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Második levelemben arra teszek kísérletet, bemutassam a kommunizmussal elkötelezett 

ügyeskedő, művelt barbárok 1 politikáját. A szocializmusba csábító politika felszíne a min-

dennapokban érzékelhető: törtetés az uralomba. A küzdelem elvi vitái mögött létrehozzák 

terrorszervezeteiket, működésük Rosenfeld egyeduralmának biztosítása. Sztálin tanítványai a 

hazai művelt barbárokkal vezetik a magyar népet felkelésbe, és idegen hadsereggel veretik le 

a magyar forradalmat. A hatalmat bitorlók uralma ekkor sem szűnik meg, a székek gazdáinak 

neve változik. Megrázták a fa törzsét, a verebek más ágakon kötöttek ki. Számonkérésük?  

 

Első fejezet  

 

Tisza táj  

 

Ahogy a front halad előre, a falvak, városok utcáin, mindenkit összeszednek. Érvényben 

van a közmunka, és a malenkij robot. A robot megkezdéséig a dicsőséges Szovjetunióba egy 

út vezetett el zsúfolt marhavagonokban, ismert és ismeretlen megállók közbeiktatásával. „Az 

első megálló (Kiskunlacházától) Ceglédberceli volt. Mire ideértünk, már sötét volt, és az ál-

lomás mellett volt egy kis erdő. Itt sikerült pár embernek megszöknie. A következő nap reg-

gelén hozzácsatolták a ceglédberceliek vagonjait. Nagyon el voltunk keseredve, mert sejtet-

tük, hogy ez az út nem 15 napos lesz. Néhány helyen még megálltunk, hogy hozzánk csatol-

janak egy pár vagont, újhartyányiakat, fegyvernekieket.  

A kis kályha nem nagyon adott meleget, hideg volt, fáztunk, már nem volt mivel tüzel-

nünk. A vonat mellékvágányokon, az állomásokon kívül állt meg. Ott leszállhattak néhány fát 

szedni és havat, hogy legyen mit inni. Ahogy keresztülmentünk Románián, tudtuk, hogy ez az 

út a Szovjetunióba vagy talán Szibériába visz. Egy kis helyen ki tudtunk nézni, és kértük a 

románokat, adjanak vizet. Megkérdezték, honnan jöttünk. Mondtuk, hogy magyarszki, és azt 

mondták, hogy azért nem kapunk vizet, mert magyarok vagyunk. A harmadik hétre már so-

kunknak elfogyott az élelme, azoknak kecskehúst adtak. Mosakodni egész úton nem tudtunk. 

A tetű ellepett minket. Végre háromheti utazás után megállt a vonat.” 2  

 

Mélyebbre ásunk a múltban, újabb csudát fedezhetünk fel: „a hírhedt szovjet haláltábo-

rokat méretében messze felülmúlják a Galíciában lévő sombori, a Besszarábiában lévő bjelci 

és a Romániában lévő focsani haláltáborok. Ezen három fő átmeneti táboron ment keresztül a 

Magyarországon fogságba esett, vagy Magyarországról elhurcolt polgári tömegek úgyszólván 

75 %-a. Szinte alig lehet a három között, abból a szempontból különbséget tenni, hogy me-

lyikben pusztított el a Szovjet nagyobb számú hadifoglyot és deportáltat. A bjelci tábor kör-

nyékén sok ezer hadifogoly és deportált van 

jeltelen sírokban eltemetve. – Ezeknek, az áldo-

zatoknak zöme rövid idő alatt esett áldozatul a 

táborban dühöngő vérhas- és tífuszjárványnak. 

A legtöbben azonban mégis végelgyengülésben 

pusztultak el, egyszerűen éhen haltak.” 3  

 

Étlen és szomjan, a magyar, német, ci-

gány, zsidó, szerb, valahová megérkezett, forró 

répa lé vidította, s csudául falatozták a lébe ke-

                                                           
1 Nem hívő, nem ateista, tudatos barbár  
2 Szerkesztő: Dr. Bognár Zalán: Malenkij robot 101. o.  
3 Idézet a „Magyar Hadifoglyok a Szovjetunióban”. c. kiadványból.  
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rült nyúlós cafatokat, ami lehetett bármi, hús helyett. A húst, a kenyeret, a zöldségféléket el-

lopták az ellátmányozók! Ismerkedés a táborszokásokkal. Szőrtelenítés és fürdést követően a 

tetvek elleni harc ejtette kétségbe, a szenvedőket. Dehát, ez a foglyok sorsa. Következik a 

vérvörösre vakaródzás és a bélhurut. Lézeng a gyenge test. Ilyen ez az élet. Azután a vonatke-

rekek tovább kattogása közben, jött a muszáj, a másikat taposva, a vagon közepén kialakított 

lik felé sietett, hogy elvégezhesse szükségét az ember. A visszaút sem volt akadálytalan. 

Megkönnyebbülten, nyögések, ütések, és rúgások között juthatott helyére vissza. Az ember.  

 

Elágazások következtek a síneken. Egy-egy állomás pihenőül is szolgálhatott. A fegyve-

resek ordibálásai mellett, idegenként lehetett körülnézni. A helyiek szeretettel köpték le az 

embert. A gyűlölet mélyről jött, kiáltották: fasiszták! A gyűlölet a hosszantartó, mindent nél-

külöző lét gyűlölete volt. A hangosan zakatoló út egy-egy megálló helyén, az egymást követő 

barakkokban ismétlődött az ébresztőt kiáltó auf, ahol németajkúra bízták az ébresztést. Regge-

li, számlálás, fürdő, fertőtlenítő, szőrtelenítés, bőrhúzogatás, pecsét. Gyengesége földre húzta 

a foglyot, már fel sem állt. Bélhurut, vérhas, pokolból a mennybe.  

Naponta húzták a halottakkal megrakott szekeret a még élők. A szibériai célba érkezés 

előtt, nem tudni, mennyien haltak el így? Róluk máig nincs számadás. Naponta hallgatták ki 

az élve maradottakat. A kihallgatók pedig, egy marékba nyomott burizsért alakítgatták, besú-

gó hálózatukat. Lágerről lágerre hosszú hónapok múlnak el. Végül nem át-, leszállás követke-

zett. A vagonokból leterelt sápadt arcú, meggyötört germán, szláv, magyar, zsidó aligemberek 

előtt megismertté válhattak a véglegesnek tűnő barakkok, a Donyec-medencében, Kaukázus-

ban, az Ural körül, Szibériáig és egészen Vlagyivosztokig.  

 

Hidegrázós izzadások, lázálmok, kínoktól megcsúfolt arcok. Csúnya világ. Túlélni, 

vagy halni. Egészséges testtel, ép lélekkel élő lehetett-e, akit nem sebzett volna meg emberi 

valójában, Istenben való hitének, a hazát összetartó eszmének vesztése? S mégis! Semmilyen 

hatalom nem éri el, hogy képes legyen, egészen megtörni testében – lelkében meggémberedet, 

de szabadnak született Embert!  

 

Helyi ígéret az volt. Hazug. A norma utáni fizetség hazugsága. Mert volt norma. Aki 

teljesítette, rubelt kapott. Rubelért, mint az odavalósiak, ennivalót vásárolhatott. Ez valamiféle 

szabadságot jelentett, az egészségesebbeknek is, a fizikailag gyengébbeknek is. Ki hol dolgo-

zott, fizikai állapota szerint. A normát nem a foglyok egészséghez igazították. A gyengék 

egymás után hullottak, az erősek gyűjtögettek. Egymást segítő magyar összefogás helyett, 

csuda egy irigy világ. Az önzés világa. Az anyagiasság világa. A saját érdek belső világa. A 

kapzsiság jár elől, annak hátul kullogása helyett azért, hogy a másik embert szenvedésében 

valami nemesi cselekedettel, vissza az életbe, hajánál fogva rántsa ki: egy egész rubel erejé-

vel. Itt sem, mint ahogy a honban sem. Miért is alakult volna ki segítő szándék egymás kö-

zött? Önzés az úr! Éhen halni, senki nem akart. „Maradjak életbe, megdolgoztam érte.”  

Az ember embertelen volt. A tavasz, majd a nyár virágba öltöztette a rétet, a virágnektár 

éltetett, a gyökér nedve és rostja, egy-egy gomba nyersen vagy lángon pirítva, a patak mentén 

zöldülő vadsóska leve olthatta a szomjat, mennyi teremtmény nyújtott reményt. Meg verést, 

amikor őszön, a krumpliföldön csúszva, ne vegyék észre a tolvajt, rajta kapták az éhes, csi-

korgó hasú rabot. Verték össze, és vitték a parancsnok elé. A tél az egy rossz világ volt. Szö-

kést a halandó ösztöne sugallta, lelke belülről buzdította. A drótkerítés, a hosszan elnyúló 

mezőkön túl felfedezhetetlen élet, az erdők sűrűjével magányba zárt rabság, a bőrbe bújtatott 

gyengeség, a negyven fokos dermesztő hideg, az őrtoronyban toporgó katona, a szökni kísér-

letezők halálra verése, körülölelte a lelket, tördelve a honvágy szenvedélyét. Barakképítés, 

gyárépítés, bányamunka, fakitermelés, üzemi munka, mi minden nehézség törölte működését 

az észnek.  
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Az Európából áthurcoltak mellett, a nagytestvér sajátja is lehetett ellenség. Ők voltak a 

belső ellenség. „Mik voltak tehát az orosz hadifoglyok lehetőségei? Törvényes csak egy volt: 

feküdj le s hagyd, hogy eltapossanak. Felcsaphatnál lágeri policájnak, kebelbeli rendtartónak, 

élcsahosnak, a németek s a halál asszisztensének. Egy tervező vagy villanyszerelő csak úgy 

