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SZAMOSI LÓRÁNT 

A bethleni konszolidáció, Magyarország az 1920-as 

években 

 
1. A Bethlen-kormány első évei, a bethleni program megalapozása 

 

   1921. április 14-én gróf Teleki Pál lemondása után Horthy Miklós gróf Bethlen Istvánt 

nevezte ki Magyarország miniszterelnökévé. Bethlen tevékenyen a magyar politikai életbe 

1918 után kapcsolódott be. Szemben állt mind a Károlyi-féle polgári demokratikus kísérlettel, 

mind pedig a tanácskormánnyal. Bécsben körülötte gyülekeztek a konzervatív erők, ő volt az 

ellenforradalom egyik vezéregyénisége. Bethlen István a két világháború közötti időszak 

legnagyobb formátumú politikai egyénisége, az ő nevéhez fűződik a rendszer hatalmi 

egyensúlyának megteremtése. 

    1921-ben lényegében mindegyik jelentősebb politikai erő elfogadta programját, hiszen az 

új rendszer konszolidációjának elhúzódása az ország stabilitását, és jövőjét veszélyeztette. 

Bethlennek kinevezése után négy problémát kellett sürgősen megoldania: a királypártiak 

kikapcsolását a politikai életből, egységes és erős kormánypárt létrehozása, meg kellett 

egyeznie az MSZDP-vel, a szélsőjobbot háttérbe kellett szorítani. 

 A királypártiak (legitimisták) megkönnyítették a miniszterelnök helyzetét. 1921. 

októberében IV. Károly feleségével együtt ismét megjelent Magyarországon, hogy 

megszerezze a trónt. Márciustól eltérően most már a fegyveres harcot is vállalta a volt 

király. Az uralkodó már egy új kormányt is kinevezett Rakovszky István vezetésével, és 

a Nyugat-Magyarországon (Burgenland) lévő tiszti különítményesek is mellé álltak. Az 

antant tiltakozott, Jugoszlávia, Csehszlovákia mozgósítást rendelt el. 

Horthy határozottan szembeszállt a királlyal, mivel tudta, hogy a visszatérés az országra 

nézve súlyos következményekkel járna. Budaörs mellett a király kis csapatát szétszórta a 

hadsereg, IV. Károly és családja házi őrizetbe került. A magyar országgyűlés november 6-

án kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. (IV. Károly 1922-ben, Madeira szigetén halt 

meg, Zita királyné 1989-ben.) A királypártiak ezek után nem jelenthettek gondot 

Bethlennek. 

 Bethlen pártja a KNEP nem tudta azt a kormányzati erőt biztosítani a programhoz, amely 

sikerre vezethette volna. Bethlen ezért a régi rivális a Kisgazdapárt felé nyitott. 1922. 

februárjában Bethlen több társával együtt belépett a Nagyatádi Szabó István által vezetett 

Kisgazdapártba. A két párt egyesülése után létrejött az ún. Egységes Párt, amely a 

kormánypárt lett.  

 Bethlen egyetlen baloldali pártként az MSZDP-t ismerte el, amely komoly befolyással 

rendelkezett a munkásság és a szakszervezetek körében, és kitűnő nemzetközi kapcsolatai 

is voltak. A konszolidáció sikeréhez a megegyezés nagyban hozzájárulhatott volna. 1921. 

decemberében Peyer Károly szocdem vezető és Bethlen aláírta az ún. Bethlen-Peyer 

paktumot. 

 Az MSZDP vállalta, hogy nem szervez politikai sztrájkokat. 

 Szakít a liberális erőkkel. 

 Pozitív propagandát fejt ki nyugaton Magyarország érdekében. 

 Nem szervezkedik köz- és állami alkalmazottak között. 

 Ennek fejében a kormány garantálta, hogy a szakszervezetek szabadon működhetnek. 

 Ígéretet tett a munkásbiztosítás reformjára. 

