrzött egyfajta 

területi elszigeteltséget, amelyik a zsidóság topográfiai elhelyezkedésében jelentkezett. Szakál 

Gyula kimutatása szerint a zsidó tulajdonú vállalkozások ¾-e, a zsidó vállalkozók 53%-a, 

valamint a zsidó orvosok és ügyvédek valamennyien egy maximum 400 méter sugarú körben 

helyezkedtek el, Győr legfrekventáltabb részén, a Belvárosban.443 Szakál tanulmányában a 

zsidó és keresztény polgárok közötti viszonyt alapvetően békésnek, súrlódásmentesnek láttatja. 

Ennek okát három tényezőben látja: egyfelől a helyi zsidóság a neológiához tartozott, és nem 

váltotta ki elkülönült életmódjával a külvilág gyanakvását, másfelől a város legvagyonosabb 

családjai között a keresztény famíliák voltak túlsúlyban, így a polgárság számára a „zsidó” nem 

vált az irigység kizárólagos céltáblájává, végül pedig a város egyesületi élete is kedvezett az 

együttélésnek (zsidók és keresztények nem különültek el a gazdasági és kulturális életben).444  

Látszólag Szakál megállapítását támasztja alá az a tény, hogy Győrben az 1939-es 

választáson a nyilas, nemzetiszocialista pártcsalád nem volt képes mandátumot szerezni. 

Azonban a nemzetiszocialista pártcsalád győri gyengesége nem a zsidókérdés 

konfliktusgeneráló tényezőjének jelentéktelenségével függött össze, hanem a két szervezett 

„politikai család”, a keresztényszocializmus és szociáldemokrácia mélyebb beágyazottságával 

a helyi társadalomban. A nemzetiszocialisták „kívülállóként” érkeztek a több évtizedes 

keresztényszocialista(és kormánypárti)-szociáldemokrata erőtérbe, vagyis a két szervezett 

politikai tábor versenyelőnye fékezte a nemzetiszocializmus esélyeit, azonban ettől függetlenül 

létezett antiszemita agitáció. A győri politikai élet jobboldali szegmensében, vagyis a 

keresztényszocialista szubkultúra berkeiben, és bizonyos „keresztény” társadalmi 

egyesületekben (MOVE, Baross Szövetség) a 20-as, 30-as években végig jelen volt az 

antiszemitizmus, akkor is, ha a keresztény és zsidó középosztály viszonya a mindennapokban 

általában konfliktusmentesnek tűnt. A Meskó Zoltán, majd Pálffy Fidél vezette 

nemzetiszocialista párt gyengeségéhez a 30-as évek végén egyebek között hozzájárult az is, 

hogy a párt sem a szociálpolitikai radikalizmust, sem az antiszemitizmust nem volt képes 

kiaknázni Győrben, mivel mindkét kérdésben akadtak mélyebb beágyazottsággal rendelkező 

versenytársai: új pártként hátrányban volt, mert ezekben a kérdésekben már megelőzték. Vagyis 

a nemzetiszocializmus gyengesége nem állt összefüggésben az antiszemitizmus meglétével, 

                                                           
443 Uo. 57. 

444 Uo. 56. 
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nem az antiszemita érzület hiányából fakadt. Az antiszemitizmus meglétére utal, hogy a 

Dunántúli Hírlap című keresztény közéleti napilap az 1935-ös választás során „Győri munkás 

nem szavazhat a szociáldemokratákra!” című írásban egyebek között azzal a hangzatos, és 

hamis állítással próbálta eltántorítani a győri munkásokat a szociáldemokrácia támogatásától, 

hogy „Győrött a szociáldemokraták ereje a gazdag zsidóknál van.”445 A magát keresztényként 

definiáló közéleti lap újságírója tehát a keresztény munkavállalókat kívánta megvédeni attól, 

hogy – szerinte érdekeikkel éppen ellentétesen cselekedve – a szociáldemokratákra 

szavazzanak, és ebben arra az ellenszenvre épített, amelyik a zsidó polgárok jómódú részével 

szemben megnyilvánult, vagyis összekapcsolta a felekezeti ellentétet a munkaadó-

munkavállaló törésvonallal.  

A cikk szerzője két tényt kapcsolt össze sajátos logikai rendszerben: egyrészt azt, hogy 

a szociáldemokraták mindig sok szavazatot kaptak a zsidóság körében, másrész azt, hogy a 

zsidóság jelentős része tartozott a nagypolgársághoz. A zsidóság által nagy számban lakott 

Szigeten mindig a szociáldemokrata jelölt kapta meg a voksok többségét, ez volt a párt legjobb 

választókerületeinek egyike; 20 év választásainak átlagában a szociáldemokraták a szavazatok 

arányának több mint felét (54,0%) szerezték meg Szigetben. Csakhogy az ökológiai 

tévkövetkeztetésben rejlő kockázatot érdemes figyelembe venni, vagyis nem kapcsolható össze 

önkényesen a két tény: a Szigetbeli zsidóság aránya és a szociáldemokrata listára adott voksok 

aránya. A győri politikai tagoltság jellege miatt azonban valószínű, hogy a Szigetben a zsidóság 

egy része a szociáldemokráciát támogatta, annál is inkább, mert a szociáldemokrácia a 

választások többségében hiányzó liberális erőt pótolta. A Belvárosban, ahol a jómódú zsidóság 

lakott, a szociáldemokraták átlagosan 32,2%-ot szereztek.446 A liberális centrum 

gyengeségének tudatában okkal vélhetjük, hogy időszakonként a szigetinél jómódúbb belvárosi 

zsidó polgárság is a szociáldemokrata listára szavazott (pl. 1935-ben, amikor a 

szociáldemokrata lista a legjobb eredményt érte el a Belvárosban, valószínűleg azért, mert sok 

belvárosi választópolgár tartott Gömbös Gyula diktatórikus törekvéseitől).447  

                                                           
445 Dunántúli Hírlap (továbbiakban: DH). 1935. március 17. 1935/14. 2-3. 

446 Szakál 2002. 360-361. 

447 Uo. 360-361. 
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1938-től megszaporodtak az antiszemita incidensek, röpcédulázások, a győri turulisták 

lapjában tett antiszemita uszítások.448 A győri törvényhatósági bizottság 1938. március 20-i 

ülésén a keresztényszocialista képviselő, Közi-Horváth József római katolikus pap kifejtette, 

hogy Magyarországon is meg kell oldani a „zsidókérdést” és a szociális kérdéseket, de 

hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem úgy, ahogyan az Németországban történik.449 Darányi 

Ignác miniszterelnök éppen Győrben, az egymilliárd pengős program beharangozásakor 

jelentette ki, hogy „zsidókérdés van. S ez egyike elintézetlen közéleti problémáinknak.”450  

A miniszterelnök kezdeményezése az 1938:XIV. tc.-ben (A társadalmi és a gazdasági 

élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról) öltött jogi formát. A győri Baross Szövetség ezt 

is kevésnek találta, és 1938. április 12-i ülésén született javaslatában kérelmezte az 1938:XIV. 

tc. szellemének érvényesítését az ipari és kereskedelmi pályákon. A javaslat túlment a 

törvényszöveg által tartalmazott, értelmiségi pályákra vonatkozó 20%-os arányszámon, és célul 

tűzte ki a zsidók arányának 10%-ra való visszaszorítását a kereskedelem területén. A Baross 

Szövetség győri csoportja az arányszám eléréséig szükségesnek vélte új iparengedélyek 

kiadásának tilalmát zsidó kereskedők részére, illetve a már zsidó kézen lévő iparengedélyek 

felülvizsgálatát. A javaslatban megfogalmazást nyert, hogy az adócsalásban bűnösnek talált 

zsidó kereskedőket vagyonelkobzással kell sújtani, és azokat „nem érettségizett, de jól képzett 

keresztény kisipari, illetve keresztény kiskereskedői existenciák” [egzisztenciák – P.Á.] 

megalapozására fordítani”.451 Mindebből nyilvánvaló, hogy a Baross Szövetség nem akarta, 

hogy – a kor eufemisztikus nyelvén szólva – az „őrségváltás”, vagyis a zsidók kiszorítása az 

értelmiségi pályákra korlátozódjon, hanem hasonló, sőt radikálisabb szellemű intézkedéseket 

látott szükségesnek a kereskedelem területén is. Tehát Szakál állítását azzal egészíthetjük ki, 

hogy az 1938-ig tartó, társadalomtörténeti tekintetben békés periódus mellett politikai szinten 

létezett a zsidókérdés, legalábbis a győri közélet jobboldali részén.  

                                                           
448 Molnár 1984. 94. 

449 Uo. 67. 

450 Darányi Kálmán miniszterelnök beszéde a Nemzeti Egység Pártja nagygyűlésén Győrött 1938. március 5-én. 

id. Gyurgyák, 2001. 136. 

451 Gecsényi Lajos-Varga Imréné: Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. /Iratok a Győr-Soproni 

Levéltárból/ I. füzet. Bp., 1994. 20-21. A Baross Szövetségről olvasható: Ungváry 2012. 359. 
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V. 3. A nemzetiségi kérdés, különös tekintettel a német kérdésre 

 

Győr-Moson megye az 1920 utáni Magyarország egyik nemzeti szempontból összetett földrajzi 

régiója volt. A nemzetiségi kérdés, különösen a német lakosság és a magyar állam konfliktusa 

változatos intenzitással, hol nyíltan, hol látens módon éreztette hatását a politikában, egészen 

1947-ig. Az egyesített vármegyék északnyugati része, Moson az ország azon térségei közé 

tartozott, amelyeken összefüggő tömböt alkotott a német nemzetiség. Mivel Győr megyében 

csak egy település (Sövényház) rendelkezett német lakossággal, ezért a két politikai rendszeren 

keresztül végighúzódó, és az országos meg dunántúli politikába beágyazott „német kérdés” 

csak a régi Moson megye területét érintette.452   

Egyrészt a német nemzetiség viszonylag zárt területi elhelyezkedése, másrészt a 

Károlyi-féle népköztársaság által biztosított rövid életű nyugat-magyarországi német területi 

autonómiának az emléke, illetve a Burgenland sorsa körüli osztrák-magyar konfliktus 

következtében a magyar politika és a helyi magyar társadalom a Horthy-korszak egészében 

gyanakvással kezelte a nyugat- és északnyugat-dunántúli németséget is. Holott a mosoni 

heidebauerek nem rendelkeztek a tájegységi, régiós és vallási kötődésen, a szülőföldhöz való 

ragaszkodáson túlmutató, a rendiség korából fennmaradt közösségi szervezettség-tudattal 

(szemben az erdélyi szászokkal).453 A heidebauerek, hasonlóan a baranyai, tolnai, bácskai 

svábsághoz, nem alkottak nemzeti tudatú közösséget. A mosoni németség megosztott volt a 

foglalkozásszerkezet (falusi parasztság, uradalmi mezőgazdasági munkásság és a magyaróvári 

középrétegek, értelmiség), továbbá a parasztságon belül a vagyon, társadalmi helyzet (módos 

bauerek és szegényebb söllnerek) szerint. Moson német többségű település volt, de az 

iparosodó, és az 1930-as években Magyaróvárral mindinkább összeépülő nagyközség mindig 

szervesebben kapcsolódott a magyaróvári magyar nemzetiségű lakossághoz, mint a falvak 

németsége.454 

                                                           
452 Zielbauer György: A magyarországi németség nehéz évtizede 1945-1955. Szombathely-Vép, 1990., Pannon 

Műhely Könyv- és Lapkiadó Kft. 63. 

453 A heidebauerek történetéről olvasható: Thullner-Husz: A mosonmegyei németek kitelepítése 1945-1946. (Az 

elűzetés) Mosonmagyaróvár, 1997., Mosonmagyaróvári Német Kisebbségi Önkormányzat. 

454 Thullner-Husz 1997. 107. 
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A mosoni heidebauereknek nem volt külön képviseletük; ahogyan a németség 

egészének, az ő kulturális jogaik felett 1924-től a Német Népművelődési Egyesület őrködött, 

amelynek elnökévé a Bethlen politiki irányvonalához lojális Gratz Gusztáv konzervatív-

liberális politikust nevezték ki. A szervezet életét meghatározta a Gratz és Bleyer Jakab 

ügyvezető elnök személye által megjelenített két irányzat közötti burkolt, majd az 1930-as 

évektől mind nyíltabb vetélkedés. Míg Gratz és elvbarátai, például Pintér László kanonok úgy 

vélték, hogy a magyarországi német nemzetiségnek a magyar államhoz kell lojálisnak lennie, 

és az egyesületet az egyéni jogok biztosítékának tekintették, addig Bleyer vezetésével megjelent 

a hazai nemzetiségi közéletben a „népinémet” (volksdeutsch) irányzat, amelyik a hazai 

németség „népközösségként” való elfogadtatására törekedett.455 A Gratz-féle irányzat a magyar 

kormányok és a német nemzetiség közötti közvetítést, érdekkijárást tűzte ki célul. A Bleyer-

féle irányzat hátterét elsősorban a falusi német értelmiség és parasztság jelentette. A német ajkú 

munkásságon belül a szociáldemokratáknak volt erős támogatottsága, míg a kormánypártnak 

és a kisgazdáknak egyaránt voltak szavazói a német kisgazdák között.456  

A szociáldemokraták felvállalták a német nemzetiség kulturális és oktatási jogainak 

képviseletét, és biztosították a német tagok részére az anyanyelvű sajtót.457 A német nyelvű 

szervezkedés, valamint a nemzetiségi jogok képviselete Győr-Moson megye mosoni területein 

rendelkezett különös jelentőséggel. Moson nagyközségben német ajkú munkásság, 

Mosonszolnokon pedig mezőgazdasági munkásság koncentrálódott. A Gratz-féle irányzat 

mellett az 1930-as években egyre erősebbé vált az 1934-ben meghalt Bleyer örökébe lépő Franz 

Basch (Basch Ferenc) vezette volksdeutsch irányzat hangja, amelyik a magyarországi németek 

„népiségi” önszerveződését és öntudatra ébresztését tűzte zászlajára.458 Azonban ezek a viták 

igen távol álltak a mosoni németség falusi, agrárius rétegeitől, amelynek egyetlen célja az volt 

– ahogyan egy német paraszt 1939-ben kifejezte –, hogy „szent békességben magyar 

testvéreinkkel – német nyelvvel, de magyar szívvel – hadd éljük nyugodt, munkás életünket.”459 

A német kisebbség helyzete nemcsak azért volt különleges, mert a trianoni ország területének 

                                                           
455 Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen, 1998., Csokonai Kiadó 

52. 

456 Uo. 52-53. 

457 Uo. 52-53. 

458 Spannenberger 2005. 114. 

459 MV, 1939. augusztus 21. 1. 
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legnagyobb létszámú, és több helyen (Baranya, Moson, Budapest környéke) egységes tömbben 

élő nemzetiségét alkották, hanem az irántuk megnyilvánuló anyaországi figyelem 

következtében is: németországi szervezetek sora őrködött a nemzetiségi jogok magyarországi 

betartása, az anyaországgal való kulturális és gazdasági kapcsolatok kiépítése és zavartalan 

működése felett, így a Verein für das Deutschtum im Ausland (Egyesült a Külföldi 

Németségért) és a Német Védszövetség a Határmenti és Külföldi Németségért (Deutscher 

Schutzbund für das Grenz- und Auslanddeutschtum).460  

Az 1930-as években a németség ügye sajátos módon becsatornázódott a magyar 

értelmiség és középosztály, valamint részben a politikai döntéshozók vitáiba – Szabó Dezső és 

a népi írók, valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre úgy láttatták a németséget, mint amelyik 

kiforgatja földjéből a fogyatkozó, törzsökös magyar parasztságot, és a hódító birodalmi 

törekvések szolgálatában áll. Református lelkészek és népi írók már az 1930-as években 

megkongatták a vészharangot a Dunántúl felett, tekintettel a német népiségkutatásra és a német 

egyesületek fokozott aktivitására, valamint a dél-dunántúli egyke által jelentett demográfiai és 

szociális krízisre.461 A németországi és ausztriai náci mozgalom fellendülésével párhuzamosan 

egyre-másra érkeztek hírek a nácik nyugat-magyarországi agitációjáról.462  

Mindazonáltal a mosoni német nemzetiség nem vált a Magyarországtól való elszakadás 

hívévé. Eleinte a magyar kormánypárt (Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja) is a német 

nemzetiségű lakosság megbékítésének módját kereste, ezért a mosoni területeken, ahol az 

egyesített vármegyék területén a legtöbb német ajkú szavazó élt, a kormánypárt német 

nemzetiségű jelöltek fellépését támogatta (Bleyer Jakab, Erényi Károly, Gündisch Guido, 

Kussbach Ferenc, Neuberger Ferenc, Pintér László). Közülük négyen a Német Népművelődési 

Egyesület országos életében is szerepet játszottak (Bleyer, Gündisch, Kussbach, Pintér). Kühne 

Lóránt gyáros, a hírneves mosoni mezőgazdasági gépgyár alapítójának fia két ciklusban volt a 

magyaróvári körzet országgyűlési képviselője. Apja, Kühne Ede Hamburgból érkezett, és 

sajnálkozott, hogy nem tudott jól megtanulni magyarul, de fiait már ösztökélte, hogy sajátítsák 

el a magyar nyelvet és kultúrát. Lóránt már, társadalmi helyzete és vagyona révén, teljesen 

asszimilálódott a fogadó magyar társadalom elitjéhez. Német gyökereit nem tagadta meg, de 
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magát magyar nemzetiségűnek vallotta, és 1939 után szemben állt a németbarát politikával, 

ugyanakkor a sors iróniájaként 1946-ban csak személyes közbenjárására vették ki a 

kitelepítettek névsorából.463 A német nemzetiségű képviselők és képviselőjelöltek 

valamennyien elutasították a nyugat-magyarországi németek lakta területek Ausztriához 

csatolását. Pintér László rajkai esperes a mosoni németeket a magyar haza iránti hűségre intette, 

és a német lakosság 1848-as hazafias helytállását állította példaként az utódok elé.464 A 

Gömbös-kormány 1934-ben a megbízhatónak vélt Pintért ültette a Német Népművelődési 

Egyesület igazgatói székébe.465  

Ahogyan korábban Gratz, most Pintér volt hivatott biztosítani, hogy az egyesület 

megmaradjon az érdekvédelem talaján, és Bleyer utódai, Kussbach és Basch Ferenc ne vigyék 

el a „népi német” irányzat felé. A német nemzetiségű politikusok kamatoztatni tudták 

legfontosabb tőkéjüket: a helyismeretet. A mosonszentjánosi választókerületben 1926-1935 

között három választást egymásutánban olyan képviselőjelöltek nyertek meg, akik nem voltak 

tagjai a kormánypártnak. Wachtler István volt mosonszolnoki főjegyző 1926-ban 

pártonkívüliként (bár kormánytámogató programmal) legyőzte Erényi Károly őrkanonokot, 

volt mosonszolnoki esperest, a kormánypárti, és ugyancsak német nemzetiségű jelöltet.466 Lang 

Lénárd az apjától örökölt 120 holdas mosonszentpéteri parasztbirtokán gazdálkodott, majd az 

1931-es választáson elindult a mosonszentjánosi kerületben az FKGP képviselőjelöltjeként. 

Kemény küzdelemben, a második fordulóban legyőzte a kormánypárt jelöltjét, Kussbach 

Ferencet, a Népművelődési Egyesület ügyvezető alelnökét, majd 1935-ben a pártonkívüli 

jelöltként fellépő Wennesz József borbélymestert. Jellemző módon az 1931-es országgyűlési 

almanach szerkesztői azt hangsúlyozták, hogy Lang legyőzte a német nemzetiségű jelöltet, és 

Kussbach kormánypártiságáról nem is tettek említést. Az 1935-ös országgyűlési almanachban 

viszont már megemlítették, hogy Lang maga is német ajkú.467 Mivel mindegyik említett esetben 
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a német nemzetiséghez tartozó, magát német identitásúnak is valló jelöltek küzdöttek 

egymással, nemzetiségi konfliktus leképeződése nemigen érhető tetten a választás 

eredményében. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tekintélyes, ismert közéleti személyiségek, 

akik maguk is a közösségből jöttek, képesek voltak hitelesen megjeleníteni az ellenzéki 

alternatívát. 

A hitleri nemzetiszocializmus 1933-as győzelmével a német terjeszkedéstől való 

félelem tovább fokozódott. 1938. november 26-án Basch Ferenc vezetésével megalakult a 

Magyarországi Németek Népi Szövetsége, közismert nevén a Volksbund. Az új, bevallottan a 

disszimilációt propagáló szervezet hamarosan magához ragadta a német nemzetiség 

kizárólagos képviseletét.468 A hitleri Német Birodalom közelsége és a Volksbund 

szervezkedése nem kis riadalmat váltott ki, tekintettel a határhoz közel viszonylag egységes 

tömbben élő Moson megyei németségre. Nem csoda, hogy a német nemzetiségűekkel szembeni 

gyanakvás fokozódott ebben az időben. A Mosonvármegye lap például 1939. augusztus 21-i 

számában szó szerint közölt egy levelet, amelynek szerzője egy néven nem nevezett német ajkú 

községből intézett segélykiáltást a Volksbund propagandája miatt, mert, mint írta, a 

volksbundisták szervezkedése óta „döbbenetesen terjed a magyargyűlölet s nem bűn többé a 

nemzetgyalázás, a fölségsértés.” A levélíró szerint a helyi németek nem kérnek az izgató 

szavakból, előttük „még szent a haza, sérthetetlen az ősi határ.” A levélben foglaltak 

hitelességét német ajkú polgárok erősítették meg aláírásukkal, de a neveket a lap, mint közölte, 

„tapintatosságból” elhagyta.469  

A Volksbund Moson megyei története mindmáig fehér foltnak számít a hazai 

történettudományban. A Volksbund történetéről a legalaposabb összefoglalót Spannenberger 

Norbert írta, de monográfiájában a mozgalom országos szintű, valamint dél-dunántúli 

(baranyai, tolnai), bácskai és észak-erdélyi szerveződése és tevékenysége hangsúlyos, a 

szervezet mosoni történetét nem mutatta be. Az 1939-es választáson három kormánypárti jelölt 

indult el, akit a Volksbund támogatott, közülük ketten jutottak be a parlamentbe: Heinrich Mühl 

a bonyhádi egyéni választókerületben és Jakob Brandt Bács-Bodrog megyei listán, ugyanakkor 

Pintér László kanonok, a Népművelődési Egylet igazgatója, a kormánypárt favoritja elvérzett a 
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rajkai választókerületben.470 Zielbauer György 14-re tette az 1939-1941 között megalakult 

községi Volksbund szervezetek számát Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék területén. A 

legtöbb községi szervezet megalakítására 1940-ben került sor, a Wehrmacht hadisikereinek a 

csúcspontján; ekkor 8 szervezet alakult meg.471 

A német lakosság egy része kezdettől ellenszenvvel figyelte a Volksbund 

tevékenységét. Moson megyében a később Volksbund-tagoktól elkobzott földbirtokok és 

lakóingatlanok mérete alapján kimutatható, hogy elsősorban a szegény agrárrétegek támogatták 

a mozgalmat.472 A Moson megyei német nemzetiségű és német származású elit tagjai 

érzelmileg és érdekeik alapján is a magyar állameszméhez, a „szentistváni Magyarország” 

víziójához kötődtek, magyar hazafiaknak tekintették magukat, és szemben álltak a völkisch 

németség-felfogással: közöttük voltak tisztviselők (Schmack Leó magyaróvári szolgabíró, 

Sattler János mosonmagyaróvári polgármester), egyháziak és értelmiségiek (Fürstenfeld 

Mihály rajkai és Welter Rezső hegyeshalmi plébánosok, Weiner Leó, a piarista gimnázium 

hittantanára).473  

Pintér László rajkai esperes, országgyűlési képviselő, a kormánypárt Moson megyei 

„erős embere” 1939 előtt mérséklő hangot ütött meg a hitleri Németországgal szemben, és a 

Magyar Élet Pártja 1939. május 14-i mosoni nagygyűlésén (nyilván a választásra, illletve saját 

volksbundista érzelmű választóira is gondolva) méltatta a németek szerepét a magyar revíziós 

törekvések sikerében. Mint említette, „sokan azt mondják, hogy félni kell Németországtól”, de 

emlékeztetett arra, hogy „Németország nélkül ezt a tisztulási folyamatot megcsinálni nem 

lehetett volna. Még 20-30 évig szavalhattunk volna a revízióról, de német segítség nélkül 

semmire sem jutottunk volna.”474 Pintér lelkesedése azonban lelohadt, hiszen, ha német 

nemzetiségi születésű volt is, magyar hazafiként, papként és politikusként ellenezte 

Magyarország sodródását a német élettérbe. 
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Az 1945 utáni rendszerben nemcsak a kormánypárti Pintér, hanem a kisgazda Lang is 

kiszorult a közéletből, mint az előző rendszerben exponált emberek. Hasonló sors várt az új 

rendszerben Wachtler Istvánra, aki Timaffy Lászlónak a földosztást és magyar betelepítést 

méltató, egyúttal a mosoni „svábságot” támadó cikkére a megtámadottak önérzetével felelt, és 

egy válaszcikkben kikérte saját nevében is, hogy őt bárki „svábnak” titulálja, magyarázatul 

közölve, hogy a heidebauerek ősei Salzburg vidékéről érkeztek, míg a svábok Badenből és 

Württembergből.475 Wachtler felismerhette, hogy a „heidebauer” név mellőzése és a „sváb” 

elnevezés széleskörűvé válása mögött egy nyelvpolitikai küzdelem húzódik meg. A „sváb” 

elnevezés az 1945 utáni közéletben nem egyszerűen a magyarországi németség egy, származási 

helyét és letelepedési helyét tekintve azonos hátterű csoportját jelölte, hanem a teljes 

németséget, függetlenül a letelepedésük időpontjától és helyétől, nyelvjárástól, és az 

asszimiláció fokától.  

Ahogyan a háború előtt Baschék egységes kategóriaként kezelték a magyarországi 

németséget, 1945 után az új magyar kormányzat is egységes népességként tekintett rájuk. 

Wachtler észrevette ennek veszélyét, és igyekezett visszaszerezni a mosoni heidebauerek 

számára az önmegnevezés jogát, hogy ezzel a népcsoport saját, regionális identitása, ősisége 

mellett érveljen, és kiszabadítsa azt a közvéleményben szitokszóvá vált, a németséget egységes 

kategóriaként kezelő „sváb” gyűjtőnév alól. Wachtler hivatkozott arra, hogy a mosoni németség 

mindig elutasította a volksdeutsch politizálást, amelynek bizonyítékaként hivatkozott Bleyer 

bukására a mosonszentjánosi kerületben.476A németség háború utáni helyzetét, a 

kitelepítéseket, azok nemzetközi vonatkozásait a történettudomány mára alaposan feldolgozta, 

ezért szükségtelen erre kitérnünk.477 Az országos szintű politikai-társadalmi folyamatokkal 

foglalkozó történetírásban sem kutatott azonban a német gyökerek és a pártosodás 

összefüggése. A németség jog- és vagyonfosztása összekapcsolódott az újraelosztással, 

amelynek kedvezményezettjei Mosonban nagyrészt az oda bevándorolt telepesek voltak. A 

mosoni területen a kommunisták, a kisgazdapártiak és a parasztpártiak egymással versengve 

igyekeztek minél több támogatót szerezni a telepesek soraiban, míg a németek a 

Szociáldemokrata Párthoz vonzódtak, amelyik – szociológiai okok miatt is – a meghatározó 
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erejű, befolyásos pártok közül a legkevésbé exponálta magát a németség kollektív 

bűnösségének hangoztatásában. Ez érthető is, hiszen az SZDP számos országos hírű politikusa 

(pl. Bán Antal, Bechtler Péter, Reisinger Ferenc) és középvezetője is német gyökerekkel 

rendelkezett, így a Győr-Moson megyei listán 1945-ben mandátumot nyert, bánáti születésű 

Zentai (Zuschlag) Vilmos is, aki a németek kulturális autonómiáját pártolta. Utóbbi az SZDP-

n belül a nemzetiségi kérdés avatott szakértőjének számított, 1919-től vezette a párt német 

titkárságát.478  

Győr-Moson megye német lakosai bizonyos tekintetben kedvezőbb helyzetben voltak, 

mint az ország más területei, mert megmenekültek attól, hogy egy „kis munkára” a 

Szovjetunióba hurcolják őket, ahogyan az ország más vidékein élő németek egy részével 

megtörtént. Az 1944. december 22-én kelt 0060. számú szovjet katonai parancs, amelyik a 

magyarországi németeket kényszermunkára kötelezte a front mögötti területen, már nem 

érintette a megye lakosságát.479 Azonban 1945-től kezdve a győr-mosoni németség sorsa 

szorosan összefonódott az ország többi részén élő németek sorsával: a jog- és vagyonfosztás, 

majd végső soron a kitelepítés fenyegetése tavasztól, amikor a szovjet hadsereg kiűzte a német 

csapatokat, a győr-mosoni németek feje felett lebegett. Mindemellett az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány március 17-én megjelent rendelete a földosztásról is kedvezőtlenül érintette a 

németséget, hiszen a kormány nem támogatta a német nemzetiségű földigénylők kívánságát.480  

Magyarország eme északnyugati szegletének „elmagyarosítását”, amelyet már az 1930-

as években felvetettek, az 1945 utáni rendszer sikeresen megvalósította, a telepes mozgalom 

támogatása révén. Az 1946-47-es időszakban tetőzött a nemzetiségi probléma, amelynek egyik 

ágát a németek kitelepítése, másik ágát a Csehszlovákia részéről Moson megye egy részére 

bejelentett, nemzetiségi szempontból nem megalapozott igénye jelentette. Az 1945. februári 

internálási rendelet rendőrhatósági felügyelet alá vonta a németeket. A földosztásról szóló 

rendelet a háborús és népellenes bűnösök, fasiszta vezetők mellett a Volksbund-tagok 

földbirtokát is teljes egészében elkobzásra ítélte. A magyar politika a német nemzetiségűek 
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internálását és a földkérdést összekapcsolta, és a németek kimozdításával, valamint a belső 

telepítéssel akarta orvosolni a magyar agrárszegény rétegek, valamint menekültek (bukovinai 

székelyek, felvidéki magyarok), később a csehszlovák-magyar lakosságcsere keretében 

áttelepített magyar nemzetiségűek földínségét.481A koalíciós pártok az 1945. május 14-i 

pártértekezleti ülésen még azt az álláspontot képviselték, hogy „svábkérdés” nincsen, csak 

„fasisztakérdés” van. A pártok csak a volksbundisták és SS-katonák kitelepítését határozták 

el.482  

A Moson megyei németeket Mosonszolnokra költöztették. A németek általában 

engedelmeskedtek a hatóságoknak, csak Magyarkimlén és Mosonszenjánoson került sor 

ellenállásra, amelynek mértékét és jelentőségét a sajtó jócskán felnagyította. 