őrizhette meg honfiúi tisztaságát, ha a lágerban maradt földet ásni, döglődni és hulladék közt 

turkálni. Így és csak így számíthatott arra, hogy tiszta hazaárulás címén, büszkén felemelt 

fejjel fog kapni tíz év lágert s ötévi „szájkosarat” (jogfosztás). Ez a precíz és finom ékszerészi 

mérlegelés, méltó egy vízióhoz és annyira jellemző Sztálinra!” 4  

 

Fenti bevezető gondolatokkal jutunk el történelmi helyzetünk egy jelentős időpontjához, 

közeledünk a második világháború végéhez. A két katonai nagyhatalom harci terepe a Kárpát-

medence. A hadi események alatt az egymásnak feszülők mindent feléltek, a maradékot leta-

rolták. Utak, hidak, vasutak, épületek jelentős része hevert romokban. Mégis elindult az élet, 

mert az életben maradás ösztöne, visszaverekedés az emberi létbe, ilyenné tette az embert 

belső törvényei szerinti törekvése.  

Soványan, éhesen, összetörten, mint csizma sarkával megtaposott fű, kotorta össze 

gyümölcsfáinak lombját. Jó az a tűzre. Szántásra várt az ugar, az őszi vetés nem maradhatott 

el, de honnan a földbe való? Vajon, áll-e a műhely, vár-e az esztergapad, hogy legyen adni 

mit a gyerekeknek reggel, délben és este. Vissza jő-e a frontról fiúnk, kérdi a könnyező szülő, 

s itthon maradt csöppnyi gyermeküket keblére ölelő anya- nagyanya? Mennyi kár – baj – fáj-

dalom. Istenem.  

Nyitásra várnak az iskolák kapui, nagyobb ajtót tárnak a korházak, lassan elindult a 

közellátás, közbiztonság nélkül. A szovjet katonaság elkobozta a rádiókat, a gépkocsikat, mo-

torkerékpárokat, szabad rablás idején minden foghatót, a foghatóban az erkölcsi tartásukról 

nem is beszélve, mert annak hiánya, gyermeklányok tisztaságát döntötte romba, asszonyok, 

öregasszonyok meggyalázását jelentette. Mégis, ezekben a – minden tekintetben, szörnyű 

hónapokban – legnagyobb terhet a „teljes” ellátás jelentette. A szovjet katonaságot a magyar 

lakosság élelmezte. Az élelmező pedig éhezett.  

 

Az ötvenes évek második felében bontakozik ki 

a kommunista vezetés egyoldalú tájékoztatásának 

valósága, a hírt adó technika szájának befogása, ne-

hogy véletlenül elszólja magát. Akkor a rádiókat 

gyűjtötték össze, hogy a külföldről érkező szabadabb 

‒ Európa hírei ne jussanak el a magyar emberek fülé-

hez. Majd az emberek száját fogták be, hogy egymás 

bajáról ne tudhassanak. Baj pedig volt bőven.  

Máig tartó félelemben hallgatnak a tanúk. 

Szenvedéseiket mélyben magukba zárva, csendes 

tűréssel viselik. Nem tör ki szívükből a megélt gyöt-

relem. Hiányzik a tisztánlátáshoz, az igazsághoz a felkiáltó-felordítás. Nem nyílik ajkuk a 

nyílt, őszinte szóra, a megélt időkből. Mert még ma is félnek. A huszonegyedik századelőn 

félni? Európa jövője érdekében széleskörű ismereteken alapuló gondolkodásra, és cselekvő 

európai polgári szerepvállalásra kell fiatalságunkat ösztönözni. Hogy múljon a félelem, alap-

jaiból nyitni kell, fel kell tárni a valóságot. Például:  

 

A náci Németország és magyarországi segítőtársaik bűneiért a szovjetek az egész né-

metséget büntették. Tették ezt a kollektív bűnösségnek az emberi jogok és a Szövetséges Ha-

talmak által az Atlanti Chartában is megfogalmazott, s a Szovjetunió által is aláírt elvei elle-

nére, amely szerint olyan békét teremtenek, amely minden nemzet számára lehetővé teszi, 

                                                           
4 Alekszander Szolzsenyicin: A Gulág szigetcsoport I. kötet 219. o.  
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hogy saját határain belül biztonságban éljen, és amely biztosítékot nyújt arra, hogy minden 

ember minden országban félelem és szükség nélkül élhessen. Sajnos mindezek a szép elvek 

csak szavak maradtak.  

A Szovjetunió a kollektív büntetés alapelveként ugyanazt a náci ideológiából fakadó 

„faji elvet”, és részben ugyanazt a gyakorlatot folytatta a „németek” „malenkij robotra” hur-

colásánál, mint amit a nemzeti szocialista Németország alkalmazott a „zsidókkal” szemben a 

holokauszt idején, amit teljes joggal ítélt el a demokratikus világ. Faji elvet alkalmazott, hