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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

 A politikai élet újjászervezése 1944-1945-ben 

 

 

 
1. Korszakolás 

 

   A II. világháború végére kialakult katonapolitikai helyzet, és a nagyhatalmak 

érdekkonfliktusait feloldani hivatott kompromisszumok eredményeként 1944/45 folyamán 

hazánk a szovjet érdekszféra részévé vált. Az ország szuverenitása korlátozottá vált ismét, a 

felszabadítóként üdvözölt Vörös Hadsereg már a kezdetektől fogva megszálló erőként 

viselkedett. 

   Politikai szempontból, ha a szuverenitásvesztés mértékét nézzük, akkor négy jól 

elkülöníthető szakaszra lehet felosztani a háború végétől a rendszerváltásig tartó időszakot: 

1. Az első szakasz 1944-1949  

A szakasz elején, 1947-ig még egy demokratikus kísérlet zajlott. Ez a nyugati 

demokráciák mintáját követte, többpártrendszerrel, a véleménynyilvánítás szabadságával, 

kulturális pluralizmussal. 1947/48-tól kezdve felgyorsult a kommunista hatalomátvétel 

folyamata. Felszámolták a többpártrendszert, a demokratikus intézményeket, 

megkezdődött a szovjettípusú rendszer bevezetése, amely az 1949-es alkotmány 

elfogadásával vált teljessé. 

2. A második szakasz 1949-1956 

A szakasz első részében, 1953-ig a totális tekintélyuralmi rendszer, a bolsevik diktatúra 

nyomja rá bélyegét a korra. Sztálin halála után, Nagy Imre első miniszterelnöksége idején 

1953 és 1955 között némileg enyhült a diktatúra szorítása, majd 1955 és 1956 között 

előbb Rákosi, s annak félreállítása után Gerő Ernő vezetésével a párt ismét a 

totalitarizmusra törekszik. 

3. A harmadik szakasz az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Egy kis nép megmutatta a világnak, hogy tud óriásként is harcolni a világ legnagyobb 

hadseregével szemben is, ha a szabadság kivívásáról van szó. Az 1956-os forradalom után 

már a kétpólusú világrendszerben sem ugyanolyan semmi, mint annak előtte. 

4. A negyedik szakasz 1956-1988  

A szovjet tankok által legitimált Kádár-rendszer először a véres megtorlásra törekszik, 

majd a társadalom konszolidációjára. 1957 és 1961 között lényegében a kommunista rend 

restaurációja zajlik, majd csak 1961-től beszélhetünk konszolidációról. A szovjet nyomás 

enyhül, sőt 1957-ben Hruscsov felajánlja a szovjet csapatok kivonását is, de Kádár 

ragaszkodik az orosz katonák jelenlétéhez.  

   A legtöbb történész az első szakaszt a demokratikus kísérletként fogja fel, de egyértelmű 

volt, hogy a Szovjetunió nem fogja eltűrni egy demokratikus Magyarország létét, csak némi 

időt hagyott a kommunista diktatúra hatalomátvételéhez.   
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2. A háború vége 

 

   1944. október 15-e, a sikertelen kiugrási kísérlet után világossá vált, hogy Magyarország a 

németekkel együtt fog elbukni. A nemzetközi közvélemény, ahogy Magyarország 1944-es 

német megszállását, úgy a németek által végrehajtott Szálasi-puccsot sem vélte a szuverenitás 

elvesztésének, hanem Magyarország és Németország viszonyát továbbra is „önkéntesnek” 

tekintette. Nem vette figyelembe sem a Nyugat, sem Moszkva az ország keleti felében, 1944-

ben kibontakozó demokratikus változásokat (Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány), hanem 

Szálasi rémuralmát tartotta jogfolytonosnak. Így váltunk Hitler utolsó csatlósává, a magyar 

nép pedig fasisztává. 

   Figyelmen kívül hagyták Magyarország német megszállásának tényét, és a kollektív 

felelősség elvét alkalmazták az egész magyar nemzetre. Sztálin már 1941 végétől érezhetően 

nem tett különbséget a nemzet és vezetői között, 1943 után pedig ez volt a jellemző az 

amerikai és angol álláspontra is. Megállapításaik alátámasztására használták fel azt a tényt is, 

hogy Magyarországon nem alakult ki szervezett fegyveres ellenállás. Ez igaz. (Itthon kb. 