Mosonszentjánoson a németek megtagadták a kiköltözést, ezért a Borsodból érkezett 

telepeseket nem tudták elhelyezni.483 November 7-én a magyarkimlei német lakosok ellenálltak 

a kitelepítési parancsnak, és botokkal fogadták a kitelepítést végző kerületvezetőt, valamint a 

magyar telepeseket. Az újságok és a hatóságok által utóbb „fegyveresnek” nevezett, jócskán 

felnagyított zendülés során Szép Miklós telepfelügyelő és egy telepes is súlyos sérüléseket 

szenvedett.484 Az egyházak tiltakozása mellett az SZDP és az FKGP is mérsékletre intett. A két 

párt mentesíteni akarta a kitelepítés hatálya alól azokat a német ajkúakat, akik magukat a 

legutóbbi népszámláláson magyar nemzetiségűnek vallották (ezt a céljukat egy 1946. májusi 

belügyminiszteri rendeletben sikerült elérniük). A nyár végi országgyűlési választásra készülve 

a pártok egyre inkább a választási küzdelem függvényeként kezelték a német kérdést. Az FKGP 

és az SZDP támogatta azoknak a német anyanyelvű választóknak a választójogát, akik nem 

voltak tagjai a Volksbundnak, és akik nem szerepeltek a kitelepítési listán.485 Az SZDP-nek 

még az 1947-es választás előtt is küzdelmet kellett vívnia az MKP-vel a német anyanyelvű 
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választók jogainak védelmében.486 Természetesen az, hogy az FKGP és az SZDP amennyire 

lehetett, védeni igyekezett a német anyanyelvű lakosságot, nem csupán a humanizmus, hanem 

a politikai érdek alapján is megérthető: a két párt sokkal beágyazottabb volt Moson megyében, 

mint az MKP és az NPP, és saját választóik tömegével fordultak volna szembe, ha nem veszik 

figyelembe a német anyanyelvűek érdekeit. Az 1945. december 29-i rendelet már a kollektív 

bűnösség szellemében a magukat német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallók 

kitelepítéséről rendelkezett. Az 1946-47-es időszakban az ország területéről 185 600 német 

nemzetiségű vagy ajkú személyt telepítettek ki, közöttük 13 650 főt Győr-Moson megye 

területén fekvő 18 községből, vagyis a megye községeinek 35%-ából.487  

Az 1941-es és 1949-es népszámlálás adatainak összevetése alapján jól érzékelhető a 

német nemzetiségű lakosság embervesztesége: míg 1941-ben 17 069 személy vallotta 

anyanyelvének a német nyelvet, addig 1949-ben csak 267 főt tett ki a magukat német 

anyanyelvűnek valló száma.488 A hiányt a természetes biológiai okokon kívül részben a 

világháború alatti vérveszteség, a nyugatra menekülés, részben a kitelepítés magyarázza. Nem 

tudható persze, hogy hányan voltak olyanok, akik egzisztenciális okból nem merték 

anyanyelvüknek vallani a németet. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a kitelepítés időbeli 

közelségét, valamint a magyar telepesekkel való konfliktusos kapcsolatrendszert, amelyek 

együttesen arra ösztönözték az egyéneket, hogy tagadják el német nemzetiségi gyökereiket.  

Másként alakult a magyar állam kapcsolata a mosoni terület másik nagy nemzetiségi 

csoportjával, a horvátsággal. A mosoni magyar-horvát kapcsolatokat meghatározta, hogy a 

második világháború után Győr-Moson északi területén öt, túlnyomórészt horvátok lakta 

község (Dunacsún, Bezenye, Horvátjárfalu, Rajka, Oroszvár) hovatartozása kérdésessé vált. 

Csehszlovákiának az érintett községekre bejelentett igénye éles tiltakozást váltott ki a horvát 

ajkú lakosság körében, és a tiltakozó mozgalom a mosoni kisgazdákat, parasztpártiakat és 

kommunistákat egységbe kovácsolta. 1946. augusztus 11-én a három párt szónokai Rajkán és 

Oroszváron egymással versengve, „a többezres tömeg szenvedélyes hangú közbeszólásaitól 

kísérve” méltatták az ott élők hűségét a magyar államhoz. A rajkaiak és oroszváriak legalább 
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népszavazást kívántak, mert „nem akarnak – mint mondták – jog nélkül kiszolgáltatott 

kisebbség lenni, hanem egy demokratikus ország teljes jogú szabad polgárai.”489A horvát 

lakosság tiltakozása sem tudta megakadályozni Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár 

elcsatolását. 1946-ban a lakosságcsere-egyezmény segített feloldani Magyarország és 

Csehszlovákia diplomáciai konfliktusát. Míg a magyarokat kötelezték áttelepülésre, addig a 

szlovákok önként jelentkezhettek áttelepülésre. 73 273 magyarországi szlovák élt a 

lehetőséggel, míg ennél lényegesen többen – 80 ezren – hagyták el Csehszlovákiát.490  

A magyar állam törekedett a horvát nemzetiség jogainak biztosítására. Az 1945 és 1949 

közötti rövid időszak, a németekkel ellentétben, a horvátok számára a békét és nyugalmat 

jelentette, igaz, a fokozatosan kibontakozó jugoszláv-magyar ellentét hatására ezt 1949-től egy 

újabb fordulat, a represszió váltotta fel. A magyaróvári járás főjegyzője, dr. Bodonyi Jenő 1947. 

december 16-án jelentette az alispánnak, hogy utasította Bezenye, Horvátkimle és Magyarkimle 

község elöljáróságát, hogy a hivatalos ügyekben hozzájuk anyanyelvükön forduló horvát 

nemzetiségűekkel horvát nyelven érintkezzenek, továbbá utasította a bezenyei jegyzőt a horvát 

nyelv határidőre történő elsajátítására.491 Győr-Moson megye alispánja a 2658/1949. számú 

rendelettel intézkedett, hogy Bezenye, Horvátkimle és Magyarkimle községekben a 

hirdetményeket horvát nyelven is tegyék közzé.492 A jugoszláv-szovjet viszony elromlásának, 

a Moszkvától függetlenedő titói politika Kominform általi megbélyegzésének hozadékaként a 

magyar állam 1949-től konfrontálódott a délszláv kisebbségi csoportokkal, így a horvát 

kisebbségekkel is (utalhatok a határ mentén élő délszláv kisebbségek kitelepítésére), de ez a 

történet már egy másik történelmi korszak lapjaira tartozik.493 

V. 4. A telepes kérdés 

 

Győr-Moson térségének, különösen a régi Moson megyének a földrajzi fekvése, és az ott, 

Ausztria mentén egy tömbben élő németség léte, valamint a valamennyi német egyesítésére 

                                                           
489 KLA-285/8-41. Győr megye. 

490 Föglein 2000. 130-131.  

491 Jelentés a magyaróvári járás főjegyzőjétől. 3015/1947. Mosonmagyaróvár, 1947. december 16. GyMSML-ML 

IV.B.460. a. 

492 Győr-Moson vármegye alispánjától. 2658/1949. alisp.r. GyMSML-ML IV.B.460. a. 

493 Tilkovszky 1998. 142-145., Föglein 2000. 137. 



164 

 

törekvő németországi náci mozgalom felemelkedése okozta, hogy a magyar kormányok az 

1930-as évektől Moson megyét ideális területnek vélték a telepítésre. A vizsgált korszakban a 

telepes mozgalom két hulláma különíthető el: az 1930-as évek második felében (1937-1940), 

valamint 1945-46-ban. Noha a nemzetiségi szempont, a mosoni terület „magyarosítása” 

kitapinthatóan jelen van mindkét esetben, az 1945 utáni telepítés összehasonlíthatatlanul 

nagyobb repressziót jelentett a térség német nemzetiségű lakosai számára, és több csoportközi 

konfliktust idézett elő. A telepes kérdés tehát nem szakítható el mereven a nemzetiségi 

kérdéstől, mégis szükségesnek tűnik, hogy külön kezeljem ezt a két kérdést.  

Csizmadia Károly fiatal, agilis lelkészként azt az álláspontot képviselte, hogy a nyugati 

határszélen meg kell erősíteni a magyar nemzetiségi jelenlétet, különben ez a vidék is elvész a 

magyarság számára, ahogyan a trianoni békeszerződéssel elcsatolt volt országrészek. Ezzel a 

félelemmel nem állt egyedül a korabeli közéletben. A népi mozgalom tagjai, Illyés Gyulától és 

Fülep Lajostól Kodolányi Jánoson keresztül Kovács Imréig, figyelmeztettek a Dunántúlon zajló 

kedvezőtlen folyamatokra: a nagybirtok szorításában élő dél-dunántúli magyar nemzetiségű 

parasztság egykézésére, a németség gazdasági térnyerésére, valamint a falusi német lakosság 

körében terjedő náci propagandára. Kovács Imre, aki Matolcsy Mátyással bejárta Dél-

Magyarországot, 1935-ben új Erdélynek látta a Dunántúlt, amelyik szintén elvész a magyarság 

számára, ha nem hajtják végre a radikális birtokpolitikai reformot a magyar nemzetiségű 

parasztság javára. Ezért javasolta a nagybirtok felosztását, és nemzetvédelmi célból egy „200 

kilométeres határőrvidék” kialakítását, amelyik útját állná a német törekvéseknek.494  

Csizmadia Károly azt írta visszaemlékezésében, hogy „itt a nyugati határszélen gáttá, 

sövénnyé kell válni minden magyarnak, hogy az idegen áramlást feltartóztassa, és a belső 

értékeket megvédelmezhesse.”495 A népi mozgalom tagjainak félelmét táplálta az 1930-as évek 

náci propagandája, amelyik Ausztriából átcsapva a Dunántúl más területei mellett a Mosoni-

síkságon is megjelent.496 A nemzetvédelmi indítékon túl a felekezeti szempont is befolyásolta 

Csizmadiát. Az 1930-as népszámlálás szerint a később egyesült két településen, Magyaróváron 
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és Mosonban 13 418 római katolikus vallásúra 216 református jutott. Hasonló volt a két 

felekezet aránya Moson megye többi településén is. A reformátusok a két település összes 

lakosának 1,4%-át, Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék lakosságának 2,57%-át adták.497  

Az 1936:XXVII. tc. leszögezte, hogy telepes község alakítható ott, ahol azt „a 

népsűrűségi és birtokmegoszlási viszonyok kívánatossá teszik”, valamint az érintett terület 

mérete, és a piaci viszonyok lehetőséget nyújtanak 150 család megélhetésére.498 Az 

északnyugati országrészen fekvő Kisalföld eleget tett a törvénybe foglalt demográfiai és 

gazdasági feltételeknek. Az 1930-as évek kormányai által meghirdetett telepítési politika 

eredményeként a nyugati határszélen, Moson megyében sorra alakultak telepes községek: 

Kisudvar (1937),  Pünkösdvásár (1938), Kisnyilas (1938), Jánosház-puszta (1939) és Újrónafő 

(1940). Kisudvart Győr megyei és részben Moson megyei, Pünkösdvásárt Csanád és Sopron 

megyei telepesek részére alapították meg.499  

1938-ban és 1939-ben az állam megvásárolta a Wenckheim-uradalom egy-egy 

birtoktestét, és azt mindkét alkalommal a Vitézi Szék rendelkezésére bocsátotta telepítés 

céljából. A Vitézi Szék 1938-ban felépíttette Kisnyilast, ahol 16 hajdúsági család talált új 

otthonra, egy évvel később pedig 20 Sopron megyei családot telepítettek Jánosház-pusztára.500 

A németek lakta egykori Moson megye szívében, a Mosonszolnok községtől 1867-es tagosítás 

során elválasztott Rónafőpusztán megalakult Újrónafő telepesközségnek azt a szerepet szánták, 

hogy – Mosonmagyaróvárhoz hasonlóan – a nyugati határszélen a magyar kultúra végvára 

legyen.501 Sokáig elterjedt volt a szakirodalomban, hogy a telepítésnél a nincstelen 

szegényparasztokat, zselléreket részesítették előnyben. Valójában nem a legszegényebbek 

kerültek a telepítendők közé. Ennek jó oka volt, hiszen a telepítésre jelentkezők számára 
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előírták, hogy tartoznak kifizetni a részükre juttatott ingatlan vételárának 30%-át (a Vitézi Rend 

tagjai, a hadirokkantak és a három- vagy több gyermekesek 25%-át), továbbá az önálló 

gazdálkodáshoz szükséges megfelelő anyagi erővel és eszközökkel kellett rendelkezniük.502 A 

nemzetvédelmi szempont elsődlegességét mutatta, hogy a telepeseket szigorúan 

megválogatták: csak magyar nemzetiségű telepesek jelentkezhettek, akiknek számos 

kritériumnak kellett megfelelniük (magyar hangzású név viselése, politikai megbízhatóság, 

egészségügyi alkalmasság). Elsőbbséget élveztek a nagycsaládosok, a vitézek, a hadirokkantak, 

valamint a hősi halottak férfi utódai.503 A kormány telepítési akciójának megcélzottjai 

nyilvánvalóan nem a legvagyonosabb földművesek voltak, de nem is a legszegényebbek, az 

agrárproletárok (utóbbiak nem tudtak volna eleget tenni az önrész kifizetésének), hanem azok, 

akik bár rendelkeztek házzal és földdel, de alig tudtak megélni a saját földjükön. A 

Földművelésügyi Minisztérium nemcsak földet adott a telepeseknek, hanem részükre 

lakóházakat és melléképületeket is építtetett.504  

A telepítésnek akadtak bírálói is a helyi elit körében. Erényi Károly győri őrkanonok, a 

kormánypárt tagja és volt képviselőjelöltje a Mosonvármegye hasábjain meglepettségének és 

neheztelésének adott hangot amiatt, hogy a telepítésnél nem a megyei születésű napszámosokat 

részesítik kedvezményben, hanem az ország más területeiről hoznak telepeseket. A kanonok-

politikus álláspontját meghatározta, és szavainak súlyt adott, hogy a k.e.e. vármegyék 

törvényhatósági bizottságában annak a Moson Megyei Pártnak volt az elnöke, amelyik a Győr 

megyétől való elszakadásért, és az önálló Moson megye visszaállításáért küzdött. Eleve a 

lokális érdekű közéleti ember szempontjából viszonyult a telepítéshez, papként pedig – 

Csizmadiához hasonlóan – a gondjaira bízott közösség pártját fogta. Ezen kívül határozottan 

visszautasította a mosoni németség hazafiasságának lebecsülését.505 Erényi, aki maga is 

heidebauer születésű volt, nem emelt elvi kifogást a magyarosítás törekvése ellen, annak 

módjával viszont messzemenően nem értett egyet, és figyelmeztetett a várható politikai 

következményekre: „Az emberek el vannak keseredve (…) És kezdenek kifelé [ti. a hitleri 

Németország irányába – P. Á.] kacsintgatni, ahol különösen a napszámos népség egész jó 
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módban él, s majd jön közéjük Basch és társai, s fel fogják forgatni az eddig nyugodt 

társadalmat”.506 Érvelése szerint a helyi születésű napszámosoknak kellett volna földet 

biztosítani.507 1945-ben újabb államilag szervezett, bátorított telepes hullám vette kezdetét, 

amelynek célpontjai szintén a német nemzetiségű lakosság által lakott régiók (Baranya, 

Budapest környéke, Moson) voltak. A nagybirtok megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz 

juttatásáról szóló 600/1945. számú kormányrendelet korlátlan kisajátítást helyezett kilátásba a 

Volksbund-tagokkal szemben. Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a kisajátított, korábban német 

nemzetiségű birtokos kezében lévő földek kiosztása nem fedezi a földigénylők igényeit. Tóth 

Ágnes számítása szerint az egész ország területén 103 000 német nemzetiségű személyt ítéltek 

vagyonelkobzásra, és számítása szerint 1,4 kat. hold volt az egy személyre jutó elkobozható 

átlagos birtokméret (természetesen ez csupán egy statisztikai átlag, az elkobozható földbirtokok 

méretében nagy volt a szórás).508  

A német tulajdonú földbirtokok és lakóingatlanok számára vonatkozóan a magyaróvári 

járás főszolgabírója által készített kimutatások nyújtanak tájékoztatást. 1945. május 10-én a 

főispán kötelezte a főszolgabírákat, hogy írják össze a községek német nemzetiségű lakosait, a 

tulajdonukban lévő földbirtokállományt és a lakóingatlanokat, valamint külön azokat az 

ingatlanokat, amelyeket elkoboztak, és azokat, amelyek még a tulajdonosuk kezén vannak, 

továbbá a községek magyar nemzetiségű lakosait. A főszolgabíró a községek jegyzői útján 

végezte az összeírást. Sajnos így is fennáll a lehetősége annak, hogy pontatlan számadatok 

csúsztak be a főispánhoz küldött jelentésbe, mert Lébény, Magyarkimle és Máriakálnok 

esetében feltűnően kerek számadatokat olvashatunk. A Volksbund-tagok száma sem mond 

önmagában sokat, nem tudjuk ugyanis, maga a tagság mennyire jelentett komoly 

elkötelezettséget, valódi bevonódást a szervezet életébe, és a részvétel mennyire tükrözte 

inkább a közösségi nyomást. Az alábbi táblázatban közöljük a főispán által összegzett 

kimutatást a Győr-Moson megyei németek vagyoni állagáról, amelyik tájékoztat a németek és 

a Volksbund-tagok tulajdonában lévő földbirtokokról és házakról. Győr-Moson megyében 

18 652 földigénylő nyújtotta be igényét. Elosztva a számba jöhető német tulajdonú birtokokat 
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a földigénylők számával, egy igénylőre átlagosan 1,4 kat. hold jutott volna, vagyis egy alapos 

földosztás is csak az életképtelen kis- és törpebirtokok elszaporodását eredményezte volna.509 

község neve 

német 

lakosság 

száma 

Volksbund-

tagok száma 

német 

tulajdonú 

földbirtokok 

száma (kat. 

hold) 

német 

tulajdonú 

házak 

száma 

Bezenye 57 57 89 30 

Dunacsún 39 39 60 12 

Hegyeshalom 709 167 2781 244 

Horvátjárfalu 6 nincs adat  nincs adat  1 

Lébény 50 40 90 30 

Levél 1464 447 2467 241 

Magyarkimle 300 50 31 9 

Máriakálnok 900 142 320 60 

Mosonszentjános 2 422 1600 7546 552 

Mosonszentpéter 2192 1830 5470 413 

Mosonszolnok 1292 445 2885 223 

Oroszvár 119 115 1154 137 

                 forrás: GyMSML-ML IV.B.460. a. 

A fenti adatsort kiegészítettük az elkobzott német birtokok százalékos arányával. E 

táblázat alapján levonhatjuk, hogy a német földbirtokok elkobzása milyen mértékben érintette 

az egyes községeket a német tulajdonú birtokállomány egészéhez viszonyítva: 

                                                           
509 Győr-Moson-Pozsony k.e.e. várm. és Győr város főispánjától. 101/1945. főisp. tárgy: a németajkú községek 

lakosainak vagyoni állapota. GyMSML-ML IV.B.460. a. 
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község neve 

az 

elkobzott 

birtokok 

százalékos 

aránya 

1945 

májusában 

Bezenye 73 

Dunacsún 100 

Hegyeshalom 94 

Horvátjárfalu nincs adat 

Lébény 63 

Levél 91 

Magyarkimle 100 

Máriakálnok 100 

Mosonszentjános 38 

Mosonszentpéter 49 

Mosonszolnok 10 

Oroszvár 100 

                                                  forrás: GyMSML-ML IV.B.460. a. 

1945 tavaszán az elkobzott német birtokok aránya öt községben elérte az összes német 

tulajdonú birtokállomány 100%-át (Dunacsún, Magyarkimle, Máriakálnok, Rajka, Oroszvár).  

Két községben az elkobzás a német birtokok több mint 90%-át érintette, de például 

Mosonszolnokon csak 10%-át, Horvátjárfalun pedig 1945 tavaszáig egyáltalán nem történt meg 

a birtokelkobzás.510 

                                                           
510 GyMSML-ML IV.B.460. a. 
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A Népgondozó Hivatal 323 családot telepített le Győr-Moson megyében.511 A telepesek 

több rétegre bonthatóak. Egyrészt volt egy belső, megyén belüli telepítés: szigetközi 

magyarokat költöztettek a németek házaiba. Ahogyan egy újságcikk a máriakálnoki telepítés 

kapcsán nyersen megfogalmazta, kifejezve a kor politikai hangulatát: „Kihúztuk a sváb tüskét 

Szigetközünk színmagyar, dunacsipkés [ti. Duna-csipkés – P.Á] testéből.”512 Emellett 

megindult egy külső telepítés, amelynek alanyai borsodi és felvidéki telepesek voltak. Míg 

például a Máriakálnokra költöző szigetköziek kertészek voltak, akik képesek voltak folytatni a 

német lakosság magas szintű kertkultúráját, addig Levélre borsodi bányászokat telepítettek, 

akikről sejteni lehetett, hogy a föld parlagon marad kezükön.513 Világos volt, hogy a különböző 

tájegységről 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 kevéssé 

érintette, mert a két világháború között legálisan tevékenykedő munkáspárt Győr körzetén és 

Mosonmagyaróváron kívül addig sem rendelkezett szilárd pozíciókkal. Az MKP és az NPP 

karolta fel leginkább a telepítési programot, nem függetlenül attól a ténytől, hogy ennek a két 

pártnak volt a legkevésbé gyökere az északnyugati régióban. Nyilvánvalónak tűnhetett, hogy a 

telepítés révén nemcsak a régi Moson megye területének végleges és feltartóztathatatlan 

elmagyarosítása következhet be, hanem a két párt is gyökeret ereszthet az északnyugati 

régióban. A telepes mozgalom számos kérdést vetett fel. Erényi plébános hat évvel korábbi 

érvelését, miszerint Győr-Moson megye agrárproletariátusát és szegényparasztságát előnyben 

kell részesíteni a más országrészből jövőkkel szemben, a magyaróvári szolgabíró is 

megismételte a járásában kialakult helyzettel kapcsolatos jelentésében.514 Több forrás – 

szolgabírói jelentések, pártiratok – szerzőjének egybehangzó benyomása, hogy az újonnan 

érkezett telepesek egy része nem annyira a produktív munkában, mint inkább a könnyen szerzett 

„sváb” javak minél gyorsabb felélésében volt érdekelt.  

                                                           
511 Uo. 78. 

512 Szabad Mosonvármegye. 1945. október 21. 1. 

513 Thullner-Husz 1997. 98. 

514„Győr-Moson megye olyan számú agrárproletariátussal rendelkezik, amelynek letelepítése elsőrendű 

fontosságú.” Jelentés a levéli telepítésről. 3097/1945. GyMSML-ML IV.B.460. a. 
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A telepítési politika meggondolatlan végrehajtására a levéli telepítés kapcsán a 

magyaróvári főszolgabíró már 1945. november 9-i jelentésében rámutatott. Jelentésében 

felhívta a figyelmet Győr-Moson országos viszonylatban kimagasló mezőgazdasági 

kultúrájára, és arra a veszélyre, mivel járhat, ha a jól termő győr-mosoni föld a telepítés révén 

nem helybeli, és még ráadásul földműveléshez nem is értő 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 németektől elkobzott földekre, és riasztó 

példaként hivatkozott arra, hogy sok telepes közt „ma olyan hangok hallatszanak, hogy jólétben 

és bőségben áttelelnek, és tavasszal visszamennek Borsod megyébe.”515 Mindazonáltal a 

főszolgabíró nem támadta magát a telepítés programját, de ellenezte a nyakló nélküli, a 

gazdasági praktikumot és emberi tényezőt figyelmen kívül hagyó telepítést. Feltétlenül 

szükségesnek tartotta a telepesek mezőgazdasági képzését, hogy ismét olyan virágzó legyen a 

mezőgazdaság, mint amikor a föld a heidebauerek kezén volt, ezért a telepesek számára 

tanfolyamok indítását javasolta.516  

A helyzet a következő évben sem javult, erre utal, hogy a rajkai Termelési Bizottság 

elnöke, Srágner Miklós a rajkai telepesek felülvizsgálata tárgyában levelet intézett a 

földművelésügyi miniszterhez, amelyben a telepesek többségét „fegyelmezetlennek” és 

gondatlannak minősítette, akik a földműveléshez nem értenek, azt csak nyűgnek érzik, a földet 

nem szeretik. Srágner emlékeztetett arra, hogy a telepesek rossz megválogatása miatt a Rajka 

határában fekvő szántóterület 60%-a műveletlen maradt, és 48 állat pusztult el. Javasolta a 

miniszternek, hogy zárják ki azokat a telepítésből, akik nem értenek a mezőgazdasághoz, és, 

mint hozzátette, „ebből a nagy mezőgazdasági fontosságú ügyből mindig pártügyet csinálnak”, 

ezért olyan intézkedést kér, „melyet pártügy nem befolyásolhat.”517 Srágner megjegyzése utal 

arra, hogy a telepesek megválogatásában a párthovatartozás 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 községek” egyikének nevezett) és Rajkán áldatlan állapotok 

alakultak ki a borsodi és felvidéki telepesek, valamint a német nemzetiségűek kényszerű 

                                                           
515 Jelentés a levéli telepítésről. GyMSML-ML IV.B.460. a. 

516 Uo. 

517 A rajkai Termelési Bizottság elnökének jelentése a rajkai telepesek felülvizsgálatának tárgyában. 80/1946. 

GyMSML-ML IV.B.460. a. 
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„társbérlete”, továbbá a gazdaság leromlása következtében (utóbbi esetben nem 

elvonatkoztathatóan a telepesek egy részének földművelésben való járatlanságától). A 

pártpolitika begyűrűzése tovább élezte a heterogén nemzetiségi és regionális összetételből 

fakadó feszültségeket, mivel a falvakban a nemzetiség, illetve a magyar nemzetiségen belül a 

regionalitás mentén egy háromosztatú politikai-ideológiai erőtér alakult ki. A telepesek révén 

az MKP és a Parasztpárt, illetve egyes településeken az FKGP is gyökeret vert. A borsodi 

telepesek az MKP, a felvidékiek a Parasztpárt (olykor az FKGP), míg a németek a 

szociáldemokraták felé orientálódtak.518 A telepítési politika így áldozatul esett a mindinkább 

kiéleződő pártpolitikai küzdelmeknek.  

Bármilyen különös, a Nemzeti Parasztpártnak is meggyűlt a baja a telepes kérdéssel, 

mert a telepítés révén sem volt képes növelni érdemi támogatottságát Moson megyében, 

miközben az MKP és az FKGP is konkurenciát jelentett a telepes voksokért folytatott 

küzdelemben. A Nemzeti Parasztpárt 1947-es választás után igyekezett felmérni 

támogatottságát a Moson megyei községekben. Az instruktori jelentések minden „iszákos”, 

„dologkerülő” telepest a kommunista párt támogatójának tüntetnek fel, ami aligha felelt meg a 

valóságnak, de ez a retorika plasztikusan jelzi azt az elkeseredettséget és mélységes 

csalódottságot, ami a parasztpárti politikusokat jellemezte pártjuk mosoni szereplése miatt, és 

ezt részben a telepes probléma, pontosabban a „kommunista telepesek” problémájának a 

számlájára írták.519   

Az NPP szempontjából nézve az MKP hibáztatása, illetve a kommunista, vagy ilyen 

érzelműnek gondolt telepesek hibáztatása logikusan fakadt abból az igényből, hogy valakit 

okolhasson a kudarcokért. A párt jelentései beszámolnak arról, hogy a Parasztpárt több 

községben, így Halásziban, Hegyeshalomban, Levélen, Mosonszentjánoson, Rétalapon 

kétfrontos küzdelemre kényszerült az MKP-val és az SZDP-vel, előbbit a borsodi telepesek, 

utóbbit a „svábok” által támogatott erőként tüntetve fel.520 A Parasztpárt nem volt képes 

kihasználni a telepes kérdést önmaga népszerűsítésére, viszont a telepes szavazatokért folytatott 

küzdelemben kiéleződött viszonya a kommunistákkal. A Parasztpárt csalódottságával szemben 

az MKP kifejezetten nyereségként könyvelhette el a telepítést. Az MKP kezdettől fogva 

                                                           
518 PIL 284/3-9. 

519 PIL 284/3-9. 

520 PIL 284/3-9.  
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felvállalta a győr-mosoni telepítést, amelyik természetesen összefüggésben állt azzal, hogy az 

MKP illegalitásból kilépő pártként jórészt ismeretlen volt. Amennyire lehetett, a kommunista 

instruktorok és középvezetők a telepesek mellett álltak. Így egy levéli gyűlésen a megjelenő 

Döbrentei Károlyné Némethy Aranka, a budapesti pártbizottság nőtitkára felhánytorgatta, hogy 

„nagy visszatetszést szül az, hogy a jegyzőnek 15 disznója, a papnak 8 disznója, tehene, lova 

van, azonkívül a sváboknak 3-4 ló, tehén, disznó, rengeteg szárnyasuk van.”521 A szervezett 

belső telepítés mellett Győr-Moson megye magyar nemzetiségű lakosságának növekedéséhez, 

a nemzetiségi arányok átrendeződéséhez hozzájárult a Csehszlovákiából a határon áthullámzó 

spontán menekülés, majd 1947-től a magyar-csehszlovák lakosságcsere keretében a legalizált 

áttelepülés. A Mosonmagyaróvári Népgondozói Hivatal kirendeltségének jelentése szerint 

Mosonmagyaróváron és környékén 1945. október 31-ig 42 csehszlovákiai magyar család 

elhelyezéséről kellett gondoskodni.522 

Az 1947-es magyar-csehszlovák lakosságcsere keretében átköltöztetett szlovákiai 

magyarokat nem az önkéntesen áttelepülő szlovákok, hanem a németek portáin helyezték el – 

természetesen az újonnan érkezetteknek a régebbi telepesekkel is feszült volt a viszonyuk, 

miként erre a parasztpárti instruktori jelentések utalnak. Ez a feszültség részben abból is 

fakadhatott, hogy míg a borsodi telepesek önként érkeztek a vidékre, addig a csehszlovákiai 

magyar menekülteknek nem volt választásuk, másrészt pedig abból, hogy az utóbbiak eredeti 

lakóhelyükön jómódúak voltak, és így többet veszítettek.523 A Csehszlovákiából érkezett 

telepesek politikai preferenciáiról nem tudunk sokat – hiszen az 1947-es választójogi törvény 

értelmében nem szavazhattak –, de vannak adatok, amelyek alapján következtethetünk a 

pártszimpátiára. Az MKP Győr megyei bizottságának egy jelentése említést tesz arról, hogy öt 

kommunista család költözött Csehszlovákiából Győrbe és Mosonmagyaróvárra.524 A 

parasztpárti instruktorok, akik 1947. augusztus 31. után készítettek kimutatást a telepes 

községekről, a csehszlovákiai telepeseket inkább az FKGP támogatóiként jellemzik, bár néhány 

községben (pl. Mosonszentmiklós) a csehszlovákiai magyarok alkották a parasztpárti szervezet 

tagságának többségét. Azonban az instruktorok nem választották külön azokat, akik a 

                                                           
521  PIL 274/16-114. 

522 Zielbauer 1990. 57. 

523 Tilkovszky 1998. 138. 

524 PIL 274/16-162. 
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lakosságcsere keretében kerültek Győr-Moson megyébe, azoktól, akik még a lakosságcsere 

előtt menekültek el.525 Továbbá ebben a kérdésben is bizonytalanságot okoz, hogy a 

pártpreferenciát számos tényező befolyásolhatta: kikkel éltek együtt, voltak-e konfliktusaik a 

korábban érkezett telepesekkel, milyen pártok törődtek többet a telepesek gondjaival, az 

együttélés nehézségeivel. 