Az MSZDP ezzel az egyetlen legális baloldali erő lett, és részt vett a következő parlamenti 

választásokon is. 



 

II 

 Az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME), a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) 

voltak a legnépszerűbb szélsőjobb erők. Nem csak a baloldal ellen fejtettek ki 

propagandát, hanem a kormányzó konzervatív erőket is keményen bírálták. Az 

alkotmányos kormányzást is elvetették, ami Bethlenék számára a leginkább veszélyes 

volt. A miniszterelnök saját pártjából és a közéletből is igyekezett kiszorítani ezeket az 

erőket. A 20-as évek közepére ez sikerült is. 

 

   A parlamenti választásokat 1922. május végén, június elején tartották meg. A választások 

eredményeként a legtöbb mandátumot az Egységes Párt szerezte meg, az összes képviselői 

hely 60%-ával rendelkezett. Az MSZDP 24 helyet mondhatott magáénak többet, mint a 

liberális erők! A kormánypártból egy évvel később Bethlennek sikerült kiszorítania a 

szélsőséges erőket (Gömböst és híveit, akik Fajvédő Párt néven új pártot hoztak létre), így 

most már nyugodtan hozzáláthatott a konszolidáció végrehajtásához. 

 

2. A gazdaság talpra állítása 

 

   A trianoni békeszerződés teljesen új helyzetet teremtett a gazdaság számára, és az ehhez 

való alkalmazkodás komoly erőfeszítéseket kívánt az országtól. Teljesen új nemzetgazdaságot 

kellett kiépítenünk, sokkal rosszabb feltételek között. A legfontosabb feladatok: 

 Önálló vámrendszer létrehozása. 

 Önálló pénz és nemzeti bank. 

 A háborús gazdaságot át kellett állítani béketermelésre. 

 Helyre kellett állítani a háborús károkat és teljesíteni kellett a jóvátételi kötelezettségeket 

is. 

A kormány az iparfejlesztésben látta a gazdaság újjászervezésének egyik legfontosabb 

eszközét. Főleg a külföldi iparcikkek behozatalát nehezítette meg a kormány a magas 

vámokkal. Az ipari üzemek és bányák termelését komoly mértékben támogatta a 

gazdaságpolitika. A legfontosabb feladatok közé tartozott az infláció megállítása. A stabil 

fizetőeszköz bevezetéséhez azonban külföldi hitelre volt szükség. 

   Kölcsönt egyetlen szervezettől kérhettünk, ez pedig a Népszövetség volt, de tagok még nem 

voltunk. 1922-ben, hosszas diplomáciai huzavona után felvételt nyertünk a szervezetbe, így 

már nem volt akadálya a kölcsön folyósításának. 250 millió aranykoronát kaptunk 1924-ben, 

évi 7,5 %-os kamatra. Meghatározták Magyarország számára a háborús jóvátételi 

kötelezettség mértékét is: húsz év alatt 200 millió aranykoronát kellett fizetnünk. A pénzügyi 

stabilizáció jegyében 1924-ben létre jött a Magyar Nemzeti Bank is, és 1927. január 1-én új 

fizetőeszközt vezettek be a pengőt. 

   1925-től kezdve a magyar gazdaság lendületesen fejlődött. A 20-as évek végére már meg is 

haladta a gazdaság termelése a háború előtti szintet. A Bethlen-kormány az egész országra 

kiterjedő villamosítási programot indított el, amely segítette az elmaradottabb területek 

felzárkózását.  A kormány számára kulcskérdés volt, hogy minél nagyobb piacokat szerezzen 

főleg a mezőgazdaság termékeinek. A szomszédos országokkal nem sikerült kereskedelmi 

szerződéseket kötnünk. A bizalmatlanság mellett ebben nagy szerepet játszott IV. Károly két 

visszatérési kísérlete is, amely nem javított a kapcsolatokon. Ezek után nem meglepő, hogy az 

elsők között a Szovjetunióval írtunk alá kereskedelmi egyezményt, de ez nem lépett életbe. 