3500, de külföldön mintegy 20 000 magyar vett részt antifasiszta harcokban!) Az 

ellenállásnak azonban nem csak fegyveres formája van. Jóval jelentősebb volt a polgári 

ellenállás: zsidók mentése, ellenzékiek bujtatása, szabotázsakciók, a teljes kifosztás 

megakadályozása. Sztálin nem támogatta a magyar hadifoglyok kérését, hogy (a román, 

bolgár, szlovák foglyok esetében már létrehozott) egy a Vörös Hadsereget segítő magyar 

alakulatot hozhassanak létre. Elsősorban a cseh vezető, Eduárd Beneš vette rá erre Sztálint. 

A csehek úgy gondolták, hogy bármilyen magyar siker az ő háború utáni pozícióikat ronthatta 

volna, elsősorban a határok meghúzásánál. 

   Kelet-Közép-Európában a magyar volt az egyetlen nép, amely nem vehetett részt saját 

hazája felszabadításában. Ezt a Szovjetunió minden létező módon meg is akadályozta. 

Moszkvában úgy döntöttek (már 1943-ban), hogy a bűnös Magyarország lesz. Nem akartak 

egyforma mércével mérni, hiszen a szovjet érdekszférába került területeken szinte mindegyik 

állam a németek szövetségese volt: Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovákia, 

Magyarország. A szovjetek a németeknek nyújtott katonai segítséget, valamint a magyar 

csapatok Szovjetunióban elkövetett bűntetteit nem tudták megbocsátani a magyaroknak. A 

nagyhatalmi érdek úgy döntött, hogy hazánk lesz az „utolsó csatlós”, akin példát fognak 

statuálni. 

   A háborús veszteségeink hatalmasak voltak. A nemzeti vagyon 40 %-a megsemmisült. 

Budapest óriási károkat szenvedett el, még a külföldi memoárirodalomban is második 

Sztálingrádként emlegették a magyar főváros ostromát. Az infrastruktúránk romokban hevert 

(nem volt egyetlen ép Duna-híd sem!). Az állatállomány 45-60 %-a veszett el, a 

mezőgazdasági géppark lényegében megsemmisült. A magyar ipari üzemek 90 %-át érte 

károsodás. A Szovjetunió háborús jóvátétel címén 1946 nyaráig 124 millió dollár értékű ipari 

berendezést szerelt le, ráadásul a megszálló csapatok összes költsége is a magyarokat 

nyomasztotta. Hazánk emberveszteségei is nagyok voltak. Mintegy 900 ezer fő veszett oda a 

háború poklában. Ez a szám a lakosság 6, 2 %-a! Arányaiban azonos majdnem a német 

veszteségekkel, csak a lengyel és a szovjet áldozatok voltak nagyobbak a mieinknél! Ilyen 

mérhetetlen veszteségek után kellett szembenéznünk azzal a ténnyel, hogy vesztesek lettünk, 

és a megszálló erők nem csak egyszerűen egy idegen nagyhatalom katonai érdekeit képviselik 

nálunk, hanem ránk fogják kényszeríteni saját társadalmi és politikai rendszerüket is. A 

szovjetizálás azonban az összes megszállt országra vonatkozott, a mellékgyőztesekre 

(Lengyelország, Csehszlovákia) is, így néhány év múlva már a közép-európai régió 

országainak sorsa teljesen eggyé vált: mindannyian a sztálini kommunista világbirodalom 

csatolt részei lettek. 
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3. Az államiság újjászervezése 

 

Az MKP szerepe 

   Az 1944-es sikertelen kiugrási kísérlet azzal a komoly következménnyel is járt, hogy a 

demokratikus, ellenzéki erők és pártok (kisgazdák, szocdemek stb.) illegalitásba 

kényszerültek; illetve a Horthy-rendszert támogató politikai csoportok is ellehetetlenültek. 

Nem maradt törvényes államhatalmi szerv, amely tárgyalhatna, irányíthatta volna a társadalmi 

és gazdasági változásokat. Hatalmi vákuum keletkezett! A Vörös Hadsereg hadműveletei 

nyomán a korábbi közigazgatási, hivatali apparátus is teljesen szétesett. 

   Ebben a hatalmi űrben igen felértékelődött a kommunisták szerepe, elsősorban a szovjetek 

jóvoltából. Sztálin a megszállt területeken csak a kelet-német, és lengyel területek esetében 

ragaszkodott az azonnali kommunista hatalomátvételhez. Magyarország esetében egy 10-15 

éves átmeneti időszakkal számolt. A fokozatos szovjetizálás programja maradt napirenden. 