V. 5. Moson és Magyaróvár ellentéte 

 

Győr és Moson megye összevonását kezdettől kritizálta a mosoni középosztály és értelmiség. 

A mosoni elit éppen a revíziót próbálta kihasználni ütőkártyaként: érvelésükben a Győr 

megyével fenntartott egység a történelmi határokról való lemondást deklarálta. A mosoni 

társadalom az elcsatolt területekkel kiegészített, „megnagyobbított” Moson helyreállítását 

propagálta. Azonban 1938 után a nyugat-magyarországi revíziós törekvés elé éppen 

Ausztriának a Harmadik Birodalom általi bekebelezése, illetve a hitleri Németországgal való 

szövetkezés emelt gátat. 1945 után pedig végleg semmivé foszlott a mosoni elit és társadalom 

Burgendlandhoz tartozó, egykor Moson megyei területek visszatéréséhez, illetve 

visszaszerzéséhez fűződő reménye.  

Győr és Moson összevonásához hasonlóan évtizedes múltra tekinthetett vissza 

Magyaróvár rendezett tanácsú város és Moson nagyközség egyesítésének a terve is. Bár a 

századfordulón még mind Moson, mind Magyaróvár terjeszkedéséhez elegendő szabad 

földterület állt rendelkezésre, anélkül, hogy a két település földrajzi „közeledése” szükséges és 

időszerű lett volna, de előrelátható volt, hogy az extenzív növekedés lehetőségeinek 

kimerülésével a két település kénytelen lesz egybeépülni. 1910-ben a vármegyei 

törvényhatósági bizottságban Kühne Károly, a világhírű mezőgazdasági gépgyár igazgatója 

városfejlesztési terv elkészítését indítványozta a két település részére.526 A Mosonvármegye 

című lap 1911. május 21-i száma képtelen tervnek nyilvánította az egyesülést: „Ez még az 

álomnak is merész, gondolatnak badar, megvalósítása meg éppen lehetetlen!” A lap 

                                                           
525 PIL 284/3-9. 

526 Thullner István: A városegyesítés visszhangja a korabeli sajtóban. In: Szentkuti Károly (szerk.): 

Mosonmagyaróvár története 60 éve (1939-1999). Emlékkönyv a város egyesítésének 60.évfordulója alkalmából. 

Mosonmagyaróvár, 1999. 13. 
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emlékeztetett arra, hogy a mosoni és magyaróvári társadalom megosztott a kérdésben: „a két 

szomszéd város polgárságának legalább ötven százaléka” elutasítja az egyesülést.527  

Az egyesülés ellenzői számos gazdasági, pénzügyi, intézményi, kulturális és 

nemzetiségi érvet vetettek fel. Féltek attól, hogy az egyesített város képviselőtestületében a 

mosoniak kisebbségbe kerülnének, ami gátolná érdekeik hatékony érvényesítését, tartottak 

intézményeik visszafejlődésétől (csendőrőrs elhelyezése, a polgári fiúiskola építésének 

elmaradása, az ipartestület megszűnése) és az áremelkedéstől, amivel szerintük az egyesülés 

járna. Egyébként is feleslegesnek ítélték, hiszen a mosoni gazdák magyar érzelműek, ahogyan 

a múltban is voltak. A félelmekkel szemben a mosoni elit prominens képviselői (pl. Kühne 

Lóránt gyáros, Koppy Pál községi bíró) közgazdasági érvekkel támasztották alá az egyesülés 

szükségességét, hiszen az iparosodás súlypontja egyre inkább Magyaróvár felé tolódott el, és 

hivatkoztak arra, hogy az egyesülés révén Moson városi rangra emelkedne.528  

Az egyesülési terveket Kuncz Jenő alispán 1925-ben felmelegítette, amelyben az agilis 

új magyaróvári polgármester, Sattler János személyében harcostársra lelt. Mindketten 

támogatták az egyesülést. Kuncz indítványozta, hogy mindkét közgyűlés válasszon 5-5 fős 

delegációkat, amelyek közös üléseket tartanak, és a kidolgozott javaslatokat az érintett 

közgyűlések elé terjesztik. Azonban nincsenek források, amelyek beszámolnak arról, hogy lett 

volna foganatja az alispáni indítványnak.529 Az egyesülésnek hátszelet adott a felismerés, hogy 

a szabad területek lassan beépültek, és a két település csak egymás irányába terjeszkedhet. Az 

1930-as években fokozatosan beépült a Moson és Magyaróvár között húzódó néptelen terület, 

ez a tendencia azonban nemcsak természetes folyamat volt, hanem határozott állásfoglalás is 

(Sattler János polgármester és Kováts István főmérnök jó példával jártak elöl, és 

                                                           
527 Mosonvármegye. 1911/42. 1911. május 21. 1. Különösen a jómódú Moson többségében német ajkú 

társadalmában voltak heves ellenzői a megmagyarosodott járási székhellyel való egyesülésnek. A mosoni német 

gazdáknak a magyar hivatalnokok és középosztály által lakott Magyaróvár iránti érzelmét hűen kifejezte az a 

mondás: „Wieselburg ist vom Altenburg gar so weit, /Altenburg ist vom Wieselburg aben so weit”, vagyis „Moson 

Óvártól nincs olyan messze, Óvár Mosontól de nagyon messze van”. idézi: Thullner István: A városegyesítés 

visszhangja a korabeli sajtóban. In: Szentkuti 1999.13. 

528 Hegedűs Zoltán: Az egyesítés előtörténete és lefolyása. In. Szentkuti 1999. 7-8. 

529 Thullner 1999. 17.  
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demonstratívan erre a területre építtették fel a házukat, valamint tudatosan itt építették fel 1940-

re a református gyülekezet templomát is).530  

A nemzetközi politikai változások, mindenekelőtt a hitleri hatalomátvétel és az 1938-as 

Anschluss híre, sajátos módon, szintén pozitívan hatottak az egyesülésre, mert a fejlemények 

következtében egyre sürgetőbb lett egy kultúrcentrum felépítése, amelyik képes vonzerőt 

gyakorolni a nyugati határvidék németségére. 1938-ban a két város közgyűlése 10-10 fős 

delegációt jelölt ki az egyesülés feltételeinek megtárgyalására. A két közgyűlés megszavazta 

az egyesülést, bár Mosonban még az engedményekkel együtt is erős tábora volt a terv 

elutasításának. Az 1939. május 26-án kiadott 3635. számú belügyminiszteri rendelet 

hivatalosan is deklarálta Moson-Magyaróvár megalakulását.531 A mosoni delegáció követelései 

közül nem teljesült, hogy a községi választásokon Moson több választott képviselőt küldhessen 

a városházára. Ehelyett az egyesülést követően egyszerűen egy mosoni meg egy magyaróvári 

választókerületre osztották a várost, és mindegyikben egyforma számú (15-15 fő) képviselőt 

választhattak.532 Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 1939. május 20-án adta ki a két 

település egyesüléséről szóló rendeletet, ennek alapján 1939. június 28-án megalakult 

hivatalosan Mosonmagyaróvár.533 

V. 6. A politikai régió 

 

Hubai László az „egyik legkarakteresebb politikai régióként” utal az Északnyugat-Dunántúlra, 

amelyik felöleli Sopron, Moson, Győr és Vas megyéket. Az északnyugati politikai régió 

markáns vonásának a konzervatív, keresztényszocialista tradíció korszakokon átívelő 

továbbélését tekinti, amelyik a Horthy-korszakban a KGSZP, az 1945-ös választáson az FKGP 

és 1947-ben a DNP választási eredményeiben mutatkozott meg. Hubai is szociológiai, 

gazdasági okokkal, a polgárosodás igényével és a katolikus vallásossággal magyarázta a 

keresztény-konzervatív attitűd feltűnő stabilitását.534 A keresztényszocialista értékpreferenciák 
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térségbeli stabilitásának és folytonosságának bizonyítására kigyűjtöttem a Hubai László által 

szerkesztett választási atlasz harmadik kötetében (A magyarországi települések választási 

adatai) szereplő Győr és Moson megyei településeket (az önálló törvényhatóságnak számító 

Győr kivételével), és ezeken a településeken a korszak három jellegzetes választásán (1939, 

1945, 1947) induló kormánypárt, valamint az FKGP és a DNP százalékos választási eredményét 

foglaltam össze.  

Az egyszerűség kedvéért az 1939-es választáson is a listás eredményeket vettük alapul, 

mert a listára való voksolás erősebb pártelköteleződést fejez ki, hiszen ott általában a pártnak 

szólt a szavazat, míg az egyéni választókerületben a személyiségnek közvetlenebb befolyása 

van a szavazóra. Emellett így jobban összehasonlíthatók az 1939-es választás eredményei a 

háború utáni két választás eredményeivel, természetesen figyelembe véve számos torzító és 

befolyásoló tényezőt: a háborús helyzet következtében a népesség, beleértve a 

választójogosultak csökkenését, valamint azt, hogy 1945-ben már általános választójog alapján 

tartották a választásokat, illetve, hogy az 1947-es választójogi törvény számos kategória 

kizárásával nagymértékben csorbította a választójogot.  

További érv, hogy az 1939-es és az 1945-ös választáson egyaránt magas volt a választási 

részvétel, az 1939-es választás esetében a kötelező szavazásnak is betudhatóan. A választási  

adatsorok egyértelműen utalnak arra, hogy Győr-Moson térségében a mindig aktuális 

jobboldali erő magas támogatottságot élvezett. Hipotézisem szerint a három különböző arculatú 

párt képes volt a keresztényszocialista elkötelezettségű szavazók támogatásának 

becsatornázására. A mérsékelt ellenzéki, a parlamentben a kormánypárt iránt lojális Egyesült 

Keresztény Párt 1939-ben Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyében nem tudott listát állítani, 

ezért feltételezhető, hogy a párt szavazói, a korábbi keresztényszocialista formációk támogatói 

a kormánypárt listájára szavaztak.535 Hipotézisem szerint az 1945-ös választáson a korábbi 

kormánypártok (Egységes Párt, MÉP) szavazói mellett a keresztényszocialisták is nagy 

arányban az FKGP-re voksoltak, hiszen a kisgazda listán indultak el a DNP jelöltjei is, és az 

FKGP, gyűjtőpárti jellegéből fakadóan, az 1945-ös nemzetgyűlési választás során az egyetlen 

posszibilis jobboldali politikai erőt jelentette Győr-Moson térségében. 1947-ben pedig a DNP 
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lépett a széthulló, és mind jobboldali, mind paraszti szárnyát elveszített FKGP örökébe, mint a 

jobboldal reprezentánsa.  

  1939 1945 1947 

Abda MÉP 84,28% FKGP 45,64 DNP 55,34 

Gönyű MÉP 54,90% FKGP 61,97 DNP 53,46 

Győrszemere MÉP 39,05% FKGP 44,53 DNP 41,12 

Győrújbarát MÉP 60,60% FKGP 60,1 DNP 49,98 

Hegyeshalom MÉP 44,60% FKGP 44,66 DNP 26,98 

Jánossomorja MÉP 28,91% FKGP 45,35 DNP 19,91 

Kimle MÉP 43,63% FKGP 40,04 DNP 9,02 

Kóny MÉP 74,55% FKGP 52,53 DNP 42,34 

Lébény MÉP 40,98% FKGP 50,22 DNP 48,9 

Mosonmagyaróvár MÉP 50,81% FKGP 33,38 DNP 28,04 

Nyúl MÉP 56,39% FKGP 49,57 DNP 49,79 

Öttevény MÉP 59,83% FKGP 44,51 DNP 40,85 

Pannonhalma MÉP 50,26% FKGP 77,03 DNP 69,76 

Rábapatona MÉP 50,89% FKGP 42,57 DNP 36,16 

Rajka MÉP 46,49% FKGP 52,33 DNP 14,79 

Tét MÉP 33,09% FKGP 61,36 DNP 59,25 

A keresztényszocialista választókat megszólító pártok a választási atlaszban szereplő Győr-Moson megyei 

településeken. Forrás: Földes-Hubai 1999. 34. 

A régió egészét jellemző keresztényszocialista irányultság és a kormánypárti 

hagyomány mellett az egyes tájegységek politikai arculatát lokális természet- és 

gazdaságföldrajzi tényezők is meghatározták. A Szigetköz elszigetelt, rossz közlekedési 

adottságokkal rendelkező térsége az államhatáron feküdt, ezért feltételezhető, hogy a revíziós 

propaganda itt termékeny talajra hullott. Nem csoda, hogy az 1926-os választáson az egyesített 

vármegyében csak itt lépett fel fajvédő jelölt.536 A mosoni és magyaróvári területen, mint 

mindenütt az új államhatárok mentén, ahol a lakosok nap mint nap szembesültek a 

határmódosítás következményeivel (menekültek, csempészet, gazdasági és közlekedési 
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hátrányok), a revízió hangoztatása nem üres szlogenként, hanem a gazdasági, társadalmi 

bajokra adott gyógyírként hatott. Az egyesített vármegye mosoni területén a revíziós 

propaganda vállalása azért is szükséges volt, mert annak sikerétől nem csupán a Pozsony, Győr 

és Moson megyei elcsatolt területek visszaszerzése, hanem Moson megye önállóságának 

visszaszerzése is függött. A liberális irányzat Győr városban rendelkezett reprezentációval. Az 

1922-1939 közötti időszakban csak egy választáson, 1926-ban fordult elő, hogy liberális párt 

jelöltje elindult egyéni választókerületben (a magyaróváriban). A kistelepüléseken érthető a 

liberális irányzat gyengesége, sőt hiánya, de annál meglepőbb Magyaróváron és Mosonban. 

Nem magyarázható másként, mint azzal, hogy túl sok volt a rivális: azokat a rétegeket, amelyek 

a liberalizmus iránt fogékonyakká válhattak volna (a polgárság és értelmiség) megoszlottak a 

kormánypárt, a keresztényszocializmus, és – a kispolgárságot illetően – a szociáldemokrácia 

között.  

A szociáldemokrácia fellegvárának Győr városa tekinthető, de erős szociáldemokrata 

pártszervezett működött Mosonban és Magyaróváron. E két településen azonban, a nyílt 

szavazás miatt, a munkáspárt nem tudott volna eredményesen szerepelni a választási 

versenyben, és Mosonban a lokális társadalom szerkezete (erős kisgazda- és kereskedő-túlsúly) 

nem kedvezett a szociáldemokraták számára. Az államhatár közelébe került Moson és 

Magyaróvár településeken a szociáldemokratáknak reflektálniuk kellett arra, hogy az itt élő 

lakosság (beleértve a munkásságot is) elkötelezett a revízió iránt, hiszen a trianoni 

békeszerződés drasztikus beavatkozást jelentett a régió gazdasági életébe. Emellett a revízió 

bírálata rezonált az itt élők hangulatára is. Malasits Géza 1939. május 5-én Győrben nagy számú 

hallgatóság előtt „közös lengyel-magyar határt” követelt, hozzátéve, hogy „minden magyar 

embernek be kell látnia, hogy ekkora földön nem lehet megélni.”537 

Ahogyan korábban utaltunk rá, a Nyugat- és Észak-Dunántúl, ezen belül Győr-Moson 

és Pozsony k.e.e. vármegyék területe volt a harmincas évek nemzetiszocialista 

szélsőjobboldalának egyik hátországa. A párttörténeti irodalom különösen Moson megyében 

látta befolyásosnak a mozgalmat (ahogyan korábban bemutattam, Moson megyében az 

antiszemita alapon való pártpolitizálásnak volt előzménye a 19. század utolsó negyedében, és 

potenciálisan fennállt ez az érzület Győr törvényhatósági jogú városban is). A fajvédőkről 

Győr-Moson megyében nem is érdemes írni, mert a Gömbös vezette Magyar Nemzeti 
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Függetlenségi Párt, amelyet közkeletűen Fajvédő Pártnak neveztek, nem kapott mandátumot az 

egyesített vármegyék területén (az 1926-os választáson a párt országosan 4 mandátumot 

szerzett), és Gömbös 1928-ban feloszlatta pártját.538  

Annál meghatározóbbak voltak a régió történetére az 1930-as években megalakult 

nemzetiszocialista pártok, amelyeknek vezérei közül ketten – Meskó Zoltán és erdődi Pálffy 

Fidél gróf – tettek szert népszerűségre az országnak ezen a táján. Utóbbi 1933-ban csatlakozott 

az NSZMFMP-hez, és részt vett a párt háromtagú vezetőségében. Pálffy igen népszerű volt 

szűkebb pátriájában: arisztokrata volt, katolikus, szimpatizált a keresztényszocializmussal, 

ezért Meskóék okkal gondolták, hogy Pálffy sikerre viszi programjukat a győr-mosoni helyi 

társadalomban. Főleg a falura számíthattak (mint kiderült, okkal), de – tekintve Győr város 

keresztényszocialista tradícióját – esetleg még arra is gondolhattak, hogy Pálffy révén a párt a 

győri polgárságot és munkásságot is eléri (ahogyan korábban említettem, a nemzetiszocialista 

pártnak nem sikerült megtörnie a keresztényszocialista-kormánypárti és szociáldemokrata 

dominanciát). Amikor a három vezető – Meskó, Festetics Sándor gróf és Pálffy – felosztották 

egymás között az országot, természetes volt, hogy Pálffy a győri ún. „bánság”, majd főkerület 

élére került.539  

1935-től kezdve egyedül Pálffy vezetette az NSZMFMP-t, miután Festetics kivált, és 

önálló pártot alapított Magyar Nemzeti Szocialista Párt (MNSZP) néven, illetve az 1935-ös 

választási kudarcot követően Meskó is Festetics pártjához csatlakozott. Pálffynak azonban 

egyedül is sikerült növelnie pártja szervezettségét Győr-Mosonban. Az 1930-as évek közepére 

az egész győr-mosoni térséget behálózták Pálffy szervezetei. A Pálffy-párt ekkori erejéről és 

szervezettségéről egy különleges forrásból értesülhetünk. A Magyarországi Szociáldemokrata 

Párt Titkársága 1936. július 2-án körkérdést intézett a helyi pártszervezetekhez, amelyben arra 

kérte őket, hogy mérjék fel az adott területen a nemzetiszocialista, nyilas mozgalmakat, 

pártokat.540 A központ kérdésére adott válaszokat, amelyeket július 23-án küldtek meg a 

Titkárságnak, természetesen kritikával kell kezelnünk, hiszen a szociáldemokrata vezetők 

érdekeltek lehettek abban, hogy minél kedvezőtlenebb színben tüntessék fel, és minél sötétebb 
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vonásokkal ruházzák fel ideológiai riválisaikat, akik iránt „a lumpenproletár sem érdeklődik”. 

De pontosan érzékelték, hogy a falvak, úgymint a mosoni Rajka, Kálnok, Horvátkimle, 

Mosonszolnok, Lébény, Levél, a győri Tét, Felpéc, Nyúlhegy, Bernáthegy, Szemere, Ravazd 

és Tényő lakosai „Pálffyt tartják vezérüknek.”541 Ennek belátása a szociáldemokrata 

szervezkedéssel kapcsolatos önkritikaként is felfogható. Elsőre hajlamosak lennénk arra 

gondolni, hogy Moson német nemzetiségű lakosai alkották Meskó, majd Pálffy pártjának 

derékhadát. Kétségtelenül fontos szempont, hogy a Meskó-párt programja (amelyet Pálffy 

átvett) leszögezte, hogy „nemzettag csak turáni vagy árja származású egyén lehet”, s az „árja” 

meghatározással demonstrálták, hogy a német nemzetiségűeket – a zsidókkal ellentétben – 

nemzettagnak tekintik, azonban mégsem szabad túlértékelni a nemzetiségi hátteret. Egyrészt a 

kormánypárt helyi emberein (pl. Pintér) keresztül maga mögött tudhatta a német lakosság 

többségének támogatását. Másrészt a jelentésben felsorolt falvak nevei arra utalnak, hogy 

Pálffy népszerűsége túlnőtt az egykori Moson megye határain, és Győr megye teljesen 

magyarok lakta falvaiban is egyre több hívet szerzett.  

Östör József, a Sopron környéki választókerület kormánypárti képviselője 1934-ben, 

tehát még azelőtt, hogy a nyilas mozgalom első sikereit learatta volna, parlamenti 

felszólalásában a nemzetiszocialista mozgalmat megvádolta azzal, hogy elősegíti a Német 

Birodalom propagandáját a nyugati határszélen. Festetics Sándor és Meskó élénken tiltakozott 

a gyanúsítás ellen, miszerint mozgalmuk idegen érdekek szolgálatában állna, ugyanakkor a 

kisgazdapárti Lang Lénárd, aki maga is német nemzetiségű volt, helyeselt a szónoknak. A 

magyar nemzetiszocialista mozgalom és a német imperializmus összemosása alkalmas lehetett 

ugyan a magyar nemzetiszocialisták lejáratására a parlamentben, azonban Östör maga is 

árnyalta a helyzetet. Mint kifejtette, „a Rábaköz szívében, tehát ott, ahol kizárólag tiszta 

magyar faluk vannak, Győrhöz egészen közel, azzal agitálnak a mozgalom mellett, hogy abban 

az esetben, ha sikerre vezet, egészen Győrig fog majd terjedni Németország.”542 A szónok tehát 

elismerte, hogy a hitleri birodalom iránti szimpátia nem korlátozódik a német nemzetiségű 

lakosságra, de ennek okaira nem tért ki. A mosoni és magyaróvári szociáldemokrata 

pártszervezetek 1936-os jelentésükben már az okokkal is foglalkoztak. Jelentésükből világosan 
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kiderül, hogy Pálffy szociális programja a fő oka a nemzetiszocialista befolyás erősödésének: 

a parasztok bíznak benne, mert „földet ígért nekik a gróf, ők ebben hisznek, és ezért támogatják 

őt.” További magyarázatuk szerintük a nemzetiszocialisták sikeres szervezkedésének oka 

Pálffy gyakori megjelenése a falvakban: „gyakran járja ezeket a helyeket, és a parasztok 

boldogok, hogy kezet fog velük a gróf.”543 A parasztokkal parolázó, és magát velük – a 

nemzetiszocialista mozgalom frazeológiájával – „testvérnek” szólíttató arisztokrata nem volt 

gyakori jelenség a „nagyságos” és „méltóságos” urak Magyarországán. Ennek fényében nem 

tekinthető csodának, hogy a földműves népesség tőle, és nem a falun alig látható 

szociáldemokratáktól várta a sorsa jobbra fordulását. A politikai ökológiai tényezők 

kedvezőbbek voltak az irányzat számára falun, mint a nagyvárosban (Győrben). Győrben a 

külvárosokban jelentek meg a nemzetiszocialista plakátok. Feltételezhető, hogy azok a válság 

sújtotta, elsőgenerációs munkások alkották Pálffy szavazóit, akiket – ellentétben a régi, 

törzsökös győri munkássággal – sem a szociáldemokrácia, sem a keresztényszocializmus nem 

tudott megszervezni.544  

Győr törvényhatósági jogú város politikai mintázata eltért a „vidéki”, Győr és Moson 

megyei hátországáétól. Miután a trianoni békeszerződés elszakította az ország iparvidékeit és 

indusztriális központjait, Győr lett Budapest után az ország második legnagyobb iparvárosa. 

Mindez a 19. század közepén kezdődő, majd a századfordulón nekilendülő gyáriparosítási 

folyamatnak volt köszönhető, amelyik gazdasági mentőövet jelentett a dunai közvetítő 

kereskedelemben, a Bécs felé irányuló gabonaszállításban mindinkább jelentőségét veszítő 

Győr számára. A gyárak létrejötte nemcsak a tőke, hanem a munkásság koncentrációját is 

eredményezte. A szociális kérdés kiéleződésére három irányból érkezett válasz: a községi 

szociálpolitika, a térségben hagyományosan erős pozíciókkal rendelkező katolikus egyház, 

valamint a szocialista, szociáldemokrata munkásmozgalom részéről.545 Győrben már a 

századfordulón egy duális erőtér figyelhető meg a munkásság és a kispolgárság körében: a 

keresztényszocializmus és a szociáldemokrácia versengése korán – Budapestnél is korábban – 

megjelent ebben a dunántúli iparvárosban. A szociáldemokrata, a keresztényszocialista és a 

liberális politikai táborok elhelyezkedését rávetítettük Győr városának különböző 

                                                           
543 PIL 658/5-181. 

544 DH, 1933. június 25. 2., Paksy 2013.  87. 

545 Erről a kérdésről ír: Szakál 2002. 340-361., Molnár 1984. 60-67. 



183 

 

városrészeire, és Szakál Gyula monográfiájának adatai alapján összegeztük az egyes 

városrészek társadalmi, foglalkozási mintázatát. Ennek alapján az egyes világnézeti táborok 

alábbi politikai topográfiáját lehet felvázolni: 

Kerület 

Társadalmi, 

foglalkozási 

jelleg 

politikai attitűdök 

Nádorváros 

középpolgárság, 

hivatalnokok, 

alkalmazottak, 

közlekedési 

dolgozók 

stabil 

keresztényszocialista és 

kormánypárti dominancia, 

gyenge liberális és még 

gyengébb 

szociáldemokrata befolyás 

Gyárváros 

nagyipari 

szakmunkásság, 

gyári 

tisztviselőréteg, 

kereskedők, 

iparosok 

dominánsan 

keresztényszocialista, az 

1930-as években 

szociáldemokrata és 

liberális előretörés 

Újváros 

kisiparosok, gyári 

betanított 

munkásság, 

cigányok (a 

Cigánytelepen) 

stabil szociáldemokrata 

dominancia, gyenge 

keresztényszocialista, 

kormánypárti és liberális 

befolyás 

Sziget 

kisiparosok, gyári 

szakmunkásság 

és betanított 

munkásság 

stabil szociáldemokrata 

dominancia, gyengébb 

keresztényszocialista és 

kormánypárti, még 

gyengébb liberális 

befolyás 

Révfalu 
kisiparosok, 

értelmiség 

stabil szociáldemokrata 

dominancia, gyengébb 

keresztényszocialista és 

kormánypárti, még 

gyengébb liberális 

befolyás 

Szabadhegy 

mezőgazdaságban 

és közlekedésben 

dolgozók, 

munkások 

stabil 

keresztényszocialista és 

kormánypárti dominancia, 

kisszámú, de stabil 

liberális és 

szociáldemokrata 

           forrás: Szakál 2002. 344-356., Paár 2014. 114. 

Az 1922-1939 közötti időszakban a liberális pártok kizárólag Győrben tudtak elindulni, 

ott is mindössze két választás alkalmával mérettethették meg magukat (nem ideszámítva az 



184 

 

időközi választásokat).546 1922-ben és 1931-ben. 1922-ben az 1. választókerületben a Nemzeti 

Polgári Párt (NEPP), a 2. kerületben két pártonkívüli liberális ellenzéki jelölt indult (dr. 

Krisztinkovich Antal rendőrtanácsos, dr. pereszlényi Pereszlényi Zoltán belügyminiszteri 

tanácsos és író). 1931-ben a Vázsonyi-féle NDP helyi szervezete, a Győri Gazdasági Párt lépett 

fel, sikertelenül.547 A „pártjukat vesztett” választópolgárok szavazási hajlandósága az egyik 

legkevésbé kutatott téma a magyar történettudományban. Feltételezhető, hogy a 

keresztényszocialista pártok korábbi szavazói túlnyomó többségükben az FKGP-t támogatták, 

és így szerepet játszottak abban, hogy 1945-ben a Győr-Moson és Sopron megyét magában 

foglaló 5. választókerületben az egykori agrárpártból lett gyűjtőpárt eredménye még az 

országos eredményt is túlszárnyalta. Az 5. választókerület az 58,50%-os eredménnyel a 

harmadik legerősebb kisgazdapárti körzet volt (Zala és Vas megyék után).548  

1944 után a munkáspártok erőviszonya aszimmetrikusan alakult Győrben és 

Mosonmagyaróváron: miközben az MKP törekedett arra, hogy a közigazgatásban minél 

nagyobb szerepet játsszon, és Mosonmagyaróváron a kommunisták adhatták a polgármestert, 

magának a kommunista területi szerveknek a jelentései az SZDP számbeli fölényéről szóltak. 

1945 áprilisában az MKP győri pártszervezete által küldött jelentés 360-ra tette tagjainak 

számát, míg az SZDP tagsága ugyanekkor elérte a 4000 főt.549 Mosonmagyaróváron is érződött 

a szociáldemokraták fölénye a kommunistákkal szemben: 1945 nyarán a mosonmagyaróvári 

SZDP tagsága 1300-3000 fő között mozgott, míg a kommunista instruktor 600 főre becsülte a 

kommunista párttagok létszámát.550 A kommunisták számára nehézséget jelentett a jóval 

beágyazottabb, a legális politizálásban nagy tapasztalatot szerzett SZDP-vel való verseny, 

ahogyan arról a pártnak egy 1946. márciusi helyzetjelentése is tanúskodik, amelyben Győrt 

„erősen szocdem fészeknek” minősítik, méghozzá „Peyer jobboldali befolyása alatt”.551  

                                                           
546 A Drobni Lajos vezette Reformnemzedéket nem sorolom közéjük, mert ez a helyi párt Gömbös programjának 

támogatására alakult meg, noha a Magyarországi politikai pártok lexikona „liberális konzervatív pártként” utal rá. 

A párt programja elsősorban gazdasági jellegű intézkedéseket tartalmazott. Izsák-Jónás-Kovács-Réfi-Sziklai 2011. 

250. 

547 Hubai 2001. II. 90. 

548 Hubai 2001. II. 161. 

549 PIL 274/16-113. 

550 PIL 284/16-88.  

551 Általános politikai helyzetjelentés. Győr, 1946. március 22. PIL 274-16/162. 
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VI. A Győr-Moson megyei képviselők jellemzői 

 

Az alábbiakban ismertetem a Győr-Moson megyei és Győr városi képviselők adatait az 1922-

1947 közötti időszakra vonatkozóan. A vizsgálat kizárólag azokra terjedt ki, akik 

képviselőválasztáson mandátumot szereztek. Hipotézisem szerint a jelöltek megválasztásában 

szerepet játszott az, hogy az illető személyek karaktere megfelelt a választók értékeinek, és ezen 

keresztül a regionális és lokális nemzetiségi és felekezeti mintázatnak. 

VI. 1. Folyamatosságok és törések 

 

1945-ben éles törés következett be a magyar politikában, amit az is jelez, hogy az 1945-ben és 

1947-ben Győr-Moson és Sopron megyei listáról megválasztott képviselők 92%-a nem 

rendelkezett parlamenti képviselői múlttal az előző rendszerben. A legtöbb olyan képviselő, aki 

már 1945 előtt is képviselői tapasztalattal rendelkezett, a szociáldemokraták között volt 

megtalálható. Az a három, a Győr-Moson és Sopron megyei választókerületben megválasztott 

képviselő, akik már a Horthy-korszakban is az országos törvényhozás tagjai voltak (Kéhly 

Anna, Malasits Géza, Peyer Károly), a szociáldemokrata pártot reprezentálták. Közülük az 

SZDP színeiben csak Malasits képviselte ténylegesen Győr-Moson és Sopron megyét, mert 

Peyer Károly 1945-ben a Veszprém megyei, Kéthly Anna 1947-ben a Csongrád és Csanád 

megyei listán szerzett mandátumot fogadta el. Peyer Károly 1947-ben is bejutott a parlamentbe, 

de már az MRP listáján.552 Malasits Géza a Horthy-korszakban és 1945 után is folyamatosan 

bent ült a parlamentben, egyúttal ő volt a leghosszabb ideig parlamenti képviselő az összes 

Győr-Moson megyei képviselők közül.553  

A kisgazda képviselők jelentős része – akár városban, akár falun – a háború előtt részt 

vett valamifajta önkormányzati szervezet tevékenységében, és ennélfogva szorosan 

beágyazódtak a helyi társadalomba, ezt a személyes népszerűséget aztán a képviselőválasztáson 

képesek voltak kamatoztatni. A legtöbb közéleti homo novus a kommunisták és parasztpártiak 

között foglalt helyet (gyakorlatilag a két párt Győr-Moson megyei képviselőinek 100%-a), akik 

                                                           
552 Horváth-Hubai 1999. 280-284.,  448-451., Horváth Zsolt-Hubai László: Az 1947. szeptember 16-ra Budapestre 

összehívott országgyűlés almanachja 1947. szeptember 16.-1949. április 12. Bp., 2005., Jelenkutató Alapítvány. 

210-212. 

553 Haeffler 1940. 246., Horváth-Hubai 1999. 350., Horváth-Hubai 2005. 253-254. 
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közül korábban senki nem volt még csak törvényhozási bizottság tagja sem, így nem is volt 

lehetőségük az érdekek ütközésén és a konszenzus keresésén alapuló egyeztetéses 

döntéshozatali folyamat elsajátítására.  

VI. 2. Foglalkozás és társadalmi háttér 

 

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze azokat a foglalkozási kategóriákat, amelyekbe az 1922-

1947 közötti időszak képviselői elkülöníthetőek. Az állami, megyei és községi tisztviselők 

kategóriájába tartozó személyek más foglalkozást is űztek, ezért az e kategóriákba soroltak 

duplán szerepelnek: a tisztviselői kategóriában és a tisztviselővé válásuk előtt űzött eredeti 

foglalkozásuknál: 

földbirtokos 3 

gyáros 1 

állami, megyei és községi tisztviselő 

(főispán, alispán, jegyző, kisbíró stb.) 
4 

jogász, ügyvéd 4 

agronómus 1 

újságíró 2 

orvos 0 

tanár, tanító 1 

pap, lelkész 6 

magántisztviselő 1 

kereskedő, kisiparos 0 

szakmunkás 2 

betanított munkás  0 

kisgazda, birtokos paraszt, kisgazda 3 

földmunkás, napszámos 0 

foglalkozás nélküli/ foglalkozása nem 

ismert 
0 

A győr-mosoni és győri országgyűlési képviselők foglalkozási megoszlása a Horthy-korszakban. Saját 

adatbázisból 
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A foglalkozási ágak közül feltűnő a papság relatív magas aránya a képviselők között, 

amelyet az északnyugati régió felekezeti mintázata, a katolikus egyház tudatformáló, integratív 

és szocializációs szerepe magyaráz, valamint az is, hogy a térségben jöttek létre legkorábban 

azok a csatornák, amelyeken keresztül a katolikus egyház szociális tanítása utat találhatott a 

munkássághoz és kispolgársághoz. Győr-Moson megyében a katolikus papok, Giesswein 

Sándor kivételével, a jobboldal (a kormánypárt, vagy a keresztényszocialista párt) jelöltjeként 

szereztek mandátumot. Giesswein az 1922-es választáson már pártonkívüli ellenzékiként, 

gyakorlatilag a polgári liberális ellenzék jelöltjeként indult el. Azok, akik a Horthy-korszakban 

a paraszti miliőből érkeztek, jellegzetesen nem a legszegényebb körből jöttek, hanem a módos 

közép- és a gazdagparasztságból, mint Sokorópátkai Szabó István, vagy a 120 holdon 

gazdálkodó mosonszentpéteri Lang Lénárd. A legszegényebb paraszti képviselő, a 

mosonszolnoki Neuberger Mihály mindössze néhány holdat birtokolt. A paraszti képviselők 

párthovatartozás szerint egyharmad-kétharmad arányban megoszlottak a kormánypárt és a 

Független Kisgazdapárt között. 1931-ben az FKGP 14 fős frakciójának mind a két paraszti tagja 

(Lang és Neuberger) Győr-Moson megyéből érkezett.554  

Általában jellemző a paraszti képviselőkre, hogy mielőtt országos politikára adták a 

fejüket, már tekintélyes embernek számítottak, és közösségük véleményformáló személyiségei 

voltak. Sokorópátkai Szabót és Neuberger Mihályt egyaránt falujuk bírájává, Lang Lénárdot 

Mosonszentpéter községi elöljáróságának tagjává választották. Neuberger a mosonszolnoki 

tejszövetkezet elnökeként is tevékenyen szolgálta szűkebb közösségének érdekeit.555 Mindez 

megegyezett Nagyatádi Szabó István karrierútjával: a 48-as Függetlenségi Országos Gazdapárt 

alapítója is községi tisztviselői szinten (községi bíróként) kezdte a pályáját.556 

Szakmunkások 1945 előtt kizárólag az MSZDP-ben voltak találhatók, és mindketten a 

térség nagyipari központjában, Győr városában szerezték mandátumukat. A Győr-Moson-

Pozsony k.e.e. vármegyék területén és Győr városában megválasztott munkáshátterű 

képviselők az összes megválasztott képviselő 7%-át tették ki, ami annak jegyében 

figyelemreméltó, hogy a Horthy-korszak parlamentjeiben a munkások aránya 1% alatt maradt, 

                                                           
554 Lengyel László, dr.-Vidor Gyula, dr. (szerk.): Magyar Országgyűlési almanach. Ötszáz magyar élet. 187., 218. 
Borsányi György: Válság és választás – 1931. In: Hubai-Földes, 2010. 148. 

555 Lengyel-Vidor 1931. 218. 

556 Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. /2., 

javított kiadás/ Bp., 2006., Osiris Kiadó. 119. 
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ugyanakkor ezt a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyékre és Győr városára nézve kedvező 

arányt árnyalja, hogy mindkét munkás képviselő Győr 2. választókerületéből jutott be a 

parlamentbe.557 Továbbá megjegyzendő, hogy a Győr városi sikeres szereplés nemcsak az 

MSZDP tömegpárti szerveződésének köszönhető, hanem egyfelől az arányos választási 

rendszernek, amelyik rendszerszintű elemként segítette az MSZDP-t a törvényhatósági jogú 

városi környezetben, másfelől a mindenkori liberális párt gyengeségének, amelynek 

következtében a párt túlterjeszkedett a munkás tömegbázison, kispolgári rétegeket is 

megnyerve magának. Ugyanakkor feltűnő, hogy a Győr-Moson megyei gazdasági elit tagjai 

visszafogottan vettek részt a képviselőválasztásokon: gyakorlatilag csak Kühne Lóránt, az 

országos hírű mosoni mezőgazdasági gépgyár igazgatója képviselte a nagypolgárságot.  

Az 1945-ös választást követően a képviselők szociológiai összetétele átalakuláson ment 

át. Ekkor 21 képviselőt választották meg, összesen négy párt (FKGP, SZDP, MKP, NPP) 

listáján. Feltűnő, ám a pártösszetételt tekintve egyáltalán nem meglepő a paraszt és a munkás 

foglalkozásúak arányának növekedése: az előbbiek képezték a megválasztott képviselők 24%-

át, az utóbbiak 33%-át. Vagyis a Horthy-korszakhoz képest a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. 

vármegyék területén és Győr városában megválasztott paraszti hátterű képviselők aránya 13 

százalékponttal, a munkáshátterű képviselők aránya 26 százalékponttal növekedett.  A paraszti 

foglalkozású képviselők (Hajdú-Németh Lajos, Szalay András, Horváth György, Czupy Bálint, 

Pécsi József) valamennyien kisparaszti kategóriába tartoztak, vagyis 50 holdnál kevesebb 

földjük volt, és mindegyikük az FKGP listáján jutott be a parlamentbe. Legkevesebb földdel 

Hajdú-Németh Lajos rendelkezett (8 hold). Az öt paraszti foglalkozású képviselőn kívül 

hárman családi hátterük révén kötődtek a paraszti miliőhöz: a parasztpárti Veres Péter és 

Somogyi Imre, valamint Rujder János (MKP). Utóbbi szülei mezőgazdasági munkások voltak, 

ő maga pedig elsőgenerációs bányász.558 

Az 1945 előtti időszakhoz képest a legnagyobb változás az FKGP képviselőinek 

összetételében mutatkozott. A győr-mosoni kisgazdapárti képviselőjelöltek köréből kiszorult a 

Lang Lénárd által képviselt gazdagparaszti karakter, nőtt viszont a kisparasztok aránya. A 

korábbiakhoz képest hiányzott az úri földbirtokos réteg, amelyet Gallasz Ágost reprezentált, 

                                                           
557 Ilonszki 2009. 137. 

558 Halasi László-Somlyai Magda: Rujder János. In: Horváth Zsolt-Hubai László (szerk.): Az Ideiglenes 

Nemzegyűlés Almanachja. 1944. december 21-1945. november 29. Bp., 1994., Jelenkutató Alapítvány. 394-395. 
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ugyanakkor növekedett a polgári, középosztálybeli rétegek aránya (Meixner Ernő ügyvéd és 

Parragi György újságíró révén). Míg a két világháború között a kisgazdapárti képviselőjelöltek 

valamennyien az agrárszektorhoz kötődtek, addig 1945 után, bár továbbra is az agrárrétegek 

domináltak, a városi középosztály érdekei is becsatornázódnak, ami szintén a szociológiai 

gyűjtőpártosodás jeleként értékelhető. Ugyancsak nem meglepő, hogy a Horthy-korszak 

megyei és városi politikai elitjének tagjai az FKGP és az SZDP listáján szerepeltek, hiszen 

ennek a két pártnak a keretén belül volt lehetőség a korábbi társadalmi befolyás sikeres 

megőrzésére. A politikai elit körébe soroljuk e tekintetben mindazokat, akik az országos, régiós 

vagy helyi politikára befolyással rendelkeznek. Az SZDP volt az egyetlen párt, amelyik 1945-

ben a megyei listáján két volt országgyűlési képviselőt indított el (Peyer Károlyt és Malasits 

Gézát). Az FKGP befolyása nem képviselőjelöltjeinek országos ismertségén, hanem helyi 

kapcsolatrendszerén, az információs tőkén nyugodott. Ellentétben a szociáldemokratákkal, a 

kisgazdapárti képviselőjelöltek a másodvonalhoz tartoztak, de éppen a régiós és lokális 

beágyazottság miatt voltak képesek hatást kifejteni.  

A listavezető, dr. Csejkey (Meixner) Ernő karrierútjával tudjuk érzékeltetni, hogy a 

képviselők a lokális civil, egyesületi életből érkeztek az országos pártpolitikába. Meixner Ernő 

városi képviselő például 1930 óta töltötte be a győri kereskedelmi és iparkamara elnöki tisztét, 

a második világháború előtt számos városi és régiós sportegyesületnek (Győri Vívó Club, Győri 

Torna és Evezős Egylet, Dunántúli Atletikai Club) vezetője, vagy vezetőségi tagja volt.559 

Akárcsak a párt paraszti képviselői, a polgárságot reprezentáló Meixner Ernő is 1945-ben 

kapcsolódott be a pártpolitikába: 1945. áprilisában a Győri Nemzeti Bizottság elnökévé 

választották, majd az FKGP győri szervezetének az elnöki tisztét töltötte be. Mindeközben 

ismét a törvényhatósági bizottság tagjává választották.560 

VI.3. Nemzetiség és felekezet 

 

Moson megye egy német-magyar erőtérbe helyeződött bele, horvát szigetekkel, ezért nem 

meglepő, hogy itt az átlagosnál nagyobb volt a német nemzetiségű és/vagy születésű jelöltek 

aránya. A mosonszentjánosi és rajkai választókerületben élt a legtöbb német nemzetiségű 

választó, így ezekben a kerületekben a kormánypárt rendszeresen német nemzetiségű és/vagy 

                                                           
559 Palatinus-Halász 1934. 105. 

560 Vida-Vörös 1991. 35. 
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születésű jelölteket léptetett fel (Neuberger Ferenc, Pintér László, Erényi Károly, Bleyer Jakab, 

Gündisch Guidó), hasonlóképpen az ellenzék is (Láng Lénárd, Wachtler István, Wennesz 

József). A kormánypárt egyrészt azokra támaszkodott, akik megfelelő helyismerettel és a helyi 

társadalom tagjai előtt tisztelettel rendelkeztek, másrészt azokra, akikről feltételezte, hogy 

képesek a németséget a kormánypárt szavazójává tenni.  

1922 és 1939 között Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyék egyéni 

választókerületeiben a kormánypárt és az FKGP jelöltjei között találhatóak legnagyobb 

számban, és egyező arányban német nemzetiségűek: a kormánypártban  legkevesebb 7 fő, az 

FKGP-ban legkevesebb 3 fő, mindkét esetben a fellépő jelöltek 50%-a volt német nemzetiségű. 

Ugyancsak szép számmal indultak pártonkívüliként (Wachtler István, Wennesz József, de az 

utóbb kisgazdapárti Lang Lénárd is eredetileg pártonkívüliként lépett fel). A szociáldemokrata 

és a nemzetiszocialista képviselők körében egyáltalán nem találni német nemzetiségűeket, és 

ez a tény utóbbiak esetében önmagában véve is cáfolja a korabeli vádat, hogy a 

nemzetiszocialisták a pángermán agitáció zsoldjában álltak volna. A megválasztott képviselők 

majdnem negyedét a német nemzetiségűek tették ki (21%).561 A képviselők felekezeti 

összetétele tükrözte a régió vallási viszonyait. A Horthy-korszak 23 győr-mosoni és Győr városi 

képviselője között túlsúlyban voltak a római katolikusok (93%).562 Nem meglepő módon a 

keresztényszocialista irányzathoz sorolt pártok képviselőinek mindegyike a katolikus 

felekezethez tartozott, de hasonló az arány a kisgazdapártiak és a pártonkívüliek között is.  

A katolikus képviselők magas száma és aránya megfelelt a római katolicizmus 

történelmi okokkal magyarázható kedvező pozíciójának.563 Feltételezhető, hogy a települések 

méretével arányosan alakult a felekezeti kötődés: minél kisebb volt egy település, annál inkább 

meghatározó volt a felekezethez tartozás, tehát a helyi pap annál befolyásosabb szószóló volt a 

lokális társadalomban. Győr-Moson térségében ez adott esetben a katolikus plébános 

befolyásoló, véleményvezéri szerepét erősítette. Több más tényező mellett ez is magyarázhatja 

1945-ben az FKGP, 1947-ben pedig a DNP elsöprő sikerét az aprófalvakban. A katolikus 

vallásúak arányát javította a már ismertetett foglalkozásszerkezeti összetétel, vagyis az, hogy 

hat katolikus pap is mandátumot szerzett: hárman a keresztényszocialisták (Turi Béla, Ernszt 

                                                           
561 Hubai 2001. 35., 57., 77., 97., 123. 

562 Hortobágyi Jenő (szerk.): Keresztény Magyar Közéleti Almanach. Bp., 1940. 

563 Uo. 300., 651., 594., 684. 
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Sándor, Közi-Horváth József), két pap-képviselő a kormánypárt (Németh Vince, Pintér László), 

egy pedig a pártonkívüliek (Giesswein Sándor) között. A protestáns és az izraelita felekezetek 

reprezentáltsága viszont alatta maradt a régióbeli súlyuknak. Több mint árulkodó, hogy az 

egyetlen unitárius jelölt (Malasits Géza szociáldemokrata képviselő) Győrben indult el, ahol a 

protestánsok aránya magasabb volt, mint a régiós központ vidéki „hátországában”. 

A képviselők felekezeti mintázata a világháború utáni új rendszerben is jellemzőnek 

tartható. 1945-ben a megválasztott kilenc kisgazda képviselő közül nyolc római katolikus 

volt.564 Nyilvánvalóan szoros összefüggés áll fenn a társadalmi háttér, a lakóhely és a felekezeti 

mintázat között: azok, akik Győr-Moson megyében éltek, és falun gazdálkodtak, természetesen 

valamennyien római katolikus vallásúak voltak. Felvethető a kérdés, mennyiben volt 

meghatározó a jelöltek csaknem kizárólagosan katolikus vallása a kisgazdapárti győzelemre. A 

kisgazdapárti jelöltek ágyazódtak be leginkább a helyi társadalomba, amelyik viszont 

dominánsan katolikus volt – a helyi kötődés és a vallásos kötődés egymást erősítette, és 

együttesen hozzájárult az FKGP sikeréhez. Az FKGP antikommunista gyűjtőpártként 

rugalmasabban volt képes alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz. Hiába érvelt a Szabad Nép 

cikke azzal, hogy „a katolikus vagy református hittel összefér arra a pártra, vagy azokra a 

pártoknak a szövetségére szavazni, melyek az ország gyorsütemű újjáépítését hirdetik”, az 

északnyugati régióban ez a békülékeny hang nem vezetett sikerre.565  

VI. 4. Személyiség és lokalitás 

 

Ha belegondolunk, hogy vidéken kizárólag egyéni választókerületekben folyt a politikai 

verseny, nem is csodálkozhatunk a személyiségi tényező, valamint a kapcsolatrendszer 

fontosságán. A személyiség vonzerejéről két aspektusban is beszélhetünk: egyrészt a 

képviselőjelöltek, másrészt azoknak a korteseknek, véleményvezéreknek a vonatkozásában, 

akik népszerűségüket, kapcsolataikat és szervező képességüket a jelöltek rendelkezésére 

bocsátották. A következőkben kiragadva bemutatok néhány példát, amelyek a személyiség 

meghatározó szerepét illusztrálják. A személyiség ereje az egyes politikusoknál máshonnan 

merítette a forrását: a lokalitásba való beágyazottság, az ismertség és kapcsolati háló éppúgy 

                                                           
564Csak Jaczkó Pál született evangélikus vallású családban. Horváth-Hubai 1999. 242. 

565 Szabad Nép, 1945. szeptember 29. 1. 
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alapjául szolgálhatott, mint az őt megválasztó közösség agilis szolgálata, vagy a meghirdetett 

politikai programhoz és identitáshoz való ragaszkodás. 

 A képviselőjelöltek számára az elsődleges tőkét a lokalitás, a helyben való ismertség 

jelentette. A két háború között a győr-mosoni és Győr városi pártok mindegyikét az jellemezte, 

hogy jelöltjeiket a lokális társadalom elismert alakjai közül választották. Csak a 

szociáldemokraták jelentettek kivételt, aminek az volt az oka, hogy az SZDP mindig Győr 

városában lépett fel, ahol viszont a választás listára, és a szavazás titkosan történt. A 

lokalitásnak, a választás módjából fakadóan, a nyíltan szavazó egyéni választókerületekben 

lehetett sorsdöntő szerepe, főleg azoknál a jelölteknél, akik nem támaszkodhattak sem a 

hatalomra, sem pedig helyben egy szubkulturális közegre. Ezért nem véletlen, hogy a két 

háború között a pártonkívüliek és a kisgazdapártiak 100%-osan a lokális társadalomból kerültek 

ki (a helyi jelleg 1945 után is fő szempont az FKGP listájának összeállításánál). Az 1922-es 

magyaróvári választáson a kormánypárt a filantróp gyáros, Kühne Ede fiát, Kühne Lórántot 

indította el. Vele szemben a pártonkívüli Giesswein Sándor lépett fel, aki tizenhét éve 

képviselte a kerületet. Tehát mindketten mélyen beágyazódtak a lokális társadalomba, azonban 

politikai tapasztalattal Giesswein rendelkezett.566 

Míg a kormánypárt a lokális társadalomra, addig az SZDP saját szubkulturális 

kötődésére támaszkodott. Győr városában azonban olyan volt a párt- és társadalmi szerkezet, 

hogy a szociáldemokrata jelölt mindig elnyerte a 2. választókerületet. Egy megnyert választás 

után pedig a jelöltön múlott, hogyan képes kihasználni a sikert. Malasits pályafutása cáfolja az 

osztály- és/vagy rétegszavazásról szóló elméletet, ugyanis ahogyan a közigazgatási szervek és 

pártok irataiból kiderül, Malasits még a közigazgatási szereplők és politikai ellenfelei szerint is 

személyiségének ereje révén volt képes hatást gyakorolni, ez pedig nem csak munkás-, hanem 

kispolgári szavazatokat is szerzett számára. Az 1935-ös választások előtt a NEP Győr városi 

szervezete Gömböshöz fordult azzal a kéréssel, hogy lehetőség szerint a kormánypárti listát 

vezető Ernszt Sándor volt vallás- és közoktatásügyi minisztert szorítsák a lista második helyére, 

mert reputációja nem vetekszik a szociáldemokrata listavezető Malasitséval.567  

                                                           
566 MV, 1922. február 26. 2. 

567 GySmL:1. Főispáni iratok. A Nemzeti Egység Pártja működésével kapcsolatos iratok. 1935. évi választások. 

közli: Pernesz Gyula-Gecsényi Lajos: Válogatott dokumentumok a Győr-Sopron megyei munkásmozgalom 

történetéből (1929-1945). Győr, 1982., MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága. 411-412. 



193 

 

A szervezet felhívta a miniszterelnök figyelmét a szociáldemokrata képviselő személyes 

népszerűségére, amelyik „napról napra nőtt, nemcsak a munkásság, hanem a kisiparos és 

kiskereskedő társadalomban is”, azáltal, hogy „ezeknek a kisembereknek az ügyeit páratlan 

szorgalommal intézte.” A helyi viszonyokat jól ismerő győri szervezet attól tartott (mint utólag 

kiderült, alaptalanul), hogy az MSZDP – a város történetében először – mindkét mandátumot 

megszerezheti.568 Feltételezhető, hogy a városi szervezet némileg felnagyította a 

szociáldemokrata lista győzelmi esélyeit, a keresztényszocialista Ernszt második helyre 

szorításának elérése érdekében (amit egyébként nem sikerült elérni). De hogy az aggodalom 

nem volt légből kapott, azt igazolta, hogy a 86%-os részvétel mellett megrendezett választáson 

az MSZDP listája 38,80%-ot kapott, míg az Ernszt vezette lista 29,60%-kal az utolsó helyen 

végzett (a belvárosi mandátumot a kormánytámogató Reformnemzedék szerezte meg).569  

A kormánypárt törekedett a helyi társadalom tekintélyes és befolyásos személyiségeinek 

megnyerésére, és igyekezett figyelembe venni a jelölt ismertségét. Az ellenzék pártjai 

értelemszerűen még inkább motiváltak voltak abban, hogy helyben ismert és közkedvelt 

személyeket jelöljenek, hiszen esetükben a személyiség jelentéktelenségét, alacsony szintű 

kvalitásait nem ellensúlyozták a választási rendszerbe épített biztonsági fékek, valamint a 

főispán és a teljes közigazgatási apparátus támogatása. A helyi jelöltek indulásában rejlő 

kockázattal maguk a kormánypárti fórumok is számoltak. A Mosonvármegye 1935. március 

12-i száma megírta, hogy az FKGP jelöltjének erőssége az „ismertség és a helyi szempontok”, 

amelyek „Lang Lénárd mellett buzdítanak kitartásra többeket.”570  

A szélsőjobboldali, nyilas pártok egy-egy karizmatikus személy körül szerveződtek. Az 

EMNSZP sikerét meghatározta – és egyúttal a párt földrajzi kiterjedését be is határolta – a 

személyes tényező: az, amit Makkai János „helyi gyökérnek” nevezett. Makkai éles szeme 

észrevette, hogy a pártpolitikusok egyik jellegzetes altípusa, az ún. „népszerű ember”, aki 

ismertségét, személye és családja presztízsét, valamint az abból fakadó kapcsolati és 

információs tőkét fordítja saját politikai céljaira. Ez a népszerűség független a politikai 

személyiség mögött álló párt ideológiai tartalmától: „Szükséges, hogy az ország valamely 

vidékén, vagy egy adott társadalmi rétegben ismerjék, éspedig maradéktalanul, egész 
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életpályájával és családjával együtt. Eszköze, amellyel a népet megközelíti: a barátságnak 

olyan foka, amely más embertípusokban soha nem fejlődhet ki.”571  

Pálffy számíthatott azokra, akik jól ismerték a vidéket és népét. Magyaróváron Pálffy 

megnyerte Viola Béla vendéglőst, aki nemcsak vendéglőhelyiségét bocsátotta a 

nemzetiszocialisták rendelkezésére, hanem röpiratot is írt a „magyar munkástestvérek” 

megnyerésére.572 Tét még az 1947-es országgyűlési választás idején is nyögte az EMNSZP 

tagja, Horváth László volt jegyző sikeres működésének az emlékét, aki állhatatosan 

korteskedett Pálffy mellett az 1939-es választáson. A parasztpárti instruktorok – akik egyébként 

nyilván nem ismerték behatóan a vidéket – így jellemezték Tétet: „a község nagy része nyilas 

volt, a Pálffy-féle párt tagja.” A parasztpárti instruktorok magyarázatként hozzátették ehhez: 

„a község nagy része kisbirtokos. Makacs emberek” és „sok az úrhatnám ember”. Az NPP 

instruktorai meg akarták magyarázni pártjuk alacsony támogatottságának okát, és a legjobb 

módszer volt, ha felhánytorgatták a település politikai múltját.573  

Pálffy közvetlenségével, a falvakba tett autóútjaival igyekezett megnyerni a parasztok 

szívét. Azokban a községekben, ahol kevés szimpatizánsra lehetett számítani, ezért félő volt, 

hogy a „vezér” megjelenése érdektelenségbe fullad, ott a gróf és kortesei jó előre bevetettek 

egy trükköt: más településekről hozattak szimpatizánsokat a rendezvény idejére. Így elérték, 

hogy Pálffy mindenütt jelentős számú hallgatóság előtt szónokolt, és minden településen 

nagyjából egyformán tömegesnek, erősnek lehetett felmutatni a nyilas mozgalmat. Lélektanilag 

a „tömegesség” illúziója pedig növelte a „vezér” és a mozgalom hírnevét.574 A személyiségi 

tényező felhasználásának másik bevett módja volt, amikor egy országos politikus imázserősítő 

eszközként helyi vagy regionális gyökereit hangsúlyozta. Imrédy Béla helyi látogatása az 1939-

es kampány során részletesebben rekonstruálható, mint példa az országos politikus 

személyiségének és a helyi társadalomnak az összekapcsolására. 1939. május 14-én a Moson 

megyei MÉP elitjének színe-java megjelent Mosonban és Magyaróváron. A mosoni Fehér Ló 

nagytermében Fricke Valér méltatta Gömbös és az utána következő miniszterelnökök 

tevékenységét, majd azzal a tiszteletteljes kéréssel fordult Imrédy Bélához, „hogy ne 

                                                           
571 Makkai János: Szép közélet. Bp., 1941., Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. kiadása. 27-28. 

572 PIL 658/5-153. 

573 PIL 284/3-9. 

574 Bana József: A nyilasok az 1939-es választások idején Győr megyében. Arrabona. 45/2. 2007. 150.  



195 

 

feledkezzen meg az ipari és a mezőgazdasági munkásságról, mert ezek képezik a nemzet 

gyökerét, amelyből minden élet fakad.”575 Ezután Imrédy Béla, a kormánypárt Győr-Moson-

Pozsony megyei listájának vezetője szólalt fel. Családi emlékeket idézett fel Moson megyéről, 

majd rátért az aktuális bel- és külpolitikai helyzet ismertetésére. Hangsúlyozta, hogy a „múltban 

sok dolog hibás volt”, és az ipari munkásság magára hagyatottságát emelte ki. A hely 

szelleméhez igazította beszédét, amikor a paraszti és munkásrétegek összefogásáról szólt. 

Kifejtette, hogy e két rétegnek kezet kell fognia „itt Mosonban és Magyaróvárott, ahol sok az 

ipari munkás, és a város végétől már szántóföldek vannak.”576  

Délben a vendégek átmentek Magyaróvárra. A Kaszinóban a városi és a megyei elit 

színe-java gyülekezett, így Sattler János polgármester és Groffits Gábor, az akadémia 

igazgatója, a párt választókerületi elnöke. Groffits üdvözlő beszédét követően, Pintér László az 

elhunyt, és a térségben népszerű Giesswein Sándort méltatta. Ügyes szónoki fordulattal 

Giesswein népszerűségét Imrédy dicséretének szolgálatába állította: mint mondta, ha az elhunyt 

prelátus szobra, amelyik a templomkertben áll, megszólalna, azt mondaná Imrédyről: „Íme az 

én magvetésem.”577 Groffits valószínűleg arra utalt, hogy a Giesswein által képviselt 

keresztényszocializmus is bírálatot fogalmazott meg a szabad versenyes kapitalizmussal 

szemben. A fenti látogatás jól megtervezett koreográfiája azt szolgálta, hogy Imrédy 

népszerűségét növelje a két településen. Mosonban és Magyaróváron is két helyben népszerű 

politikus méltatta Imrédyt, már kedvező hangulatot csinálva a megyei listavezetőnek, aki 

szólásra emelkedve saját gyökereit összekapcsolta a mosoni és magyaróvári társadalommal. 