Az első áttörést majd 1927-ben a Bethlen-Mussolini találkozó és a magyar-olasz egyezmény 

hozza. 

   A mezőgazdaság gépesítettsége nagymértékben nőtt, bővült a művelés alá vont területek 

nagysága is. Főleg az ipari növények (cukorrépa, burgonya stb.) termelése nőtt rendkívül 

dinamikusan. 

 



 

III 

3. A belpolitikai élet a 20-as években 

 

   Miután 1923-ban a Gömbös Gyula vezette szélsőségeseket kiszorította Bethlen az Egységes 

Pártból, a kormányzó erő megszilárdult. Bethlen ezt követően a házszabály megváltoztatására 

törekedett, hogy az ellenzék parlamenti ellenállását letörje. Az MSZDP-nek és a 

liberálisoknak a parlament volt a legfontosabb színtér a kormány bírálatára, és a 

döntéshozatali folyamat akadályozására. Bethlen kitűnő taktikával semlegesíteni tudta ezeket 

az erőket. 

   1925-ben új választójogi törvényt fogadott el a Ház, amely némileg tovább szűkítette a 

választásra jogosultak körét. A választók zöme a kormányt támogató rétegekből került ki. Az 

ellenzék számára ebben az évben adódott az utolsó komoly lehetőség a kormány 

ellehetetlenítésére. Ez az ún. frankhamisítási botrány volt. Hollandiában magyar személyeket 

tartóztattak, akik tele voltak hamis 1000 frankosokkal. Ezt a pénzt Magyarországon nyomták, 

és tudott róla több befolyásos politikus is: Bethlen, Teleki stb. A cél az volt, hogy ezzel a 

pénzzel fedezzék a magyar revíziós propagandát Franciaországban. A baloldal hangos 

botrányt csinált az ügyből, és azt remélte, hogy a nyugati kormányok megvonják bizalmukat 

Bethlen kormányától. Azonban mind Franciaország, mind Nagy-Britannia támogatta Bethlent. 

Az ügyből nem lett semmi. 

   1926-ban az addig egy házból álló országgyűlésben létrehozták a felsőházat (főrendi házat) 

is. Ennek tagjai főleg az arisztokrácia, a fontosabb állami és egyházi intézmények vezetői 

közül kerültek ki, illetve a kormányzó is kinevezhetett tagokat, a többi tagot választották. 

Bethlen célja ezzel az volt, hogy az alsóház ellenzékével szemben legyen egy a kormányt 

támogató ellensúly is. A felsőház egyaránt fékezte a baloldalt és a szélsőjobbot is. A 

törvények elfogadásához kellett a felsőház jóváhagyása is. Az év végén megtartott parlamenti 

választások eredményeként a kormánypárt 70%-os többséget szerzett a parlamentben.  

   A kormány a közigazgatásban a centralizáció elvét vallotta, és igyekezett a kormányhoz 

közel álló embereket ültetni a hivatali posztokra. A vármegyékben ezért a választott testületek 

szerepe háttérbe szorult, és a kinevezett tisztségviselők, szűk testületek hatásköre nőtt. A 

belpolitikai stabilitás elérésével a kormány több engedményt is tett a balodalnak, az 

ellenzéknek. Több, korábban emigrációba kényszerült szocdem politikus térhetett haza, a 

polgári radikálisok megindíthatták a Századok c. folyóiratot. A Gömbös-féle Fajvédő Párt 

felbomlott és a tagok zöme Gömbössel az élen visszatért a kormánypártba. A belső 

stabilitásnak most már egyre többen lettek a haszonélvezői, ráadásul a gazdasági eredmények 

is biztatóak voltak a jövő szempontjából. Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy ez a 

stabilitás, illetve a gazdasági fellendülés igen törékeny volt. Bethlent többen bírálták túlzott 