Ezzel magyarázható az is, hogy az első ideiglenes miniszterelnök nem egy kommunista volt, 

hanem egy horthysta tábornok, Dálnoki Miklós Béla. A moszkvai magyar kommunista 

emigráció (moszkoviták) is azt az elképzelést tették magukévá, hogy 1919-től eltérően nem a 

kommunizmus azonnali megvalósítására kell törekedni, hanem egy minél szélesebb 

tömegtámogatás megszerzésére. E cél érdekében támogatták egy nemzeti és demokratikus 

jellegű rendszer átmeneti kiépítését, magukévá tették a radikális földosztás programját (1919-

től eltérően), a párt nevét Kommunisták Magyarországi Pártjáról Magyar Kommunista Pártra 

változtatták meg, és a mozgalom vörös zászlója mellé a magyar trikolórt is odatették. Egy 

másik szempont, amire figyelniük kellett a fokozatosság érdekében az a magyar középrétegek 

erőteljes antiszemitizmusa volt. A moszkvai vezetők azt tanácsolták, hogy a párt, szinte teljes 

egészében zsidó származású csúcsvezetői (Rákosi Mihály, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Vas 

Zoltán, Révay József) mellett nem zsidó vallású kommunisták is kapjanak szerepet. Így lett 

Nagy Imre földművelésügyi miniszter az első kormányban. A hazai kommunistákat több 

csoport alkotta: az 1919-esek, a Moszkvából hazajöttek, az 1945-ben belépettek, és az ún. 

hazai „frakciósok”. A legszervezettebb erőt a moszkoviták alkották, akik teljesen 

félreállították azokat az embereket az itthoniak közül, akik nem voltak hajlandóak elfogadni 

Rákosiék vezető szerepét.  

   Sztálin magyarországi helytartójának a moszkoviták közül Rákosi Mihályt szemelte ki. Ő 

többszörösen le volt kötelezve a szovjet vezetőnek: 1940-ben, mikor a szovjetek visszaadták 

az 1848/49-ben zsákmányolt honvédzászlókat, Rákosit kérték cserébe (valószínűleg ezzel az 

életét mentették meg); 1925-ben letartóztatta Rákosit a magyar csendőrség, aki a Komintern 

működésével kapcsolatos titkokat árult el. Ez utóbbiért komoly büntetést kaphatott volna, de 

Sztálin ettől eltekintett. Ezek után Moszkva bízhatott abba, hogy a többszörösen lekötelezett 

Rákosi lesz Sztálin legjobb magyar tanítványa.  
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A politikai élet újraindítása 

   A közigazgatás és az államhatalom teljes szétesése miatt szükség volt egy szervező erő 

létrehozására, ezek lettek az ún. nemzeti bizottságok. Kezdetben az orosz hadsereg kötelező 

ellátását, és a közmunkákat szervezték meg, majd elláttak közigazgatási teendőket is. A 

nemzeti bizottságokban döntő szerepet játszottak a kommunisták, de aktívan kivették a 

részüket a teendőkből a demokratikus pártok képviselői is. A nemzeti bizottságok az 

Ideiglenes Kormány megalakulásáig (1944. december 22.) kizárólagos hatalmi szervek 

voltak.  

   Az MKP képviselői 1944. novemberében, Szegeden szervezték újjá a pártot, és a hónap 

végén megjelentették a párt akcióprogramját is: többpártrendszer, magántulajdon fenntartása, 

földosztás, egy népfront felállítása. Itt már megjelentek a nemrég hazatért moszkoviták is: 

Farkas Mihály, Gerő Ernő, Nagy Imre, Révay József. A kommunisták igyekeztek megnyerni 

a Horthy-éra ellenzéki erőit, sőt majd beveszik az ideiglenes kormányba a Moszkvában még 

októberben tárgyalt delegáció vezetőit is, illetve az átállt politikusokat és katonákat (Gr. 

Teleki Géza, Dálnoki Miklós Béla). Mindez Sztálin utasítására történt, a fokozatosság és 

mérsékletesség jegyében. Az új törvényhozó és végrehajtó hatalom létrehozásának előfeltétele 

egy demokratikus, antifasiszta egységfront létrehozása volt. Így alakult meg Szegeden, 1944. 

december 2-án a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, amelyet lényegében a Horthy-

rendszer ellenzéki pártjai alkottak: Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Polgári Demokrata Párt, és hozzájuk csatlakoztak még a 

szakszervezetek képviselői. 

   Az MKP volt a legkisebb, de egyben legaktívabb párt is, amelynek a taglétszáma 

rohamosan növekedett: 1944 végén kb. 3000, 1945 októberében már 500 000 fő! A tényleges 

támogatottságánál azért volt nagyobb súlya pártnak, mert ott állt mögötte a Szovjetunió és a 

Vörös Hadsereg. Az MKP tagkönyvével sok mindentől meg lehetett menekülni, pl. a 

„malenykij robot”-tól, a szibériai munkatáboroktól. Ezért lett rengeteg nyilas is az MKP tagja! 