 

 

 

 

 

                                                           
575 MV, 1939. május 14. 1. Ez vonatkozhatott a liberális és szociáldemokrata ellenzékre éppúgy, mint – bár jóval 

burkoltabban – a térségben erős, és a kormánypártot jobbról támadó nemzetiszocialistákra. 

576 Pintér ezzel utalt arra, hogy Giesswein a szociális reformok híve volt. Uo. 2. 

577 Uo. 2. 
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VII. A választások története 

 

Miután számba vettem az 1922-1947 közötti választásokat meghatározó regionális 

társadalomtörténeti szempontokat, az utolsó fejezetben immár eseménytörténeti sorrendben 

bemutatom a választások fő jellemzőit. Nem törekedtem minden egyes választókerület belső 

viszonyait leíró elemzésre, hanem inkább arra vállalkoztam, hogy bemutassam azokat az 

általam legjellemezőbbnek vélt pártkapcsolatokat, párton belüli és pártok közötti küzdelmeket, 

amelyek szoros összefüggésben álltak a lokális és regionális politikai társadalommal, 

reflektáltak a helyi társadalom szerkezetére, társadalmi és nemzetiségi tagoltságára. Ebből 

fakad az aránytalanság, hogy az egyes választások, és ezeken belül a választókerületi 

küzdelmek és eredmények bemutatása nem egyforma mélységű. Nem törekedhetek arra, hogy 

a helyi választásokon túlmenően a választások országos jellemző vonásait is bemutassam, így 

nem ismertetem a pártok országos listáját, az országos mandátumszámokat és 

mandátumarányokat, valamint – mivel a disszertáció korábbi részében már kifejtettem azokat 

– az egyes választások idején érvényben lévő választási jogszabályokat, a választójogosultság 

feltételeit és a választás technikai részleteit sem.  A kampány eszközeinek ismertetésétől szintén 

el kell tekintenem, a téma bő jellege következtében, így a helyi kampányt a legjellemzőbb 

jelszavak, kijelentések és szövetségkötési szándékok bemutatására kell szűkítenem. 

VII. 1. 1922 

 

Az 1922-es választáson Győr, Moson és Pozsony megyékben még külön folyt a verseny az 

egyes pártok, irányzatok között. A terület adottságai folytán az Egységes Pártnak leginkább a 

keresztényszocialista irányzattól volt tartanivalója. A győrszentmártoni választókerületben a 

kormánypárt színeiben a tekintélyes sokorópátkai gazda, Sokorópátkai Szabó István, valamint 

Markos Gyula is elindult. Velük szemben csak a Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Párt 

jelöltje, Szmrecsányi György szállt be a választási versenybe. Az öttevényi választókerületben 

egy másik Szabó István, akit utóbb a parlamentbe bekerülve csak az Öttevényi jelzővel illettek, 

a Keresztényszocialista Párt képviseletében lépett fel.578 
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Moson megyében a kormánypárt nagyrészt német nemzetiségű jelölteket választott, 

figyelembe véve a térség nemzetiségi viszonyait. Rajkán az erdélyi szász származású Gündisch 

Guidó, Mosonszentjánoson pedig Neuberger Ferenc, a magyaróvári akadémia tanára indult el 

a kormánypárti színekben. Kühne Lóránt, a mezőgazdasági gépgyár tulajdonosa és igazgatója 

az Egységes Párt képviseletében indult el a választáson.579  

A három mosoni kerületben a kormánypárt számára egyáltalán nem látszott nyoma az 

ellenzéki pártok mozgolódásának. A mosonszentjánosi kerületben Bleyer Jakab volt 

nemzetiségügyi miniszter a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja Huszár Károly és Ernszt 

Sándor vezette csoportjának, ún. többségi csoportjának képviseletében lépett fel. Miután a 

KNEP márciusban szétszakadt, és Bethlenék átléptek a Kisgazdapártba, a párt többsége Ernszt 

és Huszár irányvonalát követte (innen KNEP többségi pártnak nevezték a választásokon).580  

Azonban a magyaróvári kerületben nem lebecsülhető kockázatot jelentett Giesswein 

Sándor volt keresztényszocialista képviselő pártonkívüli programmal történő indulása. 

Giesswein eléggé integer, népszerű személyiség volt ahhoz, hogy megnehezítse Kühne 

győzelmét, ráadásul utóbbi semmilyen politikai tapasztalattal nem bírt.581 Az MSZDP felmérte, 

hogy a Bethlen által elfogadtatott új választójogi rendelet nem biztosítja a pártok közötti 

egyenlő versenyfeltételeket. Az MSZDP-ben éles polémia bontakozott ki abban a kérdésben, 

hogy a munkáspárt ilyen feltételek között is vállalja-e a megmérettetést a magyaróvári 

választókerületben, vagy pedig az esélyesnek látszó ellenzéki jelölt, Giesswein Sándor prelátus 

mögött sorakozzon fel, akinek demokratizmusáról senkit nem kellett meggyőzni. A pártközpont 

kiküldöttje révén Giesswein támogatására szólította fel 1922. április 9-én frissen megalakult 

mosoni és magyaróvári pártszervezetének tagjait.582 A kiküldött ismertette a pártközpont 

esélylatolgatását. A budapesti vezetőség azzal számolt, hogy Kühne Lóránt mögött 

felsorakoznak a hivatalnokok, valamint kényszerűen a mezőgazdasági gépgyár munkásai is, de 

nincsen falusi bázisa, a német ajkú polgárok, kereskedők pedig ellenzéki érzelműek. 

Ugyanakkor, mint hivatkoztak rá, Giesswein népszerűségnek örvend az alsópapság és a 
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kisparasztság körében. Mindezzel együtt a munkásság (pontosabban a szociáldemokraták) 

voksaival Magyaróvár biztosan ellenzéki jelöltet juttathat be a parlamentbe. Végül a 

pártszervezet azt a döntést hozta a közelgő nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatban, hogy 

felkérik a pártvezetőséget képviselőjelölt állítására a magyaróvári választókerületben, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a választókerület nemzetiségi összetételére tekintettel németül beszélő 

jelöltre van szükség.583 Gazdag Ferenc, a végrehajtó bizottság elnöke a budapesti Választási 

Irodának címzett levelében a vidéki községi szervezetek hangulatára hivatkozva élesen 

elutasította a pártközpont akaratát, hogy az MSZDP ne állítson önálló jelöltet. Gazdagnak nem 

Giesswein személye ellen volt kifogása, csupán a szociáldemokrata tagság akaratát tolmácsolta, 

és féltette a pártot a hitelvesztéstől, mert, mint hivatkozott rá, „hogy ha most már a jelöltünk 

érdekében agitáltunk, és azután előállunk a falu népe előtt, hogy most meg szavazzatok 

Giessweinre, hát ép bőrrel nem menekülünk.”584  

A magyaróvári kerületben 9 073 választójogosult volt. A legtöbb választó, a 

választókerület összes szavazójának több mint egynegyede a megye- és egyúttal járási 

központban, Magyaróváron koncentrálódott. Magyaróvár és Moson egyre „közeledett” 

egymáshoz a két település között elterülő ingatlan fokozatos beépítése, és a közös kommunális 

fejlesztések révén, csakhogy arculatban, társadalmi összetételben és mentalitásban még az 

1920-as, 30-as években is érzékelhető az elkülönülésük. Tekintve, hogy Magyaróváron élt a 

megyei, járási és városi közigazgatást működtető hivatalnokréteg, itt Kühne jó esélyekkel indult 

el, míg a német többségű, falusi-kisvárosi jellegű, döntően kereskedők, kisiparosok és 

kisgazdák lakta Mosonban inkább Giesswein győzelmére lehetett számítani.  

A magyaróvári kerületben jelentős volt az ipari munkásság száma, ezért a jelölteknek 

reflektálniuk kellett a munkáskérdésre. Tekintettel arra, hogy a szociáldemokrata munkásokat 

nem kellett győzködni Giesswein munkásbarátságáról, Kühne ezen a téren lemaradásban volt. 

A gyáros április 27-i gyűlésén békés hangon szólt a szociáldemokratákról, akiknek szavazataira 

számított, és kifejtette, hogy „hajlandó velük együttdolgozni mindaddig, míg munkálkodásuk 

alapját a hazafiság képezi.”585 Giesswein ki tudta használni, hogy képviselőként 
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lelkiismeretesen intézte a hadiözvegyek és hadiárvák ügyeit, valamint Csereznyák Ignác állami 

tanítóval megszervezte 40 magyaróvári gyermek hollandiai nyaraltatását.586 IV. Károly halála 

változást idézett elő a választási kampány koreográfiájában. Kühne és Giesswein bizonytalan 

időre elhalasztották gyűléseiket. Egyébként mindkét jelölt kerülte, hogy állást foglaljon a 

királykérdésben.587 Talán az országos politika szempontján kívül szerepet játszott ebben az is, 

hogy nem akartak szembekerülni a Habsburg-Tescheni főherceggel, akiknek uradalma 

mégiscsak a legnagyobb munkáltató volt Magyaróváron, és sok emberre volt képes nyomást 

gyakorolni a választáson.  

A történelmi Pozsony megyétől megörökölt kicsiny halászi kerületben lépett fel a 

legtöbb jelölt: heten versenyeztek a 2 359 választójogosult támogatásáért. Az a sajátos helyzet 

állt elő, hogy a jelöltek között két plébános lépett fel egymással szemben: Németh Vince 

magyaróvári (KNEP) és Fórika János mosondarnói plébános (pártonkívüli). Az Egységes Párt 

Hajós Jenőt jelölte, ezenkívül elindult a választáson Helvey Lajos a Keresztényszocialista 

Pártból, Kérészy Zoltán egyetemi tanár pártonkívüliként, valamint Takács Vilmos és Rigó 

Vilmos kisgazdapárti jelöltek.588 Végül, ahogyan az várható volt, az ajánlások összegyűjtésének 

nehézségei közepette a jelöltek egy része lemorzsolódott, így a szavazás napján Németh, Hajós, 

Helvey és Fórika között választhattak a választópolgárok. 

A mosonszentjánosi kerületben Bleyernek nem volt talaja, és mindinkább a pártonkívüli 

programmal fellépő Mayer Henrik, a budapesti Ganz-gyár mérnöke vált a kormánypárti 

képviselőjelölt, Neuberger Ferenc ellenfelévé. Bleyer esélyét erősen rontotta, hogy a 

magyarországi németség kizárólagos képviselőjeként lépett fel, s kijelentette, „ha ő bukik, vele 

bukik az ország félmillió németségének ügye.”589 Bleyer alighanem rosszul mérte fel a 

nemzetiségi alapú politizálás lehetőségét, két évvel Trianon után, egy olyan térségben, amelyik 

gazdasági és érzelmi szálakkal szorosan összefonódott az elszakított nyugat-magyarországi 

területekkel. Ugyanakkor a rajkai kerületben a kormánypárti Pintér László kanonok legyőzte 

Gündisch Guidót, a másik német nemzetiségi jelöltet. Az 1922-es  választáson már tanulság 

volt, hogy a határmenti kerületekben nem lehet német nemzetiségi programmal nyerni. Német 

                                                           
586 MV, 1922. február 26. 2. 

587 MV, 1922. április 6. 1., Mv. 1922. március 30. 1. 

588 Hubai 2001. II. 36. 

589 MV, 1922. május 4. 35. 



200 

 

nemzetiségű jelölteknek is általános társadalmi és gazdasági kérdésekkel kellett fellépniük, ha 

el akarták kerülni a kudarcot.590 Amennyire sikeres volt a kormánypárti jelölt a rajkai és 

mosonszentjánosi kerületben, annyira gyengén szerepelt a magyaróváriban. Giesswein 

győzelmében szerepet játszott, hogy tizenkét éve képviselte a magyaróvári kerületet a 

parlamentben, érdekkijáró képességéről meggyőződhettek, míg Kühne, bár országosan elismert 

gyárosnak számított, homo novus volt a politikában. Alighanem a halászi kerületben volt a 

legizgalmasabb a választási küzdelem. A jelöltek száma felére apadt, de ez nem könnyítette 

meg Hajós Jenő dolgát. A választáson a szigetköziek körében népszerűségnek örvendő Németh 

Vince győzött, igaz, csekély különbséggel. Mivel kevés volt a szavazatkülönbség Németh és a 

másodi helyen álló Fórika János között, ezért pótválasztást kellett tartani. Az esztergomi érsek 

is beavatkozott a két pap küzdelmébe, és nyomást gyakorolt a második helyen álló Fórikára, 

hogy lépjen vissza a kormánypárti jelölt javára. Németh megválasztását elősegítette, hogy a 

törvényhatósági bizottságban korábban is kiállt a Szigetköz fejlesztése mellett.591  

Győr a vidéknél bonyolultabb társadalom- és gazdaságszerkezetével, élénk sajtójával és 

egyesületi életével, valamint többmandátumos kerületbeosztásával nagyobb kihívást jelentett a 

kormánypárt számára. Győr 1. választókerületében (Belváros) két liberális pártonkívüli jelölt, 

dr. Krisztinkovich Antal és dr. Németh Károly (Nemzeti Polgári Párt) indul el Hegyeshalmy 

Lajos (KNEP) kereskedelemügyi miniszterrel szemben. A szociológiailag lényegesen 

heterogénebb 2. választókerületben, amelyik magában foglalta a munkások lakta városrészeket 

(Gyárváros, Újváros, Sziget) és az agrárkörzeteket (Szabadhegy), a korszakban végig a 

szociáldemokrata és a keresztényszocialista világnézeti tábor versengett egymással. A liberális 

demokrata érzelmű szavazók voksai mégsem vesztek kárba a 2. választókerületben, hiszen az 

MSZDP a Horthy-korszakban rendre elnyerte a mandátumot, ezt pedig nem csupán a 

munkásság magas arányának, hanem a kispolgárságnak is köszönhette. A liberális szavazók 

tehát „kiegyensúlyozó” szerepet játszottak a két világnézeti tábor között. 1922-ben az MSZDP 

részéről Miákits Ferenc, a keresztényszocialista oldalról Boros Alán bencés tanár lépett fel.592 

Az 1. kerületben Hegyeshalmy nyert, köszönhetően a liberális tábor megosztottságának. A 

második fordulóban viszont már szoros eredmény született, amelynek eredményeként Németh 
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Károly csupán 38 vokssal maradt el a kormánypárti Hegyeshalmy mögött. A 2. kerületben is 

éles verseny alakult ki, és mindössze 281 voks döntött Miákits mellett.593 A Belvárosban a 

jelöltek eredménye közötti kis különbség, a 2. kerületben pedig Miákits győzelme mutatta, hogy 

Győrben erős polgári és szociáldemokrata ellenzékkel kell számolni.  

VII. 2. 1926 

 

Az 1926-os választáson a kormánypárt Kühnét akarta elindítani a mosonszentjánosi kerületben, 

de az ismert gyáros visszautasította a felkérést. Helyette a kormánypárt Neuberger Ferencet 

indította el, akinek szintén volt már képviselői tapasztalata, hiszen az előző választáson 

Mosonszentjánoson került be a nemzetgyűlésbe. Vele szemben csak Drobilits Ernő, az Egyesült 

Balpárt jelöltje tudta megszerezni a szükséges ajánlásokat. A mosonszentjánosi kerületben 

Erényi Károly plébános lépett fel a kormánypárt jelöltjeként. Wachtler István volt főjegyző 

pártonkívüli ellenzéki programmal állt sorompóba. Ebben a kerületben tehát ismét két német 

származású jelölt került szembe egymással, leképezve a kerület legnagyobb lélekszámú 

nemzetiségét.594  

A választás két kerületben „unalmasan” zajlott: a rajkai és a halászi kerületben a 

kormánypárti, illetve a keresztényszocialista jelöltet (Pintér Lászlót és Frühwirth Mátyást) 

egyhangú, vagyis ellenfél nélküli szavazással választották meg. Magyaróváron elsöprő 

többséggel, a voksok 66,85%-ával Neuberger Ferenc szerzett mandátumot. A verseny csupán a 

győrszentmártoni és a mosonszentjánosi kerületben vált izgalmassá: előbbiben Sokorópátjai 

Szabó István a voksok 52,39%-át gyűjtötte be, de alig maradt el tőle a fajvédő Csarada György 

(47,61%), míg az utóbbi választókerületben Wachtler István a szavazatok 54,87%-ának 

megszerzésével legyőzte Erényi Károly esperest.595 A kormánypárt(ok), az EP és a KGSZP 

teljes győzelmet arattak a megosztott ellenzék felett, csak Mosonszentjánosról jutott be 

ellenzéki a parlamentbe. Neuberger Ferenc halála miatt 1927-ben időközi választást kellett 
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rendezni. Darányi Kálmán, az egyesített vármegyék főispánja egyhangú szavazással nyerte el 

a megüresedett mandátumot.596  

Győrben az MSZDP Malasits Gézát helyezte a lista elejére, aki 1924-ben időközi 

választáson legyőzte a keresztényszocialista Bernolák Nándort (Országos 

Keresztényszocialista Párt) és a liberális Chalupka Károlyt (Iparospárt).597 Érdemes röviden 

visszatekinteni erre az időközi választásra. Bernolák Nándor esélyeit a győri zsidó polgárság 

körében rontotta, hogy nemcsak megszavazta a numerus clausust, de a törvényszöveg egyik 

megalkotója is volt: az ő módosító indítványára került be a kitétel, hogy az egyes 

nemzetiségekhez tartozó ifjak száma a felsőfokú képzésen elérje az adott nemzetiség országos 

arányát.598 A Malasits és Bernolák eredménye közötti 633 szavazatnyi különbségre való 

tekintettel második fordulót tartottak. Chalupka Károly építési vállalkozó, a Győri 

Hitelszövetkezet elnöke népszerűsége és a helyi társadalomban betöltött pozíciója ellenére a 

harmadik helyre szorult. A második fordulóban Chalupka szavazói kétharmad-egyharmad 

arányban oszlottak meg a keresztényszocialista és a szociáldemokrata jelölt között. A politikai 

verseny kiélezettségét jelzi, hogy a két jelölt között 1%-nyi volt a különbség.599 Azonban így is 

utóbbi nyerte meg a választást (az Újváros-Mákosdűlői út szavazókörben 72%-ot szerzett), és 

hamarosan kiderült, hogy rászolgált a polgárság bizalmára.600 Két évvel később Malasits állt a 

szociáldemokrata lista első helyén.  

Az 1926-os választáson az Egységes Párt listát állított az 1. kerületben, Polgári Egység 

Győri Pártja néven. Feltételezhető, hogy a Márkus Jenő vezette egységes párti lista a 

Keresztény Gazdasági és Szociális Párt Zichy János által vezetett listájától vett el potenciális 

szavazókat. Ezt bizonyíthatja, hogy a két évvel korábbi időközi választáson a 

keresztényszocialista jelölt szoros versenyben 49%-ot szerzett, míg 1926-ban 38,8%-ot. A két 

jobboldali párt egymást gyengítette, ugyanakkor az MSZDP listájára 34,2%-nyi voks esett.601 
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Végül 1926-ban ismét a keresztényszocialista és a szociáldemokrata tábor küldhetett képviselőt 

az Országgyűlésbe.  

VII. 3. 1931 

 

Az 1931-es választáson az ellenzéki erők aktivitásának fokozódása és sikerei jelezték a 

kormány iránti bizalom lassú megingását. A győrszentmártoni kerületben az EP hivatalos 

jelöltként a már két alkalommal bizonyított Sokorópátkai Szabó Istvánt támogatta, de nem 

hivatalos jelöltként Csikvándi Ernő is versenybe szállt. Az EP a magyaróvári kerületben Pintér 

László kanonokot indította el, aki helyett a rajkai kerületben a kormánypárt jelöltje Gündisch 

Guidó volt, azonban szintén a kormánypárt színeiben – nem hivatalos jelöltként – Zwincz 

Károly lépett fel. Az EP a halászi kerületet a KGSZP-nek adta, amelyik Frühwirth Mátyást 

jelölte.602  

Gyakorlatilag csak az új politikai erő, az FKGP számított az EP veszélyes ellenfelének. 

Az FKGP az egyesített vármegyék négy kerületében indított jelöltet: Győrszentmártonban 

(Kelemen András), Mosonszentjánoson (Lang Lénárd), Öttevényben (Márffy Ede) és Rajkán 

(Neuberger Mihály). A KGSZP ekkoriban az EP szövetségese volt, és mindössze két kerületben 

állított jelöltet: az öttevényiben Turi Bélát, a rajkaiban Szontagh Jenőt. A változás jeleként 

értékelhető, hogy a Horthy-korszakban először az MSZDP jelöltet léptetett fel a k.e.e. 

vármegyék területén: most először a párt Győr határain kívül is megmérettette magát. Az 

MSZDP jelöltje, Bánóczi László a magyaróvári választókerületben lépett fel.603  

Magyaróvár város, valamint Moson nagyközség ipari szigetet alkottak az agrárjellegű 

Moson megyében, így a párt feltehetően elsősorban a nagyipari munkásság támogatására 

számított. Ezenkívül pártonkívüli jelöltek is felléptek: Halásziban Gallasz Ágost Rudolf 

földbirtokos, aki később az FKGP-hez csatlakozott, valamint Cserny József.604 

Mosonszentjánoson – ahogyan a korábbi két választáson – a kormánypárt és az ellenzék (ezúttal 

az FKGP) színében is német nemzetiségű jelölt lépett fel. Az EP rendkívül rossz érzékkel annak 

a Bleyer Jakabnak a vejét indította el, aki kilenc évvel korábban vereséget szenvedett 
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ugyanebben a körzetben. A német nemzetiségű jelöltek helyzete amúgy is egyre hálátlanabbá 

vált. A náci propaganda ekkor már megjelent a nyugati határszélen, és ennek következtében a 

pángermán agitációtól való rettegés rányomta a hangulatot a győr-mosoni választásokra.605  

Az alldeutsch propagandától való gyanakvás körüllengte még a kormánypárt jelöltjeit 

is. Ennek a hangulatnak az eloszlatására Vákár P. Artúr kormányfőtanácsos „a rajkai kerület 

derék választóihoz” intézett olvasói levélben demonstratívan kiállt a szász Gündisch Guidó 

mellett, bizonygatva a kormánypárti hivatalos jelölt hazafiságát, és „erdélyi fegyvertársként” 

üdvözölte.606 A levélíró ezzel egy hullámot indított el: mások is demonstrálni kívánták egyik-

másik jelölt melletti kiállásukat. A következő számban Pálffy Fidél gróf ajánlotta Szontagh 

Jenőt, a KGSZP jelöltjét a rajkai választók figyelmébe. Ugyanebben a számban bizonyos 

„B.Á”, mint írta, a „Zwincz-párt megbízásából” méltatta a kormánypárti nem hivatalos jelöltet, 

Zwincz Károlyt, és megvédte a vádaskodásoktól.607  

Pintér László a Mosonvármegye lapban ismertette programját. A rajkai esperes az 

általános társadalmi-gazdasági célokon (revízió, kartellek megszüntetése, mezőgazdaság 

támogatása) túlmenően ígéretet tett Moson megye visszaállítására.608 Ez utóbbi ígéret ugyan 

némileg szembement a kormánypárt ekkori hivatalos politikájával, de kifejezte, hogy Pintér a 

lokális érdekeket tartja elsődlegesnek (a Moson megyei önállóságra amúgy sem kerülhetett sor 

a revízió nélkül). Győr városában a politikai erőtér változatlan maradt, továbbra is a 

keresztényszocialisták és szociáldemokraták osztoztak a két mandátumon: a KGSZP a 

szavazatok 48,98%-át, az MSZDP 37,34%-át szerezte meg. A liberális erők utolsó kísérlete a 

háromosztatú politikai verseny kialakítására meghiúsult: a Győri Gazdasági Párt mindössze a 

voksok 13,68%-ának begyűjtésére volt képes.609 1926-hoz képest az EP és a KGSZP 

kifejezetten hullámvölgybe került. A hat választókerületnek pontosan felében ellenzéki jelölt 

szerezte meg a voksok többségét: Halásziban Gallasz Ágost Rudolf, Mosonszentjánoson Lang, 

Rajkán Neuberger. A kormánypárt legjobb körzetének ismét a győrszentmártoni kerület 

bizonyult, ahol Csikvándi Ernő lépett Sokorópátkai Szabó István örökébe. A magyaróvári 
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körzetet „elvitte” a kormánypárt erős embere, Pintér esperes, Öttevényt pedig a 

keresztényszocialista Turi Béla. A választás legnagyobb győztesének az FKGP tekinthető: az 

agrárpárt látványosan megerősödött az ország északnyugati szegletében, azonban ez leginkább 

a jelöltek személyének volt az érdeme. Halásziban Gallasz helyzetét megkönnyítette, hogy 

ezúttal a KGSZP nem indított jelöltet a kerületben, csak egy másik pártonkívüli ellenféllel 

kellett megmérkőznie. Az MSZDP ismét csak Győr városában volt képes egy mandátumot 

szerezni, és Malasitsot küldte a parlamentbe.610  

VII. 4. 1935 

 

Az 1935-ös választáson a Gömbös vezette új arculatú kormánypárt lényegében a „régi 

emberekre” támaszkodott Győr-Mosonban: azokra a közéleti személyiségekre, akik korábban 

is a kormánypárt támogatói voltak. Az egyesített megye mosoni részén a NEP a magyaróvári 

kerületben Kühne Lórántot, a mosonszentjánosi kerületben dr. vitéz Bittera Miklós akadémiai 

tanárt, a rajkaiban Pintér Lászlót indította. A halászi kerületben a kormánypárt nem állított 

jelöltet, feltehetően azért, mert itt – a megelőző három választás példája alapján – 

mindenképpen ellenzéki győzelemre számított (ekkor a KGSZP máre ellenzékben volt). A 

halászi kerület a KGSZP sikeres „vadászterülete” volt, de a pártot meggyengítette Griger 

Miklós bicskei plébános és a legitimisták kilépése. A Griger által alapított Nemzeti Legitimista 

Néppárt jelöltet állított Hortobágyi Ernő személyében.611 

A kormánypárt legerősebb ellenfelének ismét az FKGP ígérkezett. Azonban a rajkai 

kerületben napokig tartott a huzavona az FKGP színeiben fellépő Török Árpád és Kray István 

báró között, ugyanis utóbbi Eckhardt Tibor levelére hivatkozva magát tekintette a párt hivatalos 

jelöltjének. A vonatkozó kisgazdapárti források hiányoznak, ezért nem tudjuk, a pártvezér miért 

akarta Krayt elindítani. Bár Török német nemzetiségű volt, akárcsak a rajkai kerület 

választóinak jó része, nem állíthatjuk biztosan, hogy az ellentét rendelkezett nemzetiségi 

vetülettel, hiszen az ugyancsak német többségű mosonszentjánosi kerületben Lang Lénárddal 

szemben nem jelöltek más kisgazdapárti politikust. Elképzelhető, hogy a volt fajvédő Eckhardt 

soknak tartott két német nemzetiségű jelöltet, vagy egyszerűen nem mérte fel jól a helyi 
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viszonyokat, Török beágyazottságát. A vitában végül a helyi szempontok kerekedtek felül: 

Kray, érzékelve, hogy Török bírja a választói bizalmát „ebben az előretolt őrtoronyban”, 

visszalépett.612 Ezzel elhárult a veszély, hogy a két kisgazda jelölt esetleg kiüti egymást Pintér 

javára. 

Annál inkább fenyegetett ez a lehetőség pártközi relációban. Négy kerületben is 

jelölteket állított az ekkor Pálffy vezette NSZMFMP. Győrszentmártonban és Magyaróváron 

Pálffy Fidél, Halásziban Vutskits György, Rajkán Bonyhády János lépett fel. Három kerületben 

(Győrszentmárton, Halászi, Rajka) a nemzetiszocialisták a kisgazdapártiakkal is versenyre 

kényszerültek. A kormánypártiak joggal számíthattak arra, hogy a két agrárbázisú párt kellően 

meggyengíti egymást Győrszentmártonban, Magyaróváron és Rajkán.613 A KGSZP mindössze 

egyetlen, de szilárdnak tűnő kerületben állított jelöltet: Pálffy József grófot az öttevényi 

kerületben. Pálffy katolicizmusa és szociális érzékenysége jó ajánlólevél volt, de személye 

támadási felületet is jelentett bátyja nemzetiszocialista érzelmei miatt. Válaszul Pálffy József 

kijelentette, hogy bátyja „politikai tévedésben van”, és igyekezett meggyőzni választóit, hogy 

ő nem osztozik a hitleri Németország iránti csodálatában.614 

A kisebb súlyú jelöltek is befolyásolhatták a pártversenyt. Mosonszentjánosban 

Laurenszky Gusztáv indult el a Gömbös-féle törekvéseket kívülről támogató Reformnemzedék 

(REFNZ) vagy Reformprogram képviseletében, valamint Wennesz József borbélymester 

pártonkívüliként. Utóbbi azonban egy, a nezsideri főszolgabíróhoz címzett levélben 

kormánypártinak nyilvánította magát.615 Magyaróváron egy volt nemzetiszocialista, Viola Béla 

pártonkívüliként lépett fel. Róla feltételezhető volt, hogy Pálffytól vesz el szavazatokat, ám 

végül ez nem következett be. Laurenszky és Viola nem szereztek elegendő ajánlást, így 

kihullottak a választási versenyből.616 A falvakban Pálffy helyzete kedvező volt, ahogyan arra 

a mosonszolnoki jegyző 1935. március 18-án kelt bizalmas jelentése utalt: „Dr. Kühne Lóránt 

jelölt helyzete gróf Pálffy Fidél jelöltnek a napszámos emberek közötti térhódítása miatt elég 
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nehéz”, s a jegyző annak a félelmének adott hangot, hogy a Független Kisgazdapárt jelöltje, 

Thülly József „embereinek 2/3 része szintén Pálffyhoz fog átpártolni.” A jegyző mégis azt 

konstatálta, hogy a küzdelem Kühne javára dől el, „mert a választók legnagyobb része – a nyílt 

szavazást tekintve – és látva, hogy Dr. Kühne előnyben van másutt, reája fog szavazni,” emellett 

Pálffy jellemzően a szegényebb falusi rétegek, a napszámosok körében népszerű, a módos 

nagygazdák között csekély a hitele.617 Ebből a jellemzésből legalább két dolog kiderül: a 

hivatalos közeg szerint Pálffy a falusi szegénység szavazataira számíthat, és a módos gazdák 

kormánypártiak (legalábbis Mosonszolnok községben).  

Nyolc nappal később a mosonszolnoki jegyző már igen borúlátón nyilatkozott: Kühne 

helyzetét már nem „elég nehéznek”, hanem „igen nehéznek” minősítette. Ennek az 

esélyromlásnak az oka, hogy miután a kisgazda jelölt, Thülly kiesett a jelöltek versenyéből, 

szavazói nem a kormánypárti, hanem a nemzetiszocialista jelölthöz pártoltak. Míg 18-i 

levelében a jegyző még optimistán nyilatkozott arról, hogy a kisgazda jelölt kiesése a 

kormánypártnak kedvez, mert szavazói kénytelenek lesznek Kühnére szavazni, addig „a 

gazdák azon része, akik eddig Thülly pártjához tartoztak, utóbbi visszalépése folytán Pálffy 

pártjához pártoltak át.”618  

Rossz jel volt, hogy Pálffy látogatást tett Thülly lakásán, aminek alapján a jegyző 

bizonyítottnak látta, hogy a kisgazda politikus Pálffyt fogja támogatni. Volt néhány bizonytalan 

tényező: a napszámosok egy része ingadozott, a szociáldemokrata érzelműek pedig Budapestről 

várták a pártközpont utasítását, kire szavazzanak. Bár erre vonatkozó forrásról nincsen 

tudomásunk, de szinte bizonyosnak vélhető, hogy a szociáldemokrata pártközpont az általuk 

kisebbik rossznak tartott jelölt, tehát Kühne támogatására buzdította a tagjait.619 Kühne 

csaknem kétharmad-egyharmad arányban nyerte meg a választást. Igaz, Pálffy vereségét 

diadalként is elkönyvelhette (volna), hiszen először induló képviselőjelöltként, a Moson 

községben élő kormánypárti jelölttel szemben 36,04%-ot szerzett, vagyis a nyílt szavazás, a 

szavazókra nehezedő nyomásgyakorlás lehetősége, és ellenfele nagyobb ismertsége ellenére a 
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leszavazottak egyharmadának voksait gyűjtötte be.620 Kühne javára billentette a mérleg nyelvét 

először is a teljes közigazgatási apparátus támogatása, másodszor pedig, hogy mindenki ismerte 

szociális érzékenységét. A szociáldemokraták is rá adhatták voksukat, de természetesen a 

magyaróvári járásban, és különösen Moson nagyközségben a Fő utcán, az Ostermayer és Duna 

utcákban tömörülő zsidó kiskereskedőknek és iparosoknak sem volt más választásuk, mint a 

liberális felfogású kormánypárti jelöltet támogatni. Mosonszolnokon segített helyzetén, hogy 

gyűlést tartott a helyi vendéglőben, ahol sikerült megkedveltetnie magát a helyi hallgatósággal. 

A főszolgabírói jelentés igencsak sajátos logikával érvelt a képviselőjelölt szociális 

érzékenysége mellett: „egyeseknek alkalmuk volt meggyőződni, hogy dr. Kühne nem tartozik a 

nagytőkéhez, mert gyára szintén nehézségekkel küzd.”621  

A győrszentmártoni kerületben Pálffy nyert ugyan, de olyan csekély különbséggel (103 

voks), hogy pótválasztást tartottak. A pótválasztáson is erős volt a verseny: a NEP jelöltje 

Csikvándi Ernő 51,64%-ot szerzett, tehát ismét csak hajszálnyi (3 százalékpontos) 

különbséggel, de a kormánypárti jelölt megnyerte a választást.622 Vutskits és Bonyhády is 

elvérzett: a halászi körzetben a kisgazda jelölt 64, a rajkai körzetben a NEP jelöltje 59%-os 

többséget szerzett.623 Győr városában ezúttal is három erő indult el a választáson: a KGSZP, az 

MSZDP, mellettük pedig a gömbösi programot támogató Reformnemzedék vagy más néven 

Reformprogram, egy helyi ügyvéd, Drobni Lajos vezetésével.624  

Ahogyan várható volt, a Reformnemzedék a KGSZP számára jelentett riválist, ezért a 

keresztényszocialista sajtó hevesen támadta a pártot.  A keresztényszocialisták tartottak attól, 

hogy a két párt viszálykodása oda vezet, hogy meggyengítik egymást a szociáldemokrácia 

javára. A Dunántúli Hírlap újságírója feleslegesnek nevezte a Reformnemzedék elindulását, és 

emlékeztetett arra, hogy Gömbös megígérte a KGSZP-nek a támogatást. Mint írta, Gömbös 

„nem engedte, hogy Győrött két keresztény és nemzeti alapon álló polgári párt álljon egymással 

szemben, hogy azután a polgári pártok egymásközti harcából nyertesként a nemzetközi 
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szociáldemokrácia kerüljön ki.” A szerző annyira bízott Gömbös ígéretében, hogy minden 

közalkalmazottat felszólított Ernszt Sándor ajánlási ívének aláírására.625 Arra nem számított, 

hogy a miniszterelnök a Reformnemzedéket felhasználja a keresztényszocialista-

szociáldemokrata kétosztatú városi pártszerkezet megtörésére. Győr városában az 1935-ös 

választás fordulatot hozott: a Reformnemzedék 31,60%-kal megszerezte az 1. választókerület 

mandátumát, a KGSZP 29,60%-os eredményével a harmadik helyre csúszott, és – először a 

Horthy-kori győri választások történetében – mandátum nélkül maradt.626 Ez feltehetően 

megegyezett Gömbös érdekével, aki arra törekedett, hogy kománypártja az egész országban 

túlsúlyt élvezzen. Az MSZDP a Horthy-kori választások győri történetének legjobb eredményét 

érte el, a szavazatok 38,80%-át szerezte meg, vagyis a keresztényszocialista sajtó félelme 

igazolódott arról, hogy a magukat kereszténynek és nemzetinek nevező politikai erők 

meggyengítik magukat egymással szembeni küzdelmükkel.627 

VII. 5. 1939 

 

A hitleri Német Birodalom közelsége nem kis riadalmat váltott ki, tekintettel a határhoz közel 

viszonylag egységes tömbben élő Moson megyei németségre. A német nemzetiségűekkel 

szembeni gyanakvás fokozódott ebben az időben. A náci befolyástól való félelem motiválta, 

hogy 1939-ben a földművelésügyi miniszter a közigazgatás útján igyekezett akadályozni az 

egyesített vármegye területéről a munkások németországi munkavállalását. Bár az egyesített 

vármegye főispánjának tájékoztatója a kedvezőbb munkanélküliségi adatok és az általános 

szociális helyzet figyelembevételével indokolta a Győr-Moson-Pozsony k.e.e. vármegyei 

illetőségű munkavállalók kiutazásának tiltását (amelynek a győri program által generált 

munkahely-teremtés valóban szolgáltatott érvet), de az a politikai megfontolás is szerepet 

játszott, hogy megakadályozzák a náci propaganda hazahozatalát. Ezért a tájékoztató mindenkit 

arra utasított, hogy „igyekezzék mindenki itthon munkaalkalmat szerezni és gazdasági 

munkaszerződéseket kötni.”628  
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Polniczky Lipót főispán Tasnádi-Nagy Andráshoz, a NEP elnökéhez írott 1938. június 

20-i levelében beszámolt a NEP képviselőinek munkájáról és esélyeiről, valamint a 

pártszervezés kihívásairól. A főispán Kühne Lóránt helyzetét reménytelennek ítélte, és nem 

javasolta újraindítását. Kühnével szemben akadályként említette a rátermettség hiányát, a 

képviselői munkában tanúsított passzivitást, valamint utalt arra, hogy nem sikerült 

megkedveltetnie magát az agrárrétegek körében.629 A második kifogással kapcsolatban 

utalhatunk arra, hogy a magyaróvári járás alapvetően agrárius jellegű volt, szemben 

Magyaróvár és Moson iparosodottságával. Kühne gyártulajdonosként az ipari szektorhoz 

kötődött, és üzleti ügyei meg sokféle egyesületben játszott tevékenysége miatt nem tudta 

elmélyíteni kapcsolatát a földműves népességgel. Valószínűleg közismert liberális felfogása 

mellett mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy 1939-ben már nem indult (illetve nem indították) 

a választáson. Helyette Pintér Lászlót indították el, aki egyházi hivatásából fakadóan sokkal 

integratívabb személyiség volt, a város mellett a falusi népességet is meg tudta szólítani. 

1939. január 29-én Magyaróváron és Mosonban is zászlót bontott a Magyar Élet 

Mozgalom, azzal a céllal, hogy Imrédy Béla miniszterelnök mögé tömegmozgalmat állítson.630 

1939. április 26-án a magyaróvári Fekete sas nagyterme adott helyszínt a Magyar Élet Pártja 

megalakulásának. A párt a magyar társadalom alsó rétegei felé is kiterjesztette karját, ezt 

bizonyítja, hogy Szécsényi István pártelnök üdvözölte „az igen szép számban megjelent 

kispolgári társadalom és munkásság képviselőit”, akikkel, „értük és rajtuk keresztül a 

boldogabb magyar jövőért akar elszántan dolgozni a párt és az ország kormányzata.” Fessler 

Antal főgépész a munkásság, Szalay Flórián pedig a gazdatársadalom lojalitását és bizalmát 

tolmácsolta az új kormánypárt és a kormányzat felé, és bejelentették az általuk képviselt rétegek 

csatlakozását a párthoz.631 Moson nagyközségben és Magyaróvár városban az EMNSZP jobb 

esélyekkel indult, mint Győrben. A rendőrségi összefoglalók és a szociáldemokrata jelentések 

szerint a Pálffy-párt Győr városában alig létezett, míg Moson megyében annál erősebb volt.632 

Vitéz Raskóy Dezső, a kormánypárt mosoni ügyvezető elnöke a főispánhoz címzett 1938. 

szeptember 12-iki jelentésében a NEP hatékony szervezkedésének tudta be, hogy sikerült 

                                                           
629 GySmL:1. Főispáni iratok. A Nemzeti Egység Pártja szervezésével kapcsolatos iratok 23/1938. közli: Pernesz 

Gyula-Gecsényi Lajos, 1982. 423. 

630 MV, 1939. január 29. 1. 

631 MV, 1939.április 26. 1. 

632 Uo., Lackó 1966. 38. 
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ellensúlyozni a nyilas propagandát (amelyik a Pálffy-pártot jelentette), a jótékonysági 

akcióknak, valamint a „lelkészi kar” befolyásának (Moson felekezeti összetételét tekintve 

nyilván a katolikus papságra gondolt), és nem utolsósorban a kormánypárton belül a zsidóság 

háttérbe szorításának köszönhetően.633 

A társadalmi radikalizálódást jelzi, hogy Magyaróvár településen a nemzetiszocialisták 

több szavazatot kaptak (összesen 1 624-et), mint a kisgazdák (408 szavazat), de a MÉP így is 

megőrizte pozícióját (1 866 szavazat).634 A Pálffy vezette EMNSZP öt mandátumhoz jutott 

saját erőből. A párt Győr-Moson és Pozsony megyei listáján jutott be az Országgyűlésbe Bodor 

Márton, a Zala megyei listáról pedig ifj. Eitner Sándor. Az egyéni képviselőjelöltek közül 

hárman nyertek mandátumot: a magyaróvári kerületben Pándi (Pölcz) Antal, a Veszprém 

megyei zirci kerületben Papp József (hivatalosan a pártonkívüli szélsőjobb jelöltjeként, de az 

EMNSZP programjával), a Zala megyei lenti kerületben Eitner Ákos.635  

A választáson az EMNSZP a nyilaskeresztes jelzővel a nevében indult el, utalva arra, 

hogy egyes területeken a Nyilaskeresztes Párttal közösen szervezkedett. Az EMNSZ(NY)P 

Győr-Moson megyében szerzett mandátummennyisége nem igazolta vissza a várakozásokat. 

Az EMNSZ(NY)P a négy egyéni választókerületből háromban elvérzett a kormánypárt 

jelöltjével szemben, a magyaróváriban azonban Pándi (Pölcz) Antal megszerezte a voksok 

46,55%-át, miközben a MÉP jelöltje, Pintér László rajkai esperes a szavazatok 41,81%-ával 

második helyre szorult (tehát Raskóy elégedettsége korai volt, amikor a nyilasok 

visszaszorításáról tett jelentést a főispánnak).636 Listán az EMNSZ(NY)P 53,37%-ot szerzett. 

A magyaróvári eredmény óriási pofon volt a kormánypártnak, amelyik hozzászokott ahhoz, 

hogy a magyaróvári kerületből mindig bejut kormánypárti képviselő a parlamentbe. A képet 

árnyalja, hogy a magyaróvári kerület kivételével – ahol a harmadik kisgazda jelölt, Gallasz 

Ágost Rudolf elvitte a voksok 11,56%-át – Győr-Moson és Pozsony megyékben csak a MÉP 

                                                           
633 A korszellemről is sokat elárul Raskóy jelentésének zsidókkal kapcsolatos része. Kühne Lóránt kormánypárti 

politikus javaslatot tett arra, hogy zsidókat is vonjanak be a NEP mosoni választmányába. Raskóy a mellékelt 

jegyzőkönyv erre vonatkozó részéhez fűzött kommentárjában igyekezett megnyugtatni a megye első emberét, 

hogy „Kühne Őméltósága nézetét a zsidó választmányi tagságra vonatkozólag úgy méltóztassék értelmezni, hogy 

legfeljebb 1 zsidó választmányi tagról lehet szó.” Mindazonáltal az ügyvezető elnök leszögezte, hogy „a zsidók 

visszaszorítása igen jó hatást váltott ki a NEP irányában”. GyMSML-GyL.1, IV.B.451.d/1. 

634 Hubai 2001. 343. 

635 Paksy 2007 218., 220., Haeffler, 1940. 166., 275., 278. A szakirodalom általában elfeledkezik Papp Józsefről, 

ezért több munkában négy mandátumot tulajdonítanak az EMNSZP-nek: Hubai 2001. II. 127-136. 
636 Hubai 2001. II. 132. 



212 

 

és az EMNSZ(NY)P tudott egyéni jelölteket állítani, listás kerületben pedig csak a kormánypárt 

és az EMNSZ(NY)P versengett egymással.637 

A nemzetiszocialista párt nyeresége jelentős, ha a települési adatokat vesszük 

szemügyre: a párt Horvátkimlén és Magyarkimlén együttesen megszerezte a listán a szavazatok 

56,57%-át, egyéniben 52,85%-át (szemben a kormánypárt 43,63%-os, illetve 47,15%-os 

részesedésével), Hegyeshalomban listán a voksok 55,40%-át, egyéniben 53,88%-át (a MÉP a 

voksok 44,60%, illetve 43,59%-át), Rajkán listán a voksok 53,51%-át, egyéniben 52,14%-át (a 

MÉP 46,49%, illetve 42,28%-át). Mosonszentjános és Pusztasomorja községek egyesített 

adatai elsöprő, listán és egyéniben egyaránt 71%-os győzelemről tanúskodnak. 

Győrszemerében az EMNSZ(NY)P listán a szavazatok 60,95%-át, egyéniben 60,11%-át nyerte 

el. Mindeközben egyik nevezett településen sem csökkent a részvétel 89% alá.638  

Az EMNSZ(NY)P megszerezte a szavazatok többségét Mosonmagyaróvár mosoni 

részén, valamint a magyaróvári járás falvaiban. Nem volt kisebb a kormánypárti kudarc az 

egyesített megye keleti részén, Győr megyében sem. Sövényházán a MÉP megnyerte a 

választást, de a kormánypárt és az EMNSZ(NY)P között mindössze 28 voks volt a különbség. 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a térségben egyedül az EMNSZ(NY)P 

jelentett valós ellenzéki alternatívát a kormánypárttal szemben, hiszen az FKGP a k.e.e. 

vármegyék területén csak a magyaróvári választókerületben állt rajthoz, a szociáldemokraták 

pedig csak Győr törvényhatósági jogú városban tudtak elindulni. Megyei listát egyik 

demokratikus ellenzéki párt sem volt képes állítani, ez vélhetően megkönnyítette a Pálffy-párt 

dolgát, hiszen a falvakban, ha egyáltalán volt ellenzéki érzület, az csak a nemzetiszocialista 

lista támogatottságában nyerhetett kifejezést.639  

A nemzetiszocialista párt kiemelkedő Moson megyei támogatottsága semmiképpen nem 

magyarázható a régió nemzetiségi összetételével, vagyis a német nemzetiség magas falusi 

arányával. Ennek a leegyszerűsítő álláspontnak ékes cáfolata az MSZDP 1936-os kérdőívére 

adott válasz, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a nemzetiszocialisták éppúgy termékeny 

táptalajra leltek a nemzetiségi szempontból szinte homogén magyar Győr megyében, mint a 

                                                           
637 Uo. 127-132. 

638 Hubai 2001. III. 193., 209., 232., 266., 343., 424., 518. 

639 GyMSML-GyL. 1, Választási iratok. XXXIII2 1939. 
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németek lakta Moson megyei területeken. Vagyis még a szociáldemokraták is elismerték, hogy 

a szociális problémák felvetése és Pálffy közvetlen stílusa, a gazdákkal és napszámosokkal való 

érintkezése volt a nemzetiszocialista szervezkedés sikerének oka. Az 1935-ös és az 1939-es 

választás szintén rácáfol a hazafiatlanság vádjára. 1935-ben Pálffy embere, Bonyhády elbukott 

a többségében németek lakta rajkai választókerületben, ahol a kormánypárt német származású 

ismert tagja, Pintér László 59,02%-ot szerzett. Vagyis nem annyira a nemzetiség, mint inkább 

a személyiség és ismertség volt a döntő szempont.640 1939-ben viszont az EMNSZ(NY)P olyan 

községekben is jó eredményt vagy éppen választási győzelmet ért el, ahol a lakosság többsége 

vagy egésze magyar nemzetiségű volt.  

Bár a párt súlypontja valóban az inkább agrárius jellegű Moson megye volt, a csekély 

számú német nemzetiséggel rendelkező Győr megyében is számos faluban sikeresen szerepelt 

a párt. A tiszta magyar lakosságú Gönyűben a nemzetiszocialisták elnyerték a listás szavazatok 

45%-át, az egyéniben megszerezhető voksok 46,74%-át. Győrszemere és Tét egyaránt 

homogén magyar lakosságú falvak voltak, az EMNSZ(NY)P mégis elsöprő, több mint 60%-os 

többséget szerzett.641 Valószínűleg közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy az 

EMNSZ(NY)P Moson megyei sikerében nem a német nemzetiség túlsúlya volt a döntő 

szempont, hanem az, hogy Pálffy agrárius, földosztó programja megfelelt az ott élők igényeinek 

és vágyainak. Győr megyében reális választási verseny csak a kormánypárt és az 

EMNSZ(NY)P között alakult ki (hiányoztak a kisgazdapártiak, akik a magyaróvári egyéni 

válaasztókerületben háromosztatúvá tették a pártversenyt), ezért a paraszti választók széles 

tömegeinek nem is volt más lehetősége, mint a nemzetiszocialista listára és/vagy jelöltre 

voksolni. Győr városban a kormánypárt szerzett mandátumot, és megőrizte mandátumát az 

MSZDP is. A kormánypárt győzelme nem csodálható, hiszen a keresztényszocialisták 

egyesültek a kormánypárttal, így a keresztényszocialistáknak nem volt alternatívájuk. 1939-ben 

a kormánypárti listán egy ismert keresztényszocialista pap, a lista második helyén álló Közi-

Horváth József jutott be, miután a listavezető, Törley Bálint miniszter a veszprémi mandátumot 

fogadta el.642  

                                                           
640 Hubai 2001. II. 105. 

641 Hubai 2001.. III. 183., 193., 518., Kerekes-Enyedy 1929. 265., 300., 340. 

642 Haeffler 1940. 348., Szakál 2002. 341. 
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VII. 6. 1945 

 

A II. világháború után átalakult a társadalom, a politikai rendszer, és annak alrendszereként a 

pártstruktúra is. A nyilas diktatúra legtovább a nyugat- és északnyugati országrészen maradt 

fenn. A szovjet csapatok március 28-án elfoglalták Győrt, április 2-án pedig 

Mosonmagyaróvárt.643 A pártrendszert érintő változások közül ki kell emelni a korábbi 

jobboldal széthullását: a szélsőjobboldali, a nemzeti konzervatív, valamint a keresztény 

konzervatív pártcsaládok – az 1944 októberében megalakult, kompromittálatlan 

Kereszténydemokrata Párt kivételével – eltűntek. Másrészt viszont a rendszer „balra nyitottá 

vált”: a korábban illegalitásban tevékenykedő MKP nemcsak legális párt, hanem – az Ideiglenes 

Nemzeti Kormányban való szerepe révén – hatalmi tényező lett.  

Az 1944. március 19-e után betiltott pártok, az FKGP és az SZDP újjáalakultak. A 

korábbi jobboldal széthullásával az FKGP szerepe is megváltozott: korábbi agrárpárti 

arculatának elmosódásával szociológiai és ideológiai gyűjtőpárttá vált.644 Azonban nem 

állítható, hogy az FKGP volt a korabeli pártstruktúra „legjobboldalibb” szereplője, ennek a 

szerepnek eredetileg jobban megfelelt volna a PDP, amelyik 1944 decemberében alakult meg, 

a Horthy-korszak liberális és nem kompromittálódott konzervatív rétegeinek részvételével. 

1944 végétől vált jelentőssé az NPP, amelyik elsősorban az Alföldön szervezkedett sikeresen.   

Az 1945-ös pártrendszer pártjai közül a legrégebbi hagyományokkal az SZDP 

rendelkezett. A korszak, valamint a szociáldemokrácia történetével foglalkozó kutatók 

felhívják a figyelmet arra a változásra, amelyik – részben a háború alatti vérveszteség pótlására 

– bekövetkezett az SZDP szavazótáborában. Az SZDP Vidéki Titkárságának iratanyagában 

fennmaradt, július 6-i tagsági kimutatás szerint Győr megyében a párt szociológiai bázisának 

aránya a földművesek (35,50%), iparosok (29%) és munkások (26%) túlsúlyát mutatta, míg a 

kereskedők és tisztviselők aránya csekély, a háztartásbelieké és az értelmiségi foglalkozásúaké 

pedig elenyésző volt.645  

                                                           
643 Népszava. 1945. április 1. 1945/37. 1. 

644 Bihari 2005. 53., Ungváry 2013. 84. 

645 PIL 283/16-294. 
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Mosonmagyaróváron az SZDP táborának a felét alkották a kereskedők és az 

értelmiségiek, miközben a gyári munkások aránya a korabeli – nyilván csak becsült – kimutatás 

szerint 10%-ot tett ki.646 A szociáldemokrata gyűjtőpártosodást érthetővé teszi, hogy a korábban 

Mosonmagyaróváron beágyazott kormánypárti, keresztényszocialista és szélsőjobboldali 

táborok összeomlottak, és így egyedül a szociáldemokrácia képviselte a politikai hagyományok 

folytonosságát 1945 után. Ebben a helyzetben, a régi pártrendszer széthullásával, természetes, 

hogy a választók egy része a régi pártok felé orientálódott, és ezt csak az SZDP jelenítette meg 

számukra. Emellett magyarázatként szolgálhat az, hogy 1945 áprilisában az MKP-n kívül az 

SZDP fejtett ki aktív szervezeti életet és mozgósítást.647  

A kimutatás ugyan nem tért ki a nemzetiségi összetételre, de Mosonmagyaróvár 

kereskedői és értelmiségi csoportjainak szerkezete, másrészt a helyi szociáldemokrata párt 

korábbi története alapján adódik a feltételezés, hogy a német nemzetiségűek nagy számban 

lehettek az 1945-ös párttagságban. A gyűjtőpártosodás következtében – az FKGP-hoz 

hasonlóan – olyan rétegek is sodródhattak az SZDP-hez, akik nem a szociáldemokrata 

programra szavaztak, hanem „jobb híján” voksoltak a pártra. Böhm Vilmos Másodszor 

emigrációban című emlékiratában nem annyira a párttagság felduzzadásában látott problémát, 

mint inkább abban, hogy a párt maga is gyenge vezetők kezébe került, akik nem rendelkeztek 

azzal a tehetséggel, amelyik a párt korábbi két politikusnemzedékét jellemezte.648 

Az MKP, már csupán amiatt is, hogy 25 éven keresztül illegalitásban tevékenykedett, 

és így a párt hatósugara egy szűk személyi körre korlátozódott, még fél évvel a német csapatok 

kiűzése után sem rendelkezett olyan mély társadalmi beágyazottsággal az egykori Moson 

területén, mint az SZDP. Az MKP-nak annak ellenére sem sikerült előnyre szert tennie a 

tagtoborzás terén, hogy az egyesített vármegyék területén a kommunista pártszervezetek előbb 

alakultak meg, mint a szociáldemokrata szervezetek. A nemzetgyűlési választás előtt a 17 ezer 

lakosú Mosonmagyaróváron az MKP 1300 párttagot számlált, míg abból a 65 729 polgárból, 

amelyik a magyaróvári járásban választójoggal rendelkezett, 2 900-an voltak tagjai a 

                                                           
646 PIL 283/16-214. 

647 PIL 274/16-113. 

648 Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban. Bp., 1990., Progresszió Kiadó. 13. 
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kommunista pártnak.649 Az MKP szerveződését és tagtoborzását a városi munkásság körében 

hátráltatta a szociáldemokráciának pusztán a legális előélet miatt is mélyebb beágyazottsága, 

vidéken pedig a katolikus egyház tudatformáló ereje. Győr-Moson a legkatolikusabb 

országrészhez tartozott, amelyet falun és Győr városában is a megelőző fél évszázadban a 

keresztényszocialista tradíció dominanciája jellemzett. Ez a keresztényszocialista tradíció nem 

tűnt el a keresztényszocializmus pártszerű képviseletének megszűnésével, sőt, erre a tradícióra 

az FKGP, majd a DNP is képes volt alapozni, ahogyan azt a két gyűjtőpárt választási 

eredményei tanúsítják. Ebben a közegben az MKP nem kerülhette ki a katolikus egyházzal való 

világnézeti, politikai küzdelmet a „lelkek” feletti uralomért. 

Mivel az országnak ez az északnyugati szeglete állt legtovább a nyilas közigazgatás 

uralma alatt, a megelőző évtizedekben pedig Győr meg Moson a korábbi kormánypárt(ok) 

szilárd bázisát alkotta, ezért a munkáspártok prekoncepcióval viszonyultak az itteni falusi 

választókhoz: a jobboldali, nemzeti konzervatív és nyilas, a német közegben pedig 

volksbundista érzelmek továbbélésével számoltak. A szociáldemokrata instruktorok pártjuk 

csekély súlyát a falvakban, leegyszerűsítő módon, a jobboldali érzelmek továbbélésével 

magyarázták. Lipóton 35, Máriakálnokon 26, Levélen 6 tagja volt a szociáldemokrata 

pártszervezetnek.650 A kommunista instruktorok 1945. április 14-15-i jelentésükben nem 

tartották időszerűnek a kommunista párt megszervezését Horvátkimlében és Magyarkimlében, 

mivel „a községben nyert információkból megállapíthatóan Horvát-Kimle [helyesen 

Horvátkimle – P.Á.] lakosainak nagy része részt vett a nyilas mozgalomban”, és „Magyar-

Kimle [Magyarkimle-P.Á.] lakosai szintén nem tanúsítottak érdeklődést a baloldali eszmék 

iránt.”651 Nem cáfolva, hogy valóban sokan vallhatták magukat a letűnt jobboldali erők 

híveinek, és ilyen alapon is ellenségesen fogadhatták a munkáspártok megjelenését, a lakosság 

jobboldali érzelmeire és politikai szocializációjára való hivatkozás jó indokként szolgált a 

munkáspártok gyenge szervezési eredményeinek a magyarázatára (amelyek mögött más 

tényezők húzódhattak meg, például a vallásosság figyelmen kívül hagyása a munkáspártok 

részéről.  

                                                           
649 PIL 274/16-114. 

650 PIL 283/16-214. 
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Az NPP a szegényparasztság és földmunkásság érdekeit kívánta képviselni. A párt 

vezetése a népi írókból toborzódott (Veres Péter elnök, Kovács Imre főtitkár, Erdei Ferenc 

alelnök, Darvas József), a pártszervezés pedig 1944 végén és 1945 tavaszán a népi gondolat 

fórumának számító Szabad Szó olvasói körének bázisán indult meg.652 A Parasztpárt helyzetét 

nehezítette, hogy vezetői, bár szívükön viselték a paraszti társadalom sorsát, amelynek alapján 

meg akarták újítani a társadalmat, a napi politikában tájékozatlanok voltak, aktív politikai 

előélettel nem rendelkeztek, ellentétben például a politikai nevelés, rekrutáció és 

szervezőmunka feladatát számos szubkulturális intézményén, mozgalmán keresztül biztosítani 

képes munkáspártok politikusaival. A Parasztpártnak a népi, paraszti eredetű értelmiségre 

gyakorolt vonzereje nem vezetőinek politikai előéletében, tapasztalatában, hanem intellektuális 

tartalmában gyökerezett: abban, hogy a népi írók többsége – nem kötelességszerűen, de 

dominánsan – ezzel a párttal azonosult. 

Az NPP szociológiai karaktere nem minden tekintetben illeszkedett a nyugati határszél, 

Győr-Moson megye gazdasági és társadalmi adottságaihoz. A parasztpártiak az „alföldi 

parasztot” azonosították a „paraszttal”, és számukra a kapitalizálódó mosoni és győri paraszt 

már olyan „birtokos tőkés polgárnak” számított, amelyek számára „a föld már tőke, amivel 

vállalkoznak, spekulálnak, s aminek a hasznát húzzák.”653 A párt németellenes hangulatából 

fakadt, hogy szükségszerűen szembekerült a mosoni paraszti környezettel. Ezt viszont képes 

volt ellensúlyozni a telepesek támogatásával, akárcsak Baranya megyében.654  

Az MKP és az NPP gyökértelenek voltak Győr-Moson megyében, ebből is fakadt, hogy 

bizonyos gyanakvással tekintettek erre a térségre. Számukra a Dunántúl egyenlő volt a főúri és 

katolikus egyházi latifundiumokkal, amelyek árnyékában cselédsorok százai bújnak meg. A 

kommunisták és a parasztpártiak nem sokat vártak a németekkel teli Moson megyétől, amelyet 

a korai piacosodás és kapitalizálódás „rontó” befolyásával azonosítottak.655 Az MPK hátrányát 

valamelyest képes volt ledolgozni, előnyt kovácsolva abból, hogy más pártokat jócskán 

megelőzve alakította ki szervezeteit az egyesített vármegyében. 1945. április 17-én a Győri 
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Területi Bizottság azt jelentette a központi vezetőség részére, hogy Mosonmagyaróváron 800-

an nyújtották be felvételi kérelmüket a pártba (ez természetesen nem azt jelenti, hogy ennyien 

azonosultak a kommunista eszmével, hiszen sokakat az egzisztenciális biztonságra való 

törekvés, vagy a karriervágy sodort az MKP felé, de más pártokba is beléptek hasonló 

motivációk miatt). A jelentés beszámolt arról, hogy csak az SZDP mutat aktivitást a 

városban.656 

Az 1945-ös választáson hat párt állíthatott listát Győr-Moson és Sopron megyében (a 

két megyét egy választásigazgatási egységgé vonták össze): az FKGP, az SZDP, az MKP, az 

NPP, valamint a PDP és az MRP. Ekkor az egész országban arányos, listás választást tartottak. 

Ez volt az első olyan választás, amelyen a választójogosultak cenzus nélkül szavazhattak. A 

választás előtt még sor került egy pengeváltásra az SZDP-n belül, a győri pártszervezet 

Végrehajtó Bizottsága és az országos pártvezetés között. A Végrehajtó Bizottság ragaszkodott 

ahhoz, hogy Malasits Gézát indítsák el a párt listájának élén, és visszautasították a listavezetői 

hely átengedését a pártvezetés által javasolt Bán Antal főtitkár-helyettesnek. Malasits húzó név 

volt Győr városában, akinek rátermettségéről és politikusi képességeiről meggyőződhettek a 

szociáldemokrata választók. Végül az a kompromisszum született, hogy a mauthauseni 

koncentrációs táborból hazatért Peyer Károly lett a Győr-Moson és Sopron megyei lista 

vezetője, a második és negyedik – befutó – helyeken két olyan politikus indult el, akik az előző 

évtizedekben is Győr városa politikai életének aktív szereplői voltak: Malasits és Udvaros 

István.657   

Utóbbi másfél évtizedig a győri pártszervezet titkáraként tevékenykedett, majd 1945. 

június 1-jétől a város polgármesteri tisztét töltötte be. A többi párt listáján olyan listavezetők 

indultak, akik 1945 előtt nem rendelkeztek országos politikai tapasztalattal: Parragi György 

(FKGP), Kossa István (MKP), Veres Péter (NPP), Siki Andor (PDP), Zsolt Béla (MRP).658 A 

listák többi helyén már olyanok is kaptak helyet, akik a megye lokális társadalmaiban 

politizáltak.659 Az MRP mindössze Győr-Moson és Sopron megyében, valamint Nagy-

                                                           
656 PIL 274/16-113.  

657 PIL 283/28-67. 

658 Hubai 2001. II. 148. 
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Budapesten tudott listát állítani.660 Az MKP nagy lendülettel vett részt a kampányban. Prát 

Károly központi kiküldött bejárta Győrt, Mosonmagyaróvárt és Moson megyét, és igyekezett 

megértetni a szimpatizánsokkal a választás jelentőségét.661 

Peyer Károly, a szociáldemokrácia régi nagy öregje Győrben tartott nagygyűlést, 

tisztában lévén a nagyipari központ jelentőségével.662 Az FKGP Győr-Moson és Sopron megyei 

listáján ugyan nem szerepeltek a párt régi parlamenti képviselői, de az FKGP rendelkezett a 

legtöbb, a lokális társadalomba beágyazott képviselővel: Czupy Bálint, Hajdú-Németh Lajos, 

Horváth György, Pécsi József és Szalay András kisgazdák voltak, részben már a háború előtt, 

részben az 1945-ös évben közéleti pozíciót töltöttek be, mint képviselő-testületi tagok, vagy a 

földosztó bizottságok tagjai. Lang Lénárdot már nem indították el, valószínűleg német 

nemzetisége miatt, ugyanakkor vezérszónokként részt vett a magyaróvári gyűlésen.663  

A kis- és középparaszti helyi emberek előtérbe tolása versenyelőnyt jelentett az FKGP 

számára. A paraszti képviselőjelöltek ismertek voltak a helyi társadalomban, szemben a 

kommunista és parasztpárti politikusokkal, akiknek ekkor kellett bemutatkozniuk, viszont nem 

volt előéletük az országos politikában, így – ellentétben Langgal vagy Gallasz Rudolffal – nem 

lehetett kompromittálni őket azzal, hogy jelen voltak a Horthy-kori parlamentben.  Az FKGP 

országos eredményét is felülmúlta Győr-Moson és Sopron választókerületben: az érvényes 

voksok 58,50%-át szerezte meg. A második helyen végzett SZDP 20,99%-ával jócskán 

elmaradt az FKGP támogatottsága mögött. Az MKP 13,2%-ot, az NPP 6,2%-ot szerzett. A 

pártok megyei sorrendje pontosan követte az országos sorrendet. A PDP eredménye (0,80%) 

sem meglepő annak fényében, hogy a liberális párt hagyományosan csak Győrben rendelkezett 

támogatottsággal, és a konzervatív szavazórétegek inkább az FKGP felé orientálódtak.664A 

Győr városban zajló választáson a szociáldemokrácia győri és országos történetének legjobb 

eredményét érte el: 12 411 szavazattal a voksok 44,3%-át szerezte meg. Az FKGP a voksok 

35,8%-át szerezte meg. Az MKP 17,45%-os szavazataránya jó eredménynek tekinthető, 

tekintettel a párt előéletére, a 25 éves illegalitásra, valamint az SZDP vezetőinek tapasztalatára. 
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Az FKGP magához vonzotta a polgári szavazókat, ezzel magyarázható, hogy a PDP és az MRP 

együttvéve sem érte el a voksok 1%-át. A PDP gyenge eredményében alighanem szerepet 

játszott annak a Horthy-kori hagyománynak a továbbélése is, hogy a liberálisok megoszlottak 

az erős konzervatív vagy szociáldemokrata alternatíva között, így a kommunisták elindulásától 

megrémült választóik inkább szavaztak a jobboldali, antikommunista gyűjtőpárttá váló FKGP-

re, mint az újonnan megalakult PDP-re. Az NPP is jobb eredményt ért el a maga 1,49%-ával, 

mint a PDP. A választás tisztázta az erőviszonyokat: a munkáspártok és az FKGP együttesen 

lefedték Győr városában a szavazók 97%-át, a polgári pártok és az NPP súlytalanok voltak. A 

munkáspártok és az FKGP kétharmad-egyharmad arányban tudták maguk mögött mozgósítani 

a választókorú lakosokat.665  

Az SZDP Győr-Sopron megye két ipari centrumában (Győr, Mosonmagyaróvár) 

megszerezte a szavazatok 44,3%-át, illetve 40,8%-át, amellyel nemcsak az MKP-t, hanem a 

megyében induló összes többi pártot (FKGP, NPP, PDP, MRP) maga mögé utasította.666 Vagyis 

a szociáldemokraták szempontjából a három legjobban teljesítő városok (Győr, 

Mosonmagyaróvár, Szombathely) közül kettő terült el a megyében, ami az 5. választókerület 

összteljesítményét is befolyásolta, és hozzájárult ahhoz, hogy Győr-Moson és Sopron az SZDP 

„mintamegyéjévé” váljon. A választások után az SZDP választási eredményeit feldolgozó 

Faragó-statisztika szerzője jogos lelkesültséggel írhatta a választókerület eredményéről, hogy 

„egy bizonyos meghatottság járja át lelkünket, amikor látjuk Győr és Moson városok gyönyörű 

eredményét, amely két városnak köszönheti az egész választókerület azt, hogy a legjobb vidéki 

választókerület.”667 A három egykori megye (Győr-Moson, Sopron, Pozsony) területét és két 

törvényhatósági jogú várost (Győr, Sopron) magában foglaló 5. választókerület 21,06%-os 

eredményével valóban a legjobban teljesítő szociáldemokrata választókerület lett, hiszen a 

megyei eredmény csaknem 5 százalékponttal múlta felül az SZDP 17,42%-os országos 

eredményét.668 A pártok által szerzett 15 mandátumból kilenc mandátumot azonban az FKGP 
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szerzett meg, az SZDP listájáról csak hárman kerültek be a nemzetgyűlésbe.669 Az SZDP által 

legjobban teljesítő szociáldemokrata körzetnek bizonyult 5. választókerületben két település 

(Győr, Mosonmagyaróvár) kivételével mindenütt az FKGP szerezte meg a szavazatok 

többségét. Az elkövetkező időszakban az SZDP feladata az lett, hogy az aránytalanságból 

okulva kiszélesítse támogatottságát a falvak lakossága körében, s minél több tagot toborozzon 

a vidéki pártszervezetekbe. A választás után sem javult Győrben és a falvakban az MKP és az 

SZDP viszonya. Az MKP Győr Megyei Bizottsága kezdettől az SZDP-t tekintette fő 

versenytársának. A Bizottság a szociáldemokratákat megvádolta, hogy az „üzemekben és 

különösen a falvakban” nacionalista, szovjetellenes propagandát fejtenek ki, valamint a 

parasztokat uszítják a rendszer ellen. A Bizottság fásultságról panaszkodott. Ugyanakkor a két 

munkáspárt viszonyának romlásáért felelősnek tartotta az alsóbb szintű szervek vezetőinek 

részéről a szociáldemokraták elleni kirohanásokat is.670  

VII. 7. 1947 

 

A választási kampány leginkább a „mindenki mindenki ellen” formulájával írható le. Az 

országos pártok közül az a két párt, amelyik leginkább elutasította a koalíciós kormány 

politikáját (Magyar Függetlenségi Párt, Keresztény Női Tábor) nem tudott listát állítani Győr-

Moson megyében, ezért a nemzeti konzervatív érzelmű választók – akárcsak két évvel korábban 

– ismét egy másfajta politikai erő védőernyői alá kényszerültek húzódni.671 Az 1947-es 

választáson az országosan induló pártok skálája jóval színesebb volt, mint 1945-ben, hiszen az 

FKGP bomlásának eredményeként keletkezett „kisgazda maradványpártok” is elindultak: a 

Pfeiffer Zoltán vezette Magyar Függetlenségi Párt és a Balogh István vezette Magyar Független 

Demokrata Párt. 1945-höz képest újdonságot jelentett a kereszténydemokrata párt, a DNP 

indulása. Barankovics igyekezett elhatárolni pártját a Horthy-korszak keresztény pártjaitól, és 

leszögezte, hogy a DNP nem szolgál sem felekezeti, sem társadalmi partikuláris érdekeket, 

hanem a teljes magyar társadalmat. A párt a választás előtti zászlóbontó gyűlését Giesswein 
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„politikai pátriájában”, Győrben tartotta, ezzel is tudatosítva, hogy a párt a giessweini örökséget 

kívánja továbbvinni.672 

Mivel az FKGP és az NPP tartósan gyenge maradt Győr városában, a helyi 

kommunisták viszonya leginkább a szociáldemokratákkal éleződött ki.673 Az 1947. május 2. és 

június 2. közötti időszakban a győri MKP munkájáról készült jelentés legnagyobbrészt az 

SZDP-vel foglalkozott: az SZDP-n belüli problémákról, a szociáldemokrata szervezetek 

erjedéséről, átlépésekről küldött jelentéseket a Központi Vezetőség számára. Az FKGP-t 

elintézték azzal, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása pánikot váltott ki körükben, és 

röviden beszámoltak a Sulyok Dezső vezette Magyar Szabadság Párt megalakulásáról. Az 

azonban, hogy a jelentés az SZDP-n kívül alig tett említést a többi pártról, azt jelzi, hogy ebben 

az időben a kommunisták ténylegesen az SZDP-t tekintették egyetlen potens kihívójuknak 

Győrben.674 Egy szentiváni gyűlésen Malasits is kiállt a munkásegység mellett, amelyik 

nyilvánvalóan nem a pártegyesülést jelentette, hanem a munkásság két pártjának összefogását 

a korrekt partneri viszony alapján. A beszédet felvezető Horváth Sándor vagongyári munkás 

annál durvábban fejezte ki az SZDP és az MKP különbségét: a kommunista párt 

háromesztendős parlamenti történetére utalva kijelentette, hogy az MKP olyan, mint eső után a 

bolond gomba, ezért „vigyázzon a magyar nép, hogy meg ne egye a bolond gombát.”675 

A koalíción belüli szűkebb szövetségen (MKP, SZDP, NPP), a Baloldali Blokkon belül 

a legélesebb ellentét az SZDP és az MKP között húzódott. Medey István augusztus 4-én arról 

számolt be a Vidéki Titkárság részére küldött jelentésében, hogy az MKP „a Szociáldemokrata 

Párt szavazóinak kiirtását tekintette feladatának.”676 Puskás István mosonmagyaróvári városi 

titkár azt jelentette, hogy a 6. határvadász zászlóalj parancsnoka, Óvári Gyula átlépett az MKP-

ba, és tisztjeit is erre buzdította.677 A viszálykodásnak hivatalosan az augusztus 7-i 

                                                           
672 Kovács K. Zoltán és Rosdy Pál (szerk.): Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon. Bp., 1996., 

Barankovics Alapítvány. 13. 

673 PIL 274/16-113. 

674 PIL 274/16-164. 

675 Uo. 

676 PIL 283/16-145. 

677 Uo. 



223 

 

megállapodás vetett véget.678A két párt helyi viszonyát mégis inkább a rivalizálás, mintsem az 

együttműködés határozta meg. A szociáldemokrata propaganda óvott a „vörösre festett 

zöldingesektől”, ahogyan a kommunistákat nevezték.679 Az MKP magyaróvári szervezetének 

1947. augusztus 30-i jelentése viszont arra figyelmeztetett, hogy „az értelmiség, kisiparos és 

kiskereskedői réteg határozottan a Szoc. Dem. párt felé orientálódik.”680 Más jelentések arra 

intenek, hogy „helyi viszonylatban számottevő párt az SZDP-n kívül nincsen.”681  

Az 1947-es választás előtti hangulatjelentésekből lehet tájékozódni a lakosság választási 

preferenciáiról. Az MKP úgy érzékelte, hogy „az értelmiség általában Szoc. Dem. győzelmet 

vár”, azonban „a kereskedők és iparosok szimpátiája is részben felénk fordul.” Sok múlhatott 

a nők pártpreferenciáján, hiszen a nemzetgyűlési választás eredményei bebizonyították, hogy a 

nők elutasítóbbak voltak a munkáspártokkal szemben. A háziasszonyokat közömbösnek írta le 

a jelentés. A kommunista megyei titkár jelentései panaszkodtak a szovjet katonák atrocitásaira, 

amelyek jelentősen árthatnak a kommunista párt tekintélyének. Az MKP jelentése szerint „a 

kisgazdapárti választópolgárok azon törik a fejüket, hogy Balogh páterre vagy Barankovicsra 

szavaznak-e”.682  

Valóban a két pártnak volt a legnagyobb esélye arra, hogy az FKGP örökébe lépjenek, 

hiszen négy volt kisgazdapárti képviselő kapott helyet a DNP listáján (Pécsi József, Mézes 

Miklós, Domonkos János, id. Tóth László), az FMDP listáját pedig ugyancsak egy 

kisgazdapárti (Parragi György) vezette.683Az MRP listáján szociáldemokrata politikusok is 

elindultak (Peyer Károly, Györki Imre, Pozsgay Gyula). A mosonmagyaróvári kommunista 

szervezet remélte, hogy az MRP listáján elinduló Peyer neve minél több szavazót elvisz az 

SZDP-től, és ez kellően meggyengítheti a városban a szociáldemokráciát, az űrt pedig az MKP 

töltheti be.684 Az SZDP és az MRP-listán induló Peyerék fájdalmas csapásokat adtak 

egymásnak. Peyer Ki az áruló? címmel röpiratot nyomtatott, amelyet húszezres 
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példányszámban terjesztettek Győrben. Válaszul az SZDP 30-án Győrben pártnapot tartott.685 

Az MKP reménykedett abban, hogy Peyerék listája megosztja a szociáldemokráciát: azzal 

számoltak, hogy az 1945-ös választások szociáldemokrata szavazótáborának negyedét 

elhódítják Peyerék.686  

Az SZDP vezetése úgy értékelte, hogy a 45-ös jelszavuk – „ma a demokráciáért, holnap 

a szocializmusért” – első fele megvalósult, és 1947-ben már a szocializmus megvalósítása van 

napirenden.687 Az SZDP lista első két helyét Bán Antal és Kéthly Anna foglalták el, mögöttük 

Malasits Géza, Medey István és Zentai Vilmos következtek. A lista összeállítása mutatja, hogy 

a párt tapasztalt, bizonyított „régi embereire” hagyatkozott, és azokat részesítette előnyben, akik 

a két munkáspárt viszonyában az „együttműködni, de nem egyesülni” elvet vallották. Az MKP 

listáját Rajk László vezette, a második helyen Dömötör Ferenc, az MKP megyei titkára állt.688 

Augusztus 23-án Mosonmagyaróváron a két párt listavezetője egy időben tartott nagygyűlést, 

de a végkifejlet nem volt éppen kedvező az SZDP számára: Bán Antal gyűlésére 1200 fő ment 

el, míg Rajk László beszédére 4000-en voltak kíváncsiak.689  

Ha a számok mögött talán felfedezhető a túlzás, az arányok érzékeltetik az MKP iránti 

növekvő érdeklődést, valamint az SZDP iránti dezillúziót. Az FKGP-t és az NPP-t sújtotta 

leginkább a koalíciós pártokkal való szembefordulás. Medey szociáldemokrata titkár úgy 

érzékelte, hogy az FKGP teljesen széttagolt állapotban van.690 Az NPP rosszabb pozíciókkal 

vett részt a választáson, mint 1945-ben. A Parasztpárt baloldali retorikája, a Parasztszövetség 

elleni kampány oda vezetett, hogy számos megyei „erős ember” elhagyta a pártot, így Mészáros 

Ödön győri elnök és Kovács Károly Zoltán mosonmagyaróvári járási titkár (akik a DNP-hez 

csatlakoztak), valamint Kovács Péter újrónafői földműves, a Parasztszövetség járási elnöke (aki 

az FMDP-hez csatlakozott). A hangulatot jól kifejezte Mészáros Ödönnek a kommunistabarát 
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parasztpártiak fölött gyakorolt kritikája, miszerint „ha ő a kommunista pártba akar menni, 

akkor elmegy az MKP-ba, nem pedig a Parasztpártba.”691  

Mosonmagyaróváron az MKP-nak nem sikerült elérnie célját, a 30%-os arányt, de azt 

jelentősen megközelítette 27,62%-os eredményével, vagyis a párt 10 százalékponttal növelte 

eredményét Moson szívében. Az MKP-ra adott voksok százalékaránya számos településen 

javulást mutatott: Győrszentmártonban több mint 3 százalékponttal növekedett (3%-ról 6,7%-

ra), Téten hét (11,3%-ról 18,5%-ra), Lébényben nyolc (14,7%-ról 22,3%-ra), 

Mosonszentjánoson és Pusztasomorján együttesen 12 százalékponttal (22,1%-ról 34,4%-ra).692 

Hogy milyen mértékben került sor a kékcédulák alkalmazására, azt nem tudjuk, de a Választási 

Bíróság iratanyagában fennmaradtak jelentések a helyi visszaélésekről.693 De tévednénk, ha 

pusztán erre, vagy a kizárásokra vezetnénk vissza az imponáló növekedést. Vidéken szerepet 

játszott az, hogy az MKP hatékonyabban állt ki az újgazdák érdekeiért, mint az ebben vele 

rivalizáló NPP.694 Emellett, mint fent láttuk, az MKP nem riadt vissza a zsarolástól sem.  

A DNP-t illetően megállapítható, hogy a listavezető Barankovics István kivételével 

valamennyi képviselő 1947-ben csatlakozott a DNP-hez, méghozzá kivétel nélkül az 

agrárpártokból léptek át: négyen az FKGP-ből, ketten az NPP-ből.695 A DNP sikerében 

alighanem szerepet játszott, hogy a választás előtt az FKGP és a Parasztpárt számos helyben 

népszerű vezetője a DNP felé orientálódott: a kisgazda Domonkos János, Mézes Miklós, Pécsi 

József, id. Tóth László, valamint a Parasztpárt mosonmagyaróvári járási titkára, Kovács Károly 

Zoltán és győri elnöke, Mészáros Ödön – 1947-ben mindegyikükből a DNP képviselője lett. A 

fenti személyek valamennyien véleményvezérek voltak a községükben, ezért az FKGP-ből és 

NPP-ből való kilépésük nagy csapás volt pártjuknak. A lokális politikai közegben otthonosan 

mozgó, és szervezőtehetséggel megáldott pártemberek példájukkal képesek voltak mozgósítani 

azokat a földműves rétegeket, amelyek nem a „zászlóra”, hanem a „személyre” szavaztak.  
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A hosszú ideig politikai kiskorúságban tartott, közéleti passzivitásra nevelt parasztok a 

pártideológiát talán nem ismerték, de azokat, akik közöttük éltek, igen, és ezeknek az általuk 

hitelesnek tartott embereknek a magatartása meghatározó volt számukra. Pécsi József például 

15 holdas gönyűi kisgazdaként bekerült a falu képviselő-testületébe, majd 1945-ben a nemzeti 

bizottság és a földosztó bizottság elnökévé választották. Amikor átlépett a DNP-be, a körülötte 

szerveződő kisgazdapárti szervezet is szétesett. Mosonmagyaróváron és Győrben a DNP 

28,04%-ot és 36,4%-ot szerzett. Győr giessweini hagyományát tekintetbe véve az eredményen 

nem csodálkozhatunk. A DNP nyeresége majdnem pontosan megegyezik az FKGP 

veszteségével: utóbbi párt Mosonmagyaróváron 28,4%-ot, Győrben 33,38%-ot veszített.696 

Az MRP 189 szavazattal növelte 1945-ös támogatottságát Mosonmagyaróváron, és így 

195 szavazatot (2,10%) mondhatott magáénak. Ilyen arányú szavazatnövekedés aligha 

magyarázható az MRP népszerűsödésével. Inkább arról lehet szó, hogy Peyerék elindulása a 

radikális párti listán alternatívát nyújtott azoknak a szociáldemokratáknak a számára, akik 

túlságosan megalkuvónak tartották pártjuk vezetőségét, sokallták a kommunistákkal való 

együttműködés mértékét, és féltették az önálló szociáldemokrata politizálást a kommunisták 

nyomásától. A győri MKP reménykedett abban, hogy Peyerék listája megosztja a 

szociáldemokráciát: azzal számoltak, hogy az 1945-ös választások szociáldemokrata 

szavazótáborának negyedét elhódítják Peyerék.697 Ez a prognózis beigazolódott: 0,26%-ról 8%-

ra növekedett az MRP listájára adott voksok aránya, és feltételezhető, hogy ennek hátterében 

elvándorló szociáldemokrata voksok húzódtak meg.698  

Természetesen nem zárható ki, hogy Győr városában és Győr-Moson megyében más 

pártok szavazói is az MRP-hez pártoltak. Azonban ennek valószínűségét csökkenti, hogy a 

többi párt választói rendelkeztek más alternatívával: a kisgazdapárti szavazók átszavazhattak, 

habitustól és lakóhelytől függően, a DNP-re, a PDP-re, az FMDP-re, és – inkább vidéken, mint 

Győrben – az MKP-ra, vidéken az NPP-re, az NPP elpártoló szavazói pedig a DNP-t, baloldali 

orientáció esetén az MKP-t választhatták. A tézisemet bizonyítja, hogy a 95%-ban munkások 

lakta, ekkor szociáldemokrata fellegvárnak tartott, de 1945 előtt még keresztényszocialista 

erősségnek is tekintett Gyárvárosban az MRP a voksok 5,6%-át szerezte meg (1945-ben 0,5%-
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át), Szigeten – amelyik mindig is erős szociáldemokrata elkötelezettséget mutatott – pedig 9%-

át (korábban 0,4%).699 Valószínűtlen, hogy Gyárvárosban, amelyik a Horthy-korszakban az 

antiliberális keresztényszocializmus fellegvára volt, hirtelen vonzereje lett volna a polgári 

radikalizmus maradványának, sokkal inkább az SZDP vezetésével szembeforduló Peyer iránti 

szimpátia állt az MRP növekménye mögött. Legalábbis azt mondhatjuk, hogy az MRP 1945-

höz képest relatíve jó eredményeket ért el azokban a kerületekben, amelyekben erős pozíciókkal 

rendelkezett a szociáldemokrácia.  

Izsák Lajos kutatása is a „Peyer-hatásnak” tulajdonította az SZDP visszaesését: 

„vesztesége csaknem pontosan megegyezik az MRP szavazatnyereségével, ami egyértelműen 

Peyerék távozásával magyarázható.”700 A győri SZDP a majdnem 16%-os visszaeséséért az 

MKP agresszív propagandáját vádolta.701 A szociáldemokrácia 1947-ben mindegyik 

városrészben meggyengült. Gyárvárost 1945 előtt a keresztényszocialista irányzat 

dominanciája jellemezte, ezért nem csodálható, hogy a DNP ebben a kerületben stabil 

támogatottsággal rendelkezett. Az SZDP korábbi sikere azzal magyarázható, hogy az 1945-ös 

választáson induló pártkínálatból a munkásmozgalom mérsékelt irányzata felelt meg a 

gyárvárosi szakképzett munkásrétegek várakozásának.  

A gyárvárosi szakmunkásság ismerte a pártot, hiszen az SZDP volt az 1945-ben elinduló 

pártok közül az egyetlen, amelyik a két világháború között is aktivitást fejtett ki a városban. 

1947-ben viszont a DNP potenciális riválist jelentett, és képes volt magához vonzani a 45-ös 

szociáldemokrata szavazók egy részét. A DNP egyértelmű sikerként könyvelhette el 1947-es 

szereplését. Bizonyítottnak vélem, hogy a párt Győr városában az FKGP és az SZDP rovására 

növelte szavazatait.702 Jól látható az alábbi táblázatban, hogy az FKGP örökébe 1947-ben a 

DNP lépett: ahol 1945-ben még az FKGP befolyásos volt, ott 1947-ben előretört a DNP. A 

DNP jó eredményt ért el két olyan városrészben, amelyek 1945-ben a szociáldemokrácia bázisát 

képezték (Sziget, Gyárváros).  
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Kerület Társadalmi, foglalkozási jelleg politikai attitűdök változása 

Belváros 

gazdasági elit, középosztály, köz- és 

magántisztviselők, kereskedők, 

szakmunkások 

1945-ben kisgazdapárti, 1947-

ben demokrata néppárti 

dominancia, gyengülő 

szociáldemokrata, még 

gyengébb, de erősödő 

kommunista befolyás 

Gyárváros 95%-ban munkások, közalkalmazottak  

  

1945-ben domináns, de 1947-

re gyengülő szociáldemokrata 

befolyás, gyengébb, de erősödő 

kommunista befolyás, 

gyengülő kisgazdapárti, és 

erősödő demokrata néppárti 

befolyás 

Újváros és Szent 

Erzsébet telep 

túlnyomórészt munkások, kisebb részben 

kisiparosok, köztisztviselők, nyugdíjasok 

Az MKP legjobb kerülete. Erős 

szociáldemokrata és 

kommunista dominancia, 

1947-ben gyenge demokrata 

néppárti befolyás 

Nádorváros 
Kisiparosok, kiskereskedők, városi és 

megyei alkalmazottak, munkások 

1945-ben kisgazdapárti, 1947-

ben szociáldemokrata 

dominancia, erős, majd 

radikálisan visszaeső 

szociáldemokrata és erősödő 

kommunista befolyás 

Sziget Munkások, kisiparosok, közalkalmazottak  

1945-ben domináns, de 1947-

re gyengülő szociáldemokrata 

befolyás, gyengébb, de erősödő 

kommunista befolyás, 

gyengülő kisgazdapárti,és 

erősödő demokrata néppárti 

befolyás 

Révfalu 
 Részben munkások, részben 

közalkalmazottak, gazdák 

1945-ben domináns, de 1947-

re gyengülő szociáldemokrata 

befolyás, gyengébb, de erősödő 

kommunista befolyás, 

gyengülő kisgazdapárti, és erős 

demokrata néppárti befolyás 
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Hipotézisem szerint az elpártoló győri szociáldemokrata szavazók három párt felé 

orientálódhattak reális eséllyel, habitustól függően: az MKP, az MRP és a DNP felé. Utóbbi 

legnagyobb mértékben az FKGP-tól vont el szavazókat, így 3,01%-ra tehetjük a 

szociáldemokrata szavazóit. Ez az MKP 4,6%-os, illetve az MRP 8,3%-os növekményével 

együttesen (15,9%) majdnem pontosan lefedi az SZDP veszteségének arányát (15,7%).703  

A választás legnagyobb vesztese az FKGP lett. A párt támogatottsága mind a megyében, 

mind Győr városában visszaesett az 1945-ös eredményhez képest. A magyaróvári járásban 

csaknem 41 százalékpontot veszített 1945-ös eredményéhez képest (51,57%-ról 10,75%-ra 

zuhant vissza), míg Mosonmagyaróváron a párt támogatottsága 28 százalékponttal zuhant 

(33,38%-ról 4,89%-ra).704 Az óriási szavazatveszteség valószínűsíti, hogy – talán az SZDP és 

az MRP kivételével – majdnem mindegyik párt profitált az FKGP felmorzsolódásából. A 

kisgazdapárti tagság „baloldaláról” az MKP, „jobboldaláról” a DNP és az FMDP vitt el 

szavazatokat. Győrben 1945-ös 35,8%-os szavazatarányához képest 1947-ben 2,2%-ot szerzett, 

vagyis 33 százalékpontos veszteséget szenvedett. Eközben a DNP 36,4%-ot szerzett, ami a 

keresztényszocialista tradíciókkal együtt valószínűsíti, hogy a DNP elindulása áll az FKGP 

elsorvadása mögött.705 Tét nagyközségben szinte drámai módon hullott szét az FKGP bázisa: 

61,3%-ról 1,4%-ra csökkent a kisgazdapárti voksok aránya, és a különbség (59,9%) szinte 

teljesen megegyezett a DNP-re adott voksok arányával (59,2%).706  

Jogos a feltételezés, hogy az MKP Mosonmagyaróváron a szociáldemokratáktól is 

sikeresen vont el szavazókat. Ehhez a következtetéshez elegendő számba venni a 

szociáldemokraták veszteségét és a kommunisták nyereségét, annak figyelembevételével, hogy 

az SZDP szavazótáborából az MRP és a DNP is képes volt voksokat gyűjteni. Amennyiben azt 

a hipotézist állítjuk fel, hogy 1945 óta az MRP elkötelezett szavazóinak száma nem változott, 

ezért 1947-ben az MRP listájára szavazó 195 választópolgárból 189 lehetett szociáldemokrata, 

akkor fennmarad a kérdés, hová tűnt a fennmaradó 147 szociáldemokrata voks. Az MKP 3 és 

az MRP 2 százalékpontos együttes növekménye együttesen lefedik a szociáldemokraták 7 

százalékpontos veszteségének több mint a felét. Természetesen az MKP növekményében nem 
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csak szociáldemokrata (át)szavazók szerepelhetnek, de aligha kétséges, hogy a kommunista 

pártlista növekedése mögött egy bizonyos százalék szociáldemokratának is kell lennie.707  

Összességében megállapítható, hogy Győr-Moson megye területén és Győr városban a 

legerősebb párttá a DNP vált. A kereszténydemokrácia nyugati változatát valló párt élesen 

elhatárolta magát a két világháború közötti korszak keresztényszocialista pártjaitól, és talán ez 

is szerepet játszott abban, hogy Győrben a szociáldemokrácia táborából is képes volt szavazókat 

nyerni. A DNP és az MRP együttesen szerepet játszottak abban, hogy az SZDP – 1945-ös 

eredményéhez képest – jelentős mértékben – 15,79 százalékponttal – visszaesett.708 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az MRP-re adott voksok valószínűleg nem a Radikális Párt 

eredeti politikai profiljának szóltak, hanem az átlépett szociáldemokrata politikusoknak (Peyer, 

mindegyik megyében a párt listavezetője volt), vagyis a radikálisok esetében is érvényesült a 

„zászlónak” és a „személynek” szóló szavazás eltérése.709  

Az FKGP visszaesése szintén azzal magyarázható, hogy a párt 1945-ös eredménye nem 

mutatta reálisan a párt valós támogatottságát. Az FKGP Győrben és Győr-Moson megyében az 

1945-ös választáson magához gyűjtötte mindazokat a szavazókat, akik féltek attól, hogy a 

megyében, de különösen Győr városában a politikai erőviszonyok mérlege – Győrben 25 év 

pártpolitikai kiegyensúlyozottsága után – radikálisan a baloldali politikai irányzatok felé billen, 

ennek a kilengésnek pedig nem csak a szociáldemokrácia lehet a nyertese (amelyet a győri 

választópolgárok az előző évtizedekben megismertek), hanem az addig illegális, jórészt 

ismeretlen kommunista irányzat is.  

Ezért valószínűsíthető, hogy a nemzeti konzervatív és a keresztényszocialista 

pártcsaládok szavazói és támogatói voksoltak nagy arányban az FKGP-re, mert ezt a pártot 

tekintették annak a posszibilis politikai erőnek, amelyik képes ellensúlyozni a baloldal 

előretörését. A PDP gyengesége azzal függ össze, hogy azok a választók, akik tartottak a 

munkáspártoktól, inkább a gyűjtőpárttá váló FKGP-t választották érdekeik artikulálására, mint 

a PDP-t, amelyik identifikációjában a két világháború között lokálisan és regionálisan gyenge 

pozíciókkal rendelkező liberális irányzathoz kötődött. Az 1947-es választáson viszont már 
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szélesebb volt a pártpaletta, a szélsőjobboldal kivételével mindegyik klasszikus pártcsalád 

megjelenhetett és meg is jelent Győr-Mosonban és Győr városában, és a DNP képviselte a 

keresztény konzervatív pártcsaládot, pontosabban ennek a pártcsaládnak a legmodernebb ágát, 

a kereszténydemokráciát, amelyik – ha távol is állt nézeteiben a Horthy-korszak 

keresztényszocialista pártjaitól –, de támaszkodhatott az északnyugati régiót jellemző 

katolicizmus jelentette érzelmi töltetre.710 Megítélésem szerint tehát az 1947-es választás 

eredménye reálisabban mutatta a Győr-Mosont és Győr városát jellemző pártpolitikai 

irányultságokat, mint az 1945-ös választás.  

Az új országgyűlés összehívása utáni majdnem egy évben (1947 ősze-1948 nyara) 

felőrölték a pártrendszert. Megsemmisítették a koalíció leghatározottabb ellenzékét alkotó 

Magyar Függetlenségi Párt mandátumait. 1947 végétől fokozódott a nyomás a 

szociáldemokratákon, hogy egyesüljenek a kommunista „testvérpárttal.” 1948 februárjában 

szinte kisöpörték a szociáldemokrata párttagokat a szakszervezetekből. A Szociáldemokrata 

Pártból tömegesen zárták ki azokat, akikre a „jobboldaliság” és „peyerizmus” vádját sütötték.711 

Ezzel a reménye is elenyészett annak, hogy a parlamentarizmus megszilárdul Magyarországon, 

és a többpárti parlamenti rendszer fokozatosan átadta helyét a sztálini típusú diktatúrának. 1947 

volt hosszú időre az utolsó valós téttel rendelkező választás. A rendszerváltást követő első 

szabad választáson, 1990-ben már egy új pártrendszer állt fel. Ennek vizsgálata azonban már 

kívül áll ezen a tanulmányon.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
710 Hubai 2000. 115. 

711 B. Kádár Zsuzsanna 2012. 18-19. 
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Összegzés 

 

Tanulmányomban azt tűztem ki célul, hogy egy választott régión keresztül bemutassam a 

pártpolitikai felszín alatt meghúzódó társadalomtörténeti, gazdasági, nemzetiségi és felekezeti 

törésvonalakat, hagyományokat, amelyek meghatározzák – akár politikai időszakokon 

keresztül – egy adott régió (jelen esetben Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú 

város) választásainak a történetét, és példát mutassak a történettudomány és a politikatudomány 

kölcsönhatására. Hipotézisem az volt, hogy az egyes régiók pártrendszere nem egyszerű 

tükörképe az országos pártrendszernek: a lokális és régiós társadalom különleges törésvonalai 

és tradíciói szükségszerűen egy másfajta, a makroszinttől eltérő pártrendszert eredményeznek. 

Országosan „erős” pártok lehetnek „gyengék”, és fordítva. Elméletem igazolására a mai Győr-

Moson megyének megfelelő területet és Győr törvényhatósági jogú városát választottam, mert 

ez volt a két világháború közötti Magyarország egyik területi és nemzetiségi szempontból 

leginkább összetett régiója. 

Disszertációm megállapításai az alábbiakban összegezhető: 

1. Sikerült érzékeltetnem a „hosszú” pártpolitikai hagyományokat Győr-Moson 

megyében. Egyértelműen kimutatható, hogy a régión belül bizonyos politikai attitűdök 

tovább éltek 1945 után, és ezek meghatározták a különböző politikai irányzatok esélyeit 

és lehetőségeit. A politikai hagyományok továbbélését meghatározták a régió 

társadalmi, gazdasági, nemzetiségi és felekezeti összefüggései, valamint ezekből fakadó 

törésvonalak. Ilyen jellegzetességnek tekinthető a régió katolikus felekezeti 

dominanciája, amelyik 1945 előtt a keresztényszocialista pártok sikerében nyilvánult 

meg, 1945-ben pedig az FKGP-t, 1947-ben a DNP-t juttatta politikai versenyelőnyhöz. 

Győr 1920 után az ország második legnagyobb ipari központja volt, nagy létszámú 

munkássággal, és igen fejlett szociálpolitikai tevékenységgel. Ez a szociológiai közeg 

kedvezett a szociáldemokrata és a keresztényszocialista tömegpártoknak. Győrben 

kimutatható az SZDP folytonossága 1945 után is. Ugyancsak folytonosság mutatható ki 

a liberalizmus viszonylagos gyengeségében, amelyik azonban nem a liberális értékrend 

hiányával magyarázható, mint inkább a szociáldemokrata és keresztényszocialista-

kormánypárti táborok erős beágyazottságával.  
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2. A társadalomtörténeti hagyományok mellett a győr-mosoni erőviszonyokra 

meghatározó szereppel rendelkezett a politikai rendszer, azon belül a pártosodás módja, 

a pártrendszer szerkezete és a választási rendszer. 1918 előtt az MSZDP, kisebb 

mértékben a keresztényszocializmus pártjai rendelkeztek tömegpárti karakterrel, majd 

az 1930-as évektől a Gömbös- és Imrédy-féle kormánypárt, valamint az 1930-as évek 

közepétől a szélsőjobboldali, nemzetiszocialista, nyilas pártok. A liberális, agrár párti 

pártok és a nemzetiszocialista pártok többsége azonban a tömegpárti karaktert – a 

fegyelmezett, tagdíjat fizető szavazókat átfogó szubkultúrára támaszkodó, 

pártapparátussal és függetlenített pártalkamazottakkal rendelkező pártszerveződés – 

pótolta a lokális társadalomba való beágyazottsággal és kapcsolatrendszerrel. 1945 után 

azonban már nem volt elegendő a klubpárti vagy káderpárti, sem pedig a rétegpárti 

jelleg. Az arányos választási rendszer körülményei között azok a pártok gyakoroltak 

befolyást a politikára, amelyek szociológiai értelemben gyűjtőpártok voltak – mint az 

FKGP, az SZDP, valamint a DNP –, vagy pedig céltudatosan tömegpártként politizáltak 

– mint az MKP. 

3. A törésvonalakat a k.e.e. vármegyék mosoni részén alapvetően a nemzetiségi kérdés és 

a földkérdés határozta meg, ez a kettő pedig összekapcsolódott a mosoni németség és a 

telepes mozgalom konfliktusában. Az 1945 utáni rendszer folytatta az 1930-as években 

megkezdett telepítést, amellyel Moson megye nemzetiségi arculatának átformálására 

törekedett. Az ilyen módon kiéleződő nemzetiségi kérdésből a telepes mozgalom 

támogatása révén a falun ismeretlen MKP tudott politikai tőkét kovácsolni. Az állam és 

az egyház közötti törésvonal viszont a munkáspártokat hátrányos helyzetbe hozta, mert 

az nem illeszkedett a katolikus egyház dominanciájához, amelyik meghatározta a 

régióban a politikai magatartást a megelőző évtizedekben. A katolikus egyházzal való 

szembekerülés volt a legnagyobb akadálya annak, hogy a munkáspártok sikeresen 

szervezkedjenek a nők körében. 

4. A politikai preferenciákat illetően egyértelműen kimutatható a többszörös területi 

megosztottság az 1923-ban létrehozott ideiglenes törvényhatóság keretei között. Ez 

részben az eltérő törésvonalakkal, és ezek mentén a pártképződés eltérő tendenciáival 

volt összefüggésben. A Horthy-korszakban Győr törvényhatósági jogú városban 

meghatározó volt a szociáldemokrácia és a keresztényszocialista szubkultúra versengő 

együttélése, amelyet egy gyenge liberális és közepesen erős kormánypárti irányzat 
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egészített ki. A térség ipari centrumjában, Győrben mindvégig kiemelkedő volt a 

szociáldemokrácia támogatottsága. 1922-1935 között az MSZDP választási eredményei 

folyamatosan növekedtek. Noha 1939-ben volt egy visszaesés, a munkáspárt ekkor is 

az érvényes voksok 35%-át volt képes megszerezni. 1945-ben 44,3%-os eredményével 

a győri szociáldemokraták valaha volt legjobb eredményüket érték el, nem függetlenül 

Horthy-korszakbeli állandó versenytársuk, a keresztényszocialista irányzat 

összeomlásától. Ugyanakkor a DNP is előretört az 1947-es választáson. Tehát Győrben 

a szociáldemokrata, és – a kereszténydemokrácia formájában – a keresztény konzervatív 

tradíció megőrizte a dominanciáját 1945 után is. 

A k.e.e. vármegyék területén az egyéni választókerületekben a Horthy-korszakban a 

mindenkori kormánypárt rendelkezett domináns pozíciókkal, ami azért sem meglepő, 

mert a határhoz közel fekvő választókerületekben a korszak egészében a kormánypárt 

nyerte meg a választásokat, és az önálló Pozsony és Moson megye helyreállításában 

érdekelt választópolgárok a kormánytól várták a határok módosítását. Nézetem szerint 

ezzel magyarázható, hogy az 1922-1935 közötti négy választáson a halászi 

választókerületben volt a legmagasabb a választási részvétel, valamint az, hogy 1922-

ben és 1926-ban az ideiglenes vármegyék legnyugatibb területén fekvő rajkai, valamint 

1926-ban a halászi kerületben egyhangú kormánypárti győzelem született.712 Mind a 

három megyerészben (Győr, Moson, Pozsony) jelentős volt a keresztényszocializmus 

befolyása, amelyik egyenesen következett a régió katolikus dominanciájából. A 

kisgazdapárti irányzat az 1930-as években vált erőssé a régióban, de igazi áttörést csak 

1945 után tért el, amikor gyűjtőpárttá vált.  

5. A Horthy-korszakban Győr megye és Győr törvényhatósági jogú választókerületei 

stabilabb politikai orientációt mutattak, mint a mosoni választókerületek. 1922-1931 

között Győr megye stabil keresztényszocialista többséget mutatott. A Győr városi 

politikai klímát a keresztényszocialista és szociáldemokrata világnézeti táborok 

dominanciája jellemezte. Mind a két elkülönült világnézeti tábor törekedett arra, hogy 

a munkásság érdekét, szociális és gazdasági igényeit és követeléseit becsatornázza a 

város politikai életébe. Győr pártpolitikai életének ez a jellegzetes „kétarcúsága”, 

párosulva a törvényhatósági jogú városok titkos szavazási metódusával, lehetővé tette, 

                                                           
712 Hubai 2001. I. 119., 126.  
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hogy a munkásság reprezentánsai a Horthy-korszak folyamán részt vegyenek a városi 

közgyűlés munkájában, és bizonyítsák politikai felelősségüket.713  

6. Győr városában 1939-ig az 1. választókerületben valamely polgári 

(keresztényszocialista-kormánypárti összetételű) koalíció jelöltje nyert, amelynek 

vezető erejét a KGSZP alkotta, míg a 2. választókerületben mindvégig az MSZDP 

dominanciája érvényesült. Győr megye és Győr város politikai stabilitásával szemben 

állt Moson megye változékonysága, de még Moson megyén belül is Magyaróvár 

politikailag stabilabb volt, mint a két legnyugatibb választókerület (Mosonszentjános, 

Rajka) és az egykori Pozsony megyéhez tartozó terület (Halászi). A k.e.e. vármegyék 

legnyugatibb és északi fekvésű választókerületét csak az 1920-as években jellemezte a 

politikai stabilitás, ezt követően a választókerületekben egy kormánypárti-kisgazda 

versengés alakult ki, amelyet a nemzetiszocialisták fellépése háromszereplőssé bővített.  

7. A 30-as évek elején Mosonszentjános és Rajka választókerületében az FKGP jutott 

mandátumhoz, Halásziban pedig egy olyan pártonkívüli jelölt, aki az FKGP-hez 

csatlakozott. 1935-ben Mosonszentjános és Halászi kerületekben a kisgazdapártiak 

ismét mandátumhoz jutottak, de a kormánypárt visszaszerezte Rajkát. 1939-re átszabták 

a választókerületek határait (Mosonszentjános körzetét az öttevényi kerülethez 

csatolták), de megállapítható, hogy az egykori Moson megye területén az 

EMNSZ(NY)P szerezte meg a mandátumot. Kimutatható tehát, hogy a három 

peremhelyzetű, agrárius jellegű, a nagy ipari központoktól (Győr, Magyaróvár) 

távolabb eső választókerületben változékonyabb kimenetelű volt a politikai verseny, 

mint Győr megyében vagy a magyaróvári kerületben.  

8. A szociáldemokrata pártpreferencia alapvetően a nagyobb, és ipari jellegű 

településekhez, elsősorban Győr városához, illetve Moson és Magyaróvár községekhez 

kötődött. A térség ipari központjai a Horthy-korszak kezdetén is a munkásmozgalom 

fellegvárai voltak, és ezt a pozíciót a II. világháború után is megőrizték. Ugyanakkor 

agrárbázisa mindvégig szűk volt, amit mutat, hogy a halászi, mosonszentjánosi és rajkai 

kerületekben soha nem volt képes jelölteket állítani (agrárbázissal a párt elsősorban 

                                                           
713 Pernesz Gyula: A megfiatalodó „Városháza” történetéről. Dunántúli Mélyépítő, 1984. február 8. 1984/3. 4.. „A 

kultúra és Győr szerelmese…” (szerk. és a bevezetőt írta Vermesné Pernesz Marianna) Győr, 2002., Győr Városi 

Könyvkiadó. 40. 
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Békés megyében rendelkezett). Az FKGP Győr-Moson megye területén a párt 

különösen a mosonszentjánosi és a rajkai kerületekben szerepelt jól, ahogyan azt a 

választási adatsorok bizonyítják.714 A párt ereje nem a széles tömegbázison, hanem a 

perszonális tényezőn, vagyis országgyűlési képviselőinek (Lang Lénárd 

mosonszentpéteri gazda, Neuberger Mihály mosonszolnoki bíró, a községi 

tejszövetkezet elnöke) és helyi meghatározó politikusainak (Gallasz Ágoston Rudolf 

somorjai földbirtokos) népszerűségén, és informális kapcsolatrendszeren nyugodott.715  

9. A Horthy-korszakban Győr megye és Moson megye mindvégig a kormánypárt szilárd 

támaszainak számítottak. Ezekben a kerületekben meglátásom szerint a nyílt szavazás 

mellett a társadalmi okok is közrejátszottak abban, hogy a kormánypárt igen ritkán 

bizonyult leválthatónak: az agrárdominanciájú társadalomszerkezet, a perszonális 

kötődések, vagyis a lokális társadalom kiemelkedő személyiségeivel, 

véleményvezéreivel való összefonódás, lehetőséget nyújtott a kormánypártnak, hogy 

széles tömegeket elérjen. Moson megye társadalmának súlyos veszteséget okozott a 

határmódosítás, amelyik szétzilálta az Ausztriával való gazdasági kapcsolatokat, és 

közvetve hozzájárult Moson és Pozsony megye önállóságának elvesztéséhez.  

A határszéli választókerületekben (Mosonszentjános, Rajka, Halászi) a lakosság ezért 

motivált volt arra, hogy a kormánypártokra szavazzon. A korszakban három egyhangú 

szavazást tartottak Győr-Moson k.e.e. vármegye területén, ezek mindegyike határszéli 

választókerületben zajlott (kettő Rajkán, egy Halászin). Győr törvényhatósági jogú 

városban a kormánypárt képviselői a keresztényszocialista párt listáján indultak.  

10. A társadalmi viszonyokra vonatkozóan árulkodó lehet a képviselőjelöltek társadalmi és 

foglalkozási háttere. Kiemelkedő volt a római katolikus papok részvétele a politikában, 

elsősorban a keresztényszocialista pártok és az Egységes Párt soraiban, ritkábban 

pártonkívüliként. A munkások csak az MSZDP listáján voltak felülreprezentálva, 

gyakorlatilag 100%-ot tett ki az arányuk a szociáldemokrata párt Győr városi képviselői 

                                                           
714 Az FKGP jelöltje, Neuberger Mihály a szavazatok 46,05%-kal legyőzte a rajkai kerületben a két kormánypárti 

jelöltet. Hubai, 2001. 85. 

715 Lengyel László, dr.-Vidor Gyula: Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet. 1931-1936. Bp., 1931. 

187., 218.  
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között. A jelöltek megválasztása tehát leképezte az adott politikai lokalitás társadalmi 

szerkezetét. 

11. Az 1945-ös és 47-es választáson nem beszélhetünk politikai stabilitásról. Ennek oka a 

régi pártrendszer összeomlása, és a közélet radikális „balra tolódása” volt. A nemzeti 

konzervatív, régi keresztényszocialista és szélsőjobboldali pártcsalád nem indulhatott el 

a választáson, ezért egykori szavazóik más politikai erőkre voltak kénytelenek szavazni. 

Ennek köszönhető, hogy eltolódott a politikai preferencia súlypontja a baloldal, azon 

belül is a szociáldemokrácia felé. 1945-ben az FKGP és a munkáspártok Győr 

városában lefedték a szavazók 97%-át, méghozzá egyharmad-kétharmad arányban, ami 

azonban, a politikai mező szűkössége következtében, nem képezte a reális politikai 

tagoltságot.  

Megítélésem szerint az 1947-es választás eredménye jobban megközelítette a valós 

politikai tagoltság leképeződését, noha a pártrendszer legkonzervatívabb pártjai, a 

Magyar Függetlenségi Párt és a Keresztény Női Tábor Győr-Moson és Sopron 

megyében nem voltak képesek elindulni, és az 1945-öshöz képest számos csoportot 

zártak ki. A DNP számíthatott a fél évszázados győri keresztényszocialista politikai 

hagyomány mozgósító hatására, amelyik az FKGP széthullásával együtt kedvező 

helyzetet teremtett a nyugat-európai színvonalú kereszténydemokrácia magyarországi 

pártja számára. 

Konklúzióként megállapítható a tanulság, hogy, függetlenül a politikai intézményrendszer, 

a választójogi szabályozás és a közigazgatás feltételrendszerétől, a pártszerveződés módja is 

visszahat a pártok sikereire. Egy tömegpárt, amelyik széles szubkulturális hátországgal 

rendelkezik, és intézmények sokaságával fedi le a népesség egy jelentős részét, képes lehet 

kiegyenlíteni az objektív feltételrendszerből fakadó hátrányokat. A tömegpártok sikeresebben 

reagálnak a helyi társadalom igényeire, mint a kisebb, szűkebb bázist célzó réteg- vagy 

ideológiai pártok. Ezt egyértelműen bizonyítja, hogy Győrben – a polgárosodás mértéke 

ellenére – a liberális erő tartósan gyenge volt, míg a szintén ellenzéki szociáldemokrácia 

képesnek bizonyult a keresztényszocialista-kormánypárti tengely ellensúlyozására.  

Még nyilvánvalóbb ez a tanulság a keresztényszocializmus és a kormánypárt 

vonatkozásában. Minden objektív feltétel ellenére a kormánypárt végig az időszakban 

gyengébb volt Győr városában, mint a KGSZP.  A kormánypártiak csak akkor voltak képesek 
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mandátumot szerezni Győrben, ha a KGSZP-vel közös listát alkottak – leszámítva az 1935-ös 

választást, amikor Gömbös machinációi következtében a miniszterelnök programját támogató 

Reformnemzedék szerezte meg az 1. kerületi mandátumot.  

Végül egy további kutatási lehetőséget is ismertetnék, amelyekre egy másik tanulmányban 

kell sort keríteni. A választási jegyzőkönyvekben a visszautasítottak jegyzéke, illetve a 

visszautasítások indokai lehetőséget nyújtanak a választói magatartás egy speciális 

szegmensének kutatására, vagyis annak vizsgálatára, milyen indokokkal zártak ki személyeket 

a választásból a nyílt szavazású kerületekben. Ùgy gondolom, hogy a visszautasítások 

indoklásai kulcsot adnak a választói tudatosság méréséhez, természetesen figyelembe véve 

annak a lehetőségét is, hogy a hatalom (a választási bizottság) részéről potenciálisan adott volt 

a manipuláció lehetősége, különös tekintettel arra, hogy falun nehéz volt az ellenzéki 

preferencia eltitkolása.  

Ahogyan annak érzékeltetésére törekedtem, a társadalmi változások ellenére a pártcsalád-

kontinuitás fennmaradt a világháború után is. Tisztában vagyok vele, hogy munkám ellenére – 

a források szétszórtsága, a választási rendszereknek a korszakonként eltérő jellege, valamint az 

ökológiai tévkövetkeztetés kockázatából fakadó hibalehetőségek következtében – számos 

kérdésre nem lehet pontos választ adni. Ezért nem is kíséreltem meg azt, hogy a választók 

egyéni attitűdjeit akár csak egy településen, vagy településformában vizsgáljam, és inkább a 

köztes szinten, a k.e.e. vármegyék szintjén vizsgáltam a korszak választásait. Úgy gondolom, 

hogy munkámban bizonyítottam, a politikatudomány egyes területei (politikai szociológia és 

választási földrajz) közelebb viszik a politikatörténet-írást ahhoz, hogy átfogó képet nyerjen a 

Horthy-korszak és az 1945-47 közötti időszak választásairól. 
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1926 Szentiványi Géza EP igen 

1931 

Márffy Ede FKGP nem 
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1935 Pálffy József gróf KGSZP nem 
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1931 Bánóczi László MSZDP nem 

1935 Pálffy Fidél gróf NSZMFMP nem 

1939 
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Egyhangú szavazások Győr, Moson és Pozsony megyék összes vidéki választókerületében 

1922-1939 között (időközi választások nélkül) 

  1922 1926 1931 1935 1939 

Győrszentmárton 
        

x 

Tét x x x x 
  

Pannonhalma x x x x   

Öttevény 
        

  

Halászi  

  

KGSZP 

(Frühwirth 

Mátyás) 
    

x 

Sérfenyősziget x x x x x 

Magyaróvár 
          

Mosonszentjános 
        

x 

Rajka 

Egységes Párt 

(Pintér 

László) 

Egységes Párt 

(Pintér László) 
    

x 

Nezsider x x x x x 

Zurány x x x x x 

Az x azt jelzi, hogy a kérdéses választáson e néven nem létezett önálló választókerület.  
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Az 1945-ben megválasztott nemzetgyűlés Győr-Moson és Sopron választókerületében 

megválasztott képviselői 

képviselők párt foglalkozás 

először szerez-e 

mandátumot a 

törvényhozásban? 

előző ciklus 

(háború 

előtti) 

megjegyzés 

Csejkey (Meixner) Ernő FKGP 
ügyvéd, 

bankigazgató 
igen   

  

Czupy Bálint FKGP kisgazda igen   
  

Hajdú-Németh Lajos FKGP kisgazda igen   
  

Hegedüs András MKP 
politikus, 

miniszteri biztos 
igen   

  

Horváth György FKGP kisgazda igen     

Jaczkó Pál FKGP 
jogász, 

köztisztviselő 
igen 

    

Komlós Géza FKGP 
tanító, 

iskolaigazgató 
igen 

    

Kossa István  MKP villamoskalauz igen 
    

Malasits Géza SZDP 

lakatos 

szakmunkás, 

villanyszerelő, 

országgyűlési 

képviselő 

nem 1939-1944 

  

Medey István SZDP villanyszerelő igen 
  

lemondott 

mandátumáról 

Parragi György FKGP újságíró igen 
    

Pécsi József FKGP kisgazda igen 
    

Peyer Károly SZDP 

vasmunkás, 

országgyűlési 

képviselő 

nem  1939-1944 
lemondott 

mandátumáról 

Rujder János MKP 

mezőgazdasági és 

malommunkás, 

Mosonmagyaróvár 

polgármestere 

igen 

    

Somogy Imre NPP kertész igen   
  

Szalay András FKGP kisgazda igen 
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Szántó Zoltán MKP 
politikus, 

lapszerkesztő 
igen 

    

Udvaros István SZDP 

műszerész, Győr 

th. j. város 

alpolgármestere 

igen 

    

Vaskó Kálmán MKP politikus igen 
  

lemondott 

mandátumáról 

Veres Péter NPP író, lapszerkesztő igen  
lemondott 

mandátumáról 

Zentai Vilmos SZDP 
földmunkás, 

kertész 
igen 

    
Az adatok forrása: Hubai 2001., Horváth-Hubai 1999.  

Az 1947-ben megválasztott nemzetgyűlés Győr-Moson és Sopron választókerületében 

megválasztott képviselői 

képviselők párt foglalkozás 

először szerez-e 

mandátumot a 

törvényhozásban? 

előző ciklus 

(háború 

előtti) 

megjegyzés 

Bán Antal SZDP géplakatos igen    

Barankovics 

István 
DNP újságíró igen 

    

Csejkey 

(Meixner) Ernő 
FKGP ügyvéd igen  

  

Dávid Ferenc MKP szerszámlakatos igen 
  

pótképviselő 

Domonkos 

János 
DNP kisgazda igen 

    

Dömötör Ferenc  MKP szobafestő igen  

  

Füredi Sándorné 

Jancsecz 

Magdolna 

SZDP 
kereskedelmi 

alkalmazott 
igen 

  

pótképviselő 

Geleji Dezső MRP jogász igen 

  

pótképviselő 

Horváth Sándor SZDP vagongyári munkás igen 

  

pótképviselő 
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Kéthly Anna SZDP magántisztviselő nem 1939-1944 
  

Kondor Imre NPP filozófia-tanár igen  

  

Kovács Károly 

Zoltán 
DNP egyetemi tanár igen   

  

Kozma József MKP kisgazda igen 
    

Malasits Géza SZDP 

lakatos 

szakmunkás, 

villanyszerelő, 

országgyűlési 

képviselő 

nem 1939-1944 

  

Medey István SZDP villanyszerelő igen  
  

Mészáros Ödön DNP tanár igen 

    

Mézes Miklós DNP kisgazda igen 
    

Peyer Károly MRP géplakatos nem 1939-1944   

Pécsi József DNP kisgazda igen  

  

Szigethy Attila SZDP ipartestületi jegyző igen 

    

Rajk László MKP 
építőmunkás, 

belügyminiszter 
igen  

  

id. Tóth László DNP kisgazda igen 

    

Török István  MKP 
vagongyári munkás, 

vasesztergályos 
igen 

    

Zentai Vilmos SZDP földmunkás, kertész igen  

  

Az adatok forrása: Hubai 2001. II.  
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A pártok győri választási eredményei az 1945-ös és 47-es választáson 

  
1945 1947 

pártok szavazatok száma százalék szavazatok száma százalék 

FKGP 10 040 35,86 689 2,22 

MSZDP 12 411 44,33 8 857 28,54 

DNP 
    

11 302 36,41 

FMDP 
    

416 1,34 

MKP 4 885 17,45 6 857 22,09 

MRP 74 0,26 2 589 8,34 

NPP 418 1,49 182 0,59 

PDP 172 0,61 147 0,47 

Az adatok forrása: Hubai 2001. III. 589. 

A pártok mosonmagyaróvári választási eredményei az 1945-ös és 47-es választáson 

  
1945 1947 

pártok szavazatok száma százalék szavazatok száma százalék 

FKGP 2 813 33,38 453 4,89 

MSZDP 3 442 40,84 3 106 33,5 

DNP     2 600 28,04 

FMDP 
    

194 2,09 

MKP 2 030 24,09 2 561 27,62 

MRP 6 0,07 195 2,1 

NPP 87 1,03 149 1,61 

PDP 50 0,59 15 0,16 

Az adatok forrása: Faragó, 1946. 17-18., Hubai, 2001. III. 343. 
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