„liberalizmusa” miatt. Gömbösék visszatérésével az Egységes Párt nem lett erősebb, sőt 

Bethlennek lett egy veszélyes párton belüli ellenzéke. Sokszor a kormányzó, Horthy Miklós is 

tartott Bethlen engedményeitől. Gazdasági téren Magyarország teljesen a világpiacnak lett 

kiszolgáltatva, mivel kis ország lévén az export döntő tényező volt a gazdaságon belül. Ezért 

érintette Magyarországot olyan tragikusan a New York-i tőzsde összeomlása 1929-ben, ami 

lényegében végett vetett a kiegyensúlyozott fejlődésnek is. 
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4. Magyarország külpolitikája 

 

   1920 és 1922 között a legfőbb cél a külpolitikai elszigeteltségből való kitörés volt. Az 

ország külpolitikája kezdettől fogva a területi revízióra épült. Minden erővel és minden 

eszközzel elérendő célként kezelték a revízió ügyét. Ez sokszor elvonta a figyelmet a fontos 

belpolitikai kérdésekről is. Igen lényeges momentum volt a kezdeti szakaszban IV. Károly két 

visszatérési kísérletének a megakadályozása. Horthy és Bethlen is teljesen tisztában voltak a 

dolog veszélyeivel. A megfelelő időben és kellő határozottsággal léptek fel a restaurációval 

szemben. Ez megszilárdította Magyarország nemzetközi pozícióit is. 

   1921 folyamán két fontos problémát még rendeznie kellett Magyarországnak és a 

győzteseknek: Nyugat-Magyarország (Burgenland) és a baranyai területek kérdését. 

 Ausztria szerette volna birtokba venni a neki átadott nyugati területeket, de ebben az ún. 

Rongyos Gárda különítményesei megakadályozták Prónay Pál vezetésével. Prónayék még 

egy miniállamot is létrehoztak, a Lajta Bánságot. Ez az enyhén megmosolyogtató incidens 

viszont rávette arra a győzteseket, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek Ausztria és 

Magyarország között. 1921. októberében, Velencében ült össze egy konferencia. Itt 

megegyezés született, hogy Sopron és környéke hovatartozásáról népszavazás döntsön. 

Decemberben a megkérdezettek döntő többsége Magyarországot választotta. Sopron 

megkapta az „civitas fidelissima” azaz a leghűségesebb város kitüntető címet. 

 A másik problémát az jelentette, hogy a szerb csapatok nem voltak hajlandóak elhagyni 

Baranya területét, amit 1918 óta megszállva tartottak. Így próbáltak még több területi 

engedményt kicsikarni az antant hatalmaktól. 1921-ben azonban Párizs erélyes fellépésére 

távozniuk kellett. 

   A magyar külpolitikai lehetőségeit nagyban befolyásolta, hogy csak 1922-ban lettünk 

ténylegesen tagjai a Népszövetségnek. Ezután kezdődhetett meg az önálló diplomáciai 

rendszer kiépítése, az állami szuverenitás tényleges helyreállítása. 1922 és 1926 között 

lényegében csak próbálkozások történtek a kormány részéről a külpolitikai elszigeteltségből 

való kilépésre. A szomszédok közül a legkisebb feszültségek Jugoszláviával voltak. Szoros 

együttműködésről nem lehetett szó, de kisebb egyezményeket sikerült aláírni. Horthy a 

mohácsi csata 400. évfordulóján, Mohácson elmondott békülékeny beszédében közeledni 

próbált Belgrádhoz. A kisantant többi államai Csehszlovákia, Románia elutasítottak 

mindenféle együttműködést. 1926-ban megszűnt Magyarország gazdasági ellenőrzése és 1927 

folyamán a Katonai Ellenőrző Bizottság is beszüntette tevékenységét. Ezzel hazánk 

visszanyerte teljes szuverenitását. 

   1927-tel egy aktív szakasz kezdődött a diplomáciában. Rómában Bethlen aláírta 

Mussolinivel a magyar-olasz együttműködésről szóló egyezményt. Ennek részeként egy 

titkos záradékban olasz fegyverek szállításáról is megegyezés született. Bethlen a magyar 

külpolitikát több lábra kívánta állítani ezért puhatolózott Németország irányában is, de Berlin 

egyelőre nem kívánt együttműködni Magyarországgal. 1928-ban a hagyományosan jó 

lengyel-magyar viszony jegyében megszületett a megállapodás a két ország között. Főleg 

gazdasági egyezményekről volt szó, de a politikai együttműködés is felmerült. 

1928-ban megalakult a Magyar Revíziós Liga, és Bethlen debreceni beszédében már nyíltan 

meghirdette a revíziós politikát. 1931-ben az újonnan alakult jobboldali osztrák kormánnyal 

barátsági egyezményt írt alá hazánk kormánya.  
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5. Kultúra, szociálpolitika 

 

   A kor kiemelkedő kultúrpolitikusa gr. Klebelsberg Kúnó volt, aki 1922-től töltötte be a 

vallás- és közoktatási ügyi miniszteri posztot. 1918 után nem csak a magyar gazdaság és 

társadalom került válságba, hanem a kultúra és az oktatás is. Óriási feladatok vártak a tárcára, 

de a viszonylag szűkös lehetőségekhez mérten hatalmasat léptünk előre. Komoly pénzek 

áramlottak erre a területre. Az MTA állandó pénzsegélyben részesült, külföldi ösztöndíjakat 

hozott létre a minisztérium a tehetségek kutatók, diákok számára. Megalakult a tihanyi 

Biológiai Intézet, az Országos Természettudományi Tanács, a Sváb-hegyen csillagvizsgáló 

épült, Szegeden kutatóintézet jött létre, amely világszínvonalú eredményeket produkált. 

Magyar intézeteket (Collegium Hungaricum) hozott létre külföldön a kormány, hogy 

megismertesse a magyar kultúra és tudomány eredményeit, illetve fiatal tehetségek külföldi 

ösztöndíjakat kaphassanak. 

   Az oktatásra alapvetően rányomta bélyegét a magyar kultúrfölényről alkotott nézet. Több 

egyetemet át kellett költöztetni a megváltozott határok miatt. Szeged és Debrecen így jelentős 

felsőoktatási centrumokká váltak. Az 1924-es középiskolai reform eredményeként nőtt a 

szakmai jellegű középfokú oktatás szerepe. Az ipari középiskola egy kategóriába került a 

gimnáziumokkal. 1927-ben elrendelték, hogy minden 5000 fő feletti lakosú település 

építessen iskolát. Megkezdték a népkönyvtárak felállítását, 5000 új tanterem és 

pedagóguslakás épült ebben az időszakban. 

   Jelentős irodalmi, szellemi műhellyé vált a Nyugat c. folyóirat, amelyet Babits Mihály és 

Móricz Zsigmond szerkesztett. Megkezdték tevékenységüket a népi írók is, akik fontos 

szociológiai kutatásokat is elvégeztek: Illyés Gyula, Erdei Ferenc stb. Kodály Zoltán és 

Bartók Béla a világban is ismert zeneszerzők lettek. A képzőművészetet Csók István, Bernáth 

Aurél, Derkovits Gyula, Szőnyi István képviselték többek között.   

   A szociálpolitikában főleg a munkavállalók biztonságát próbálta erősíteni a kormány. 1928-

ben törvény született a kötelező betegség- és balesetbiztosításról. Ebben benne volt a táppénz, 

és az ingyenes gyógykezelés is. Kötelezővé tették az öregségi, árvasági és rokkantbiztosítást 

is. Gróf Teleki Pál javaslatára megalakult az Országos Társadalom Biztosítási Intézet (OTI), 

amely a későbbi SZTK elődje volt. Szociális otthonok és kórházak épültek hazánkban, javult 

a betegellátás minősége. 

 

6. A bethleni konszolidáció vége 

 

   A társadalmi békének és a gazdaság lendületes fejlődésének az 1929. októberében kirobbant 

gazdasági világválság vetett véget. Az árak hatalmas mértékben zuhantak, a termelt javak 

eladhatatlanná váltak, ami óhatatlanul a termelés csökkenéséhez vezetett. A válság legjobban 

a mezőgazdaságot érintette, és ez azért volt tragikus, mert a magyar munkavállalók többsége 

itt dolgozott. Az ún. agrárolló, ami az ipari és a mezőgazdasági termékek árarányát mutatta 

óriásira nyílt. Az export igen nagy mértékben csökkent. 

   Ezen tényezők együttes hatására nőtt a munkanélküliség, és visszaesett a lakosság 

vásárlóereje. A külföldi kölcsönök teljesen elapadtak, nem volt lehetőség beruházásokra, 

fejlesztésekre. A termelési válsághoz még komoly pénzügyi válság is társult: az MNB arany- 

és devizatartalékai vészesen apadtak, fel kellett függeszteni a külföldi hitelek törlesztését, 

szigorúan ellenőrizni kellett a pénzforgalmat. Az államcsőd fenyegetett. Bankok, 

hitelintézetek mentek tönkre. Súlyosan érintette a válság a közép- és kiskereskedői és iparosi 

réteget is. A válság csúcspontját 1930 és 1933 között érte el Magyarországon. 

    

 



 

VI 

   1930. szeptember 1-én nagy munkástüntetés volt Budapesten. Munkát, kenyeret és a 

kormány lemondását követelte 100 ezer ember. A rendőrség összecsapott a tüntetőkkel, akik 

közül egy ember meghalt. 1931 elején Gömbös már a statárium bevezetését követelte, de 

Bethlen ezt határozottan elutasította. A munkásság mellett az agrártársadalom is megmozdult. 

A kormánypártból több volt kisgazda képviselői is kilépett, így tiltakozva a kormány 

tehetetlensége ellen. 1930. decemberében a Gaál Gaszton vezette csoporthoz még néhány 

kisebb agrárius szervezet is csatlakozott, és Békésen megalapították a Független 

Kisgazdapártot. Ezzel 1922 óta ismét lett önálló képviselete és politikai szervezete a 

parasztságnak. Az ún. boletta (gabonajegy) bevezetése a kormány részéről a parasztság 

helyzetén kívánt enyhíteni. Minden eladott búza és rozs után mázsánként 3 pengő támogatást 

kapott a termelő. 

   Az 1931 nyarán megtartott parlamenti választások során igaz, hogy az Egységes Párt 

megőrizte vezető helyét a parlamentben, de mandátumokat veszített. A Független 

Kisgazdapárt tíz képviselői helyet mondhatott magáénak, az MSZDP megőrizte korábbi 

pozícióit.  

   A válság leküzdése miatt Bethlen keresztül vitte a parlamenten az ún. felhatalmazási 

törvényt, amely lehetővé tette a kormánynak a rendeleti úton való kormányzást, tehát a 

parlament kikapcsolását. Egy 33 tagú parlamenti bizottságot állítottak fel az ország gazdasági 

helyzetének felülvizsgálatára. Ekkor többen központosító, egyeduralmi törekvésekkel 

vádolták meg a kormányfőt. Bár úgy nézett ki, hogy a válság utáni első sokkon túl van az 

ország, de még hátra voltak népszerűtlen intézkedések. Bethlen ezt nem kívánta felvállalni és 

1931. augusztus 19-én váratlanul lemondott. 

    Bethlen István lemondásával a két világháború közötti rendszer alapozó, stabilizáló és 

viszonylag nyugalmas időszaka véget ért, s a Horthy-rendszer történetében egy új fejezet 

kezdődött. 