A kommunisták már az elején igyekeztek kulcspozíciókat szerezni főleg a rendfenntartás, 

közigazgatás területén.  Az MNFF nyilatkozata szinte szó szerint megegyezett a kommunisták 

november végén közzé tett kiáltványával. 

   Az MNFF-be tömörül öt párt képviselői haladéktalanul hozzáláttak, egy ideiglenes 

törvényhozó testület létrehozásához. A nemzeti bizottságok segítségével december közepén a 

szovjetek által megszállt területeken megszervezték a nemzetgyűlési „választásokat”. 

Rögtönzött népgyűléseket tartottak, ahol közfelkiáltással választották meg a képviselőket, 

vagy egyszerűen a pártok delegálták őket „bemondással közölt taglétszámok arányában”. Így 

természetesen nem meglepő, hogy a kommunista képviselők alkották a testület 40%-át, amit 

még maga Gerő Ernő is túlzottnak tartott. 1944. december 21-én alakult meg a debreceni 

református Nagytemplomban az Ideiglenes Nemzetgyűlés, melynek elnöke Zsedényi Béla, 

pártonkívüli ügyvéd lett. Államfőt nem választottak, hanem helyette egy Nemzeti Főtanács 

gyakorolta az államfői jogokat. (Érdekes tény, hogy Sztálin 1944. október 15-ig, a sikertelen 

kiugrási kísérletig még Horthy személyét is elfogadta volna államfőnek!) December 22-én 

megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, Dálnoki Miklós Béla az 1. magyar hadsereg volt 

parancsnoka vezetésével. A kormányban hivatalosan az MKP-t csak Nagy Imre 

(földművelésügyi miniszter) és Gábor József (kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter) 

képviselte, de Molnár Erik (népjóléti) és Erdei Ferenc (belügyminiszter) is a párt tagjai voltak, 

csak nem hozták nyilvánosságra! Az SZDP és az FKgP szintén 2-2 fővel képviseltette magát, 

de tagja volt a kormánynak több, a Horthy-rendszerben is szerepet vállaló politikus: Faragho 

Gábor, gr. Teleki Géza. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejötte azért volt fontos, mert 

megszűnt a hatalmi vákuum, volt kivel aláírni a fegyverszüneti egyezményt.  
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Az Ideiglenes Nemzeti Kormány előtt három, alapvető fontosságú feladat állt: 

1. Még 1944. december 28-án hadat üzentünk Németországnak, majd 1945. január 20-án 

aláírtuk a szövetségesekkel a fegyverszüneti egyezményt.  

   Ennek főbb pontjai: 1. Magyarország visszavonja csapatait az 1938 előtti határok mögé; 

2. 8 hadosztályt állít fel, és bekapcsolódik a németek elleni harcba; 3. 300 millió dollár 

értékű jóvátételt fizet – 200 millió a Szovjetuniónak, 30 millió Csehszlovákiának, 70 

millió Jugoszláviának; 4. Feloszlatja az összes németbarát és fasiszta szervezetet; 5. 

Elfogadja, hogy a békekötésig a Szövetséges Ellenőrző Bizottság fogja ellenőrizni és 

betartatni a fegyverszüneti egyezmény pontjait. 

A fegyverszünet betartására életre hívott SZEB, az amerikai-angol jelenlét ellenére 

természetesen szovjet irányítás alatt állt. A békekötésig a SZEB és annak elnöke 

Magyarország teljhatalmú ura volt, az állami szuverenitás korlátozója. A SZEB elnöke 

Vorosilov, majd 1946 tavaszától Szviridov tábornok lett. Vorosilov beleszólhatott a 

pártok működésébe, megalakulásába, a kormány összetételébe, a sajtót irányította, az 

államközi kapcsolatokat ellenőrizte. 

2. A közigazgatás újjászervezése, a szélsőjobboldali politikusok, és háborús bűnösök 

felelősségre vonása, szélsőséges pártok és szervezetek feloszlatása. 

   A helyi önszerveződés alapján létrejött nemzeti bizottságokat igyekezett a kormányzat 

minél előbb felszámolni, ami a SZEB igénye is volt. Egyrészt túlzott radikalizmusuk, 

másrészt a kettős hatalmi struktúra kialakulásának elkerülése miatt. Mikor felállt a 

közigazgatási rendszer (lényegében a háború előttit élesztették újjá), ún. igazoló 

bizottságokat hoztak létre, hogy onnét eltávolítsák a régi rendszert kiszolgáló szélsőséges 

elemeket. Így az államigazgatásból mindössze a tisztviselők 2-3 %-át bocsátották el. Az 

igazoló bizottságok viszont lehetőséget adtak a pártoknak arra, hogy komoly pozíciókat 

szerezzenek meg az államigazgatásban, és szélesítsék táborukat. Ez újfent a 

kommunistáknak kedvezett. 

   A háborús bűnösök felelősségre vonását a népbíróságok végezték el 1945 és 1950 

között. Mintegy 60 ezer ember ügyét vizsgálták, amelyből 477 halálos ítélet született, 

ebből 189-et végre is hajtottak. Kivégezték többek között: Bárdossy Lászlót (1946. január 

10.), Imrédy Bélát, Sztójay Dömét, Szálasi Ferencet is. Horthyt sem a szovjetek, sem a 

szövetségesek nem kívánták bíróság elé állítani. A volt kormányzó 1957-ben, 

Portugáliában halt meg emigrációban. Kállay Miklóst és Lakatos Gézát ismert 

németellenes tevékenységük miatt nem állították bíróság elé. Bethlen Istvánnal egy 

darabig számoltak a szovjetek is, mint politikussal, de ismervén a volt miniszterelnök 

politikai nézeteit erről letettek, és 1945 tavaszán a Szovjetunióba szállították, ahol 

tisztázatlan körülmények között hunyt el. 

   Betiltották az összes nyilaspártot, az ÉME-t, a MOVE-t, a volt kormánypártot a Magyar 

Élet Pártját is, és feloszlatták a csendőrséget is. Az új rendőrség a kommunista 

belügyminiszter irányítása alatt kezdte meg működését, melynek részeként alakult meg az 

ún. politikai rendészeti osztály (a későbbi Államvédelmi Osztály) a kommunista Péter 

Gábor (eredeti nevén Eisenberger Benjámin) vezetésével. A szerv az Andrássy út 60-ban, 

a volt nyilas székházban rendezkedett be, és eredetileg a háborús bűnösök felkutatása volt 

a célja, később viszont a kommunisták rettegett politikai rendőrségévé vált. 
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3. A földosztás kérdésének rendezése. 

   1945. március 17-én jelent meg a földosztásról szóló rendelet, amellyel minden párt 

egyet értett, csak a végrehajtás módját illetően voltak nézetkülönbségek.  

 Kisgazdák: gyarapodni képes, közepes nagyságú birtokokat akart. 

 Kommunisták: inkább csak a propaganda szemszögéből nézték a dolgot, csak az 

elégtétel miatt tartotta fontosnak a kérdést. 

   A vitát Vorosilov marsall döntötte el, aki a kommunista-parasztpárti radikális javaslat 

haladéktalan végrehajtását rendelte el. Ettől azt is remélte, hogy a még harcoló magyar 

alakulatokra és a dunántúli parasztságra kedvező hatással lesz a hír, és a tavaszi szovjet 

offenzíva sikeresebb lesz. 

   A földreformrendelet szerint kisajátítottak minden, 1000 hold feletti birtokot, és 

névleges megváltás ellenében a paraszti birtokok 200 hold feletti, az úri birtokok 100 hold 

feletti részét is. Lényegében az összes közép- és nagybirtokot. A reform eredményeként 5, 

6 millió holdat sajátítottak ki, melynek azonban csak 58 %-át osztották fel, a maradék 42 

% maradt állami tulajdonban. Mintegy 642 000 paraszt részesült földbirtokban, az átlagos 

birtoknagyság viszont csak 5, 1 hold volt, ami igen kevés és életképtelennek is bizonyult. 

A birtokstruktúra radikálisan átalakult az 1945 előttihez képest, megszűnt a nagybirtok, de 

a keletkező birtokok nem jelenthették a modern mezőgazdasági fejlődés kiindulópontját. 

Teljesen a középbirtokot nem zúzhatták szét, hiszen az veszélybe sodorta volna a 

közellátást, és a birtokos parasztság is szembefordult volna a hatalommal. A nagy gond ott 

volt, hogy nem volt megfelelő eszközállomány a földek megműveléséhez (vagy állami 

tulajdonban volt), és az állatállományban is óriási volt a pusztulás. A kormány az adókat 

felemelte (újjáépítési adó pl.), és az infláció miatt ezeket is terményben kérte. A kötelező 

beszolgáltatással pedig megnyomorították a parasztok nagy részét. További terhet jelentett 

még a háborús jóvátételi kötelezettség, és az idegen katonák eltartása is. 

 

 

4. Az első szabad parlamenti választások 

 

   A törvényhozó testület társadalmi és politikai összetételének radikális megváltoztatásával, a 

közigazgatásban zajló kádercserékkel, a földreformmal 1945 nyarára gyökeresen új 

társadalmi és politikai helyzet alakult ki hazánkban. 1945. májusától megélénkült a politikai 

élet, sürgetett az idő a parlamenti választások megtartására, ami nemzetközi kötelezettség is 

volt. A háború befejeződött, megalakultak a pártok és kidolgozták programjaikat, másrészt a 

nagyhatalmak jaltai konferenciáján történt megállapodás értelmében szorgalmazták is a 

demokratikus választások mielőbbi megtartását. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia 

kifejezetten ettől tette függővé a diplomáciai kapcsolatok felvételét, és a békeszerződés 

aláírását is. 

   Vorosilov ezért utasította Dálnoki Miklós Béla kormányát, hogy minél előbb tartsák meg a 

választásokat. 1945. szeptemberében az immáron Budapesten összehívott Ideiglenes 

Nemzetgyűlés meghozta a választások rendjéről szóló rendeletét. Közben kiegészítették a 

nyugati és a középső országrészben megválasztott képviselőkkel is a testületet, melynek 2/3-

át az MKP-SZDP-NPP hármasa uralta. A rendelet értelmében az általános, közvetlen és titkos 

választójog alapján, minden 20. életévét betöltött magyar állampolgár szavazhatott. 

Kirekesztették a választójogból a volt fasiszta és szélsőjobb szervezetek vezetőit, és a hazai 

német nemzetiséget. A kommunisták amellett kardoskodtak, hogy előbb Budapesten 

rendezzenek helyhatósági választásokat, mivel a munkásság nagy aránya miatt valószínűleg 

itt komoly sikereket érhetnek el, ami jól jöhet az országos választásokon is. 
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   1945. október 7-én tartották meg a Nagy-Budapesti helyhatósági választásokat, ahol az 

FKgP tartolt, megszervezve a szavazatok 50, 5 %-át! Ez némileg meglepte még Vorosilovot 

is, de a kommunisták pozíciói így sem kerültek veszélybe a szovjet támogatás miatt. 

   Az 1945. november 4-re kiírt nemzetgyűlési választásokon hat párt indulását engedélyezték: 

1. Független Kisgazdapárt 

Az 1930-ban alakult párt 1945 előtt a legjelentősebb ellenzéki erővé nőtte ki magát, a háború 

után pedig a legnagyobb taglétszámú párt volt (900 000 fős taglétszámmal). Az FKgP 

egyfajta gyűjtőpárttá vált, hiszen a háború után más polgári pártok nem működhettek, így 

azok szimpatizánsait is a kisgazdák fogadták be. Jelentősebb irányvonalak a párton belül: 

Pfeiffer Zoltán – klasszikus polgári demokrácia, Sulyok Dezső – kereszténydemokrácia, 

Dobi István – paraszti radikalizmus. A párt programja a polgári demokráciát, a 

magántulajdon és a paraszti földtulajdon védelmét, a vállalkozás szabadságát, a 

politikamentes közigazgatás megvalósítását szorgalmazta. A párt elnöke Varga Béla, 

főtitkára Kovács Béla volt. 

2. Magyar Kommunista Párt 

Az első kommunista vezetők már 1944 végén hazatértek Moszkvából (Gerő Ernő, Vas 

Zoltán), míg a párt kijelölt főtitkára Rákosi Mátyás csak 1945 tavaszán érkezett meg. A 

moszkoviták egyesültek az itthoni szárnnyal: Kádár János, Kállai Gyula, Apró Antal, Rajk 

László. A párt taglétszáma rohamosan nőtt, amiben nem is a városi munkásság játszott 

komolyabb szerepet, hanem az agrárproletariátus, és a kispolgári elemek, akik általában ahhoz 

a párthoz szegődtek, amelyik a legtöbbet-leggyorsabban ígéri. A SZEB, a Vörös Hadseregtől 

való félelem további embereket sodort a párt felé. Az MKP volt az egyetlen párt, amelyik 

válogatás nélkül vett fel jelentkezőket, mindenféle ellenőrzési procedúra nélkül (nyilasok pl.). 

A párt programja az újjáépítésre helyezte a hangsúlyt, amelyet egy hároméves terv keretében 

akartak végrehajtani. Az infláció megfékezése, a földreform befejezése, az államosítás 

képezték ennek legfontosabb pontjait. 

3. Nemzeti Parasztpárt 

Az 1939-ben alakult párt a kis- és szegényparasztságot, és a népi értelmiséget képviselte. 

Jelen volt a pártban kommunistákkal együttműködő csoport (Erdei Ferenc, Darvas József), 

és a polgári demokrácia hívei (Kovács Imre) is. A két irányzat között igyekezett 

kompromisszumot kötni a centrum (Veres Péter). A párt programjában központi szerepet 

kapott a földreform és a parasztsággal kapcsolatos kérdések. Több népi írót is tömörített a 

párt. 

4. Szociáldemokrata Párt 

Már a Horthy-rendszerben is legális ellenzéki párt volt. 1945-ben taglétszámát tekintve a 

harmadik legnagyobb párt. E pártban is több irányvonal tapintható ki. Itt is volt egy a 

kommunistákkal együttműködni akaró vonal (Szakasits Árpád főtitkár, Marosán György), 

de voltak, akik a nyugati mintájú, független szocdem irányvonalat képviselték (Kéthly Anna, 

Szélig Imre). Programjuk középpontjában elsősorban a munkavállalók szociális helyzetének 

javítása, a szabad piacgazdaság kiépítése mellett, az állam szerepvállalásának fontossága állt a 

kulcságazatokban. 

5. Polgári Demokrata Párt 

Az ország jövőjét a polgári demokrácia keretei között képzeli e kis párt, amelyet a 

kommunisták igyekeztek kiszorítani az MNFF-ből. Programjában benne volt a személyes 

szabadság védelme, a szakértelem elsődlegessége a politikai megbízhatósággal szemben a 

munkahelyek betöltésénél. Ismert vezetői: Supka Géza és Szent-Iványi Sándor voltak. 

6. Magyar Radikális párt 

A párt programja egyfajta szocialisztikus demokrácia megteremtését célozta meg. Vezetői: 

Csécsy Imre és Zsolt Béla voltak. 
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   Jellemző volt az, hogy a felsorolt pártok közül a kommunisták és a Polgári Demokrata Párt 

képviselt csak következetesen egyfajta politikai irányvonalat, a többi pártban többféle irányzat 

volt megtalálható. A nyugati típusú polgári demokráciának a kiépítése csak két pártnál jelent 

meg markánsan: a Kisgazdapártnál és a Polgári Demokrata Pártnál. 

   A választásokat az általános és titkos választójog alapján tartották meg, a választók köre az 

1939-es 30 %-ról 60 %-ra emelkedett. Nem egyéni jelöltekre szavazhattak a választópolgárok, 

hanem pártlistákra. A kommunisták szinte teljesen biztosak voltak a győzelmükben, de az 

eredmények rácáfoltak a várakozásukra: 

 

Az 1945. novemberi nemzetgyűlési választások eredményei 

 

Párt neve 

 

Szavazatok száma Szavazatok aránya 

(%) 

Mandátumok 

száma 

FFüüggggeettlleenn  

KKiissggaazzddaappáárrtt  

  

2 697 508 57, 03 % 245 

SSzzoocciiáállddeemmookkrraattaa  

PPáárrtt  

  

823 314 17, 41 % 69 

MMaaggyyaarr  KKoommmmuunniissttaa  

PPáárrtt  

  

802 122 

 

16, 95 % 70 

NNeemmzzeettii  PPaarraasszzttppáárrtt  

  

325 284 6, 87 % 23 

PPoollggáárrii  DDeemmookkrraattaa  

PPáárrtt  

76 424 1, 62 % 2 

MMaaggyyaarr  RRaaddiikkáálliiss  

ppáárrtt  

5 757 0, 12 % 0 

 

 

   A parlamentarizmus szabályai szerint a Kisgazdapárt, mivel egyértelmű többséggel 

rendelkezett a törvényhozásban saját maga is alakíthatott volna kormányt, vagy egy koalíciós 

kabinetet a háború alatti szövetségeseivel: az SZDP-vel és az NPP-vel. Vorosilov azonban 

félreérthetetlenül tudtára adta a győzteseknek, hogy egyedül nem alakíthatnak kormányt, 

hanem egy nagykoalíciót kell létrehozni, amibe a kommunistákat is be kell venni. A marsall 

azt is elárulta, hogy olyan kormányt akar, amiben a kommunisták kapják a 

Belügyminisztériumot, illetve felügyelik a rendőrséget. Így alakult meg egy négypárti 

kormány az FKgP, az SZDP, az MKP és az NPP részvételével. 

   A miniszterelnök a kisgazdák pártelnöke, Tildy Zoltán lett. Ezen kívül még 7 miniszteri 

szék jutott a kisgazdáknak, 3-3 a kommunistáknak és a szocdemeknek, és egy a 

parasztpártiaknak. A legfontosabb, belügyi tárca az MKP-é lett: Nagy Imre, majd Rajk 

László személyén keresztül. A közlekedésügyi miniszter pedig Gerő Ernő lett. A 

közigazgatásban a kommunisták és a szocdemek jelenléte 62 %-os volt, messze meghaladva 

parlamenti súlyukat. A kisgazdák ezért már a kezdetektől szorgalmazták az ún. arányosítást 

azaz, hogy a Kisgazdapárt tényleges erejének megfelelően legyen jelen a végrehajtó 

hatalomban is.  
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   Az MKP (az SZDP és az NPP baloldalának támogatásával) viszont a törvényhozó hatalom 

háttérbe szorítására törekedett, és fő célja a Kisgazdapárt egységének a megbontása volt. A 

döntések szinte teljes egészében a háttérben születtek meg, alkuk nyomán, ahol a SZEB 

állandó nyomást gyakorolt a demokratikus oldalra a kommunisták mellett. 

   A választások után az MKP törekvése az volt, hogy létrehozzon egy gazdasági csúcsszervet, 

amely az ország gazdasági életének legfőbb irányítója lenne. Ez a szerv volt az 1945. 

november végén megalakult Gazdasági Főtanács, amelynek a tényleges vezetője a 

kommunista Vas Zoltán lett. A kormánytól függetlenül működött a testület, rendeleteket 

bocsáthatott ki. A gazdaság irányítása gyakorlatilag kikerült a kormány kezéből, és a 

kommunisták ellenőrzése valósult itt is meg. A gazdasági helyzet kétségbeejtő volt: 

élelmezési gondok, sztrájkok, hatalmas infláció (pengő).  

 

 

5. A köztársaság kikiáltása 

 

   A választások után a parlament első alkotásai közé tartozott a köztársasági törvény 

meghozatala, illetve a köztársasági elnök megválasztása. Fontos volt az államforma tisztázása, 

Magyarország ugyanis, jogilag még mindig királyság volt. Érdekes tény, hogy az államforma 

kérdéséről a közvélemény nagyobbik fele népszavazás kiírását tartotta volna célszerűnek a 

referendumra végül nem került sor, hanem a Nemzetgyűlés döntött a köztársasági államforma 

mellett 1946. január 31-én (1946. évi I. tc.). A köztársasági elnök pedig az addigi 

miniszterelnök, Tildy Zoltán lett. Az ő megüresedő bársonyszékét Nagy Ferenc a 

Kisgazdapárt főtitkára foglalta el. Tildy Zoltánt a parlament a köztársasági elnöki posztba 

1946. február 1-én iktatta be. A Nemzetgyűlés elnöke a szintén kisgazda Varga Béla lett. 

   A köztársasági törvény ellen egyedül Mindszenty József az 1945. augusztusában beiktatott 

esztergomi érsek emelte fel a szavát egyedül, aki azt javasolta, hogy egyelőre ne döntsenek az 

államforma kérdésében. Az MKP, mivel tudta, hogy a köztársasági elnököt mindenképpen a 

kisgazdák fogják adni, ezért a „gyenge” elnöki hivatal híve volt, amit el is ért. Szintén a 

kommunisták nyomására megalkotja a Nemzetgyűlés a köztársaság és a demokratikus 

államrend védelméről szóló törvényt. Ezt majd később nagyban fel fogják használni a 

demokratikus, polgári és keresztény irányultságú erők likvidálásához. 

   Tildy Zoltán személyében egy kompromisszumra kész, konfliktusokat általában kerülő 

politikus lett az elnök. Az ő eszményképe a paraszti-kispolgári bázisú demokrácia volt. 

Érzékelte az adott helyzetben a szovjetbarátság elengedhetetlen voltát, és őszintén törekedett a 

Szovjetunióval való jó viszony fenntartására; de távlatilag a szovjet csapatok kivonásával és 

az ország függetlenségének a helyreállításával számolt. Nagy Ferenc kül- és belpolitikai 

elképzelései hasonlóak voltak. Távlati célja a Szovjetunióval nem ellenséges, de alapvetően 

mégis az Egyesült Államokra, illetve Nyugat-Európára támaszkodó paraszti-polgári 

demokrácia kialakítása volt.       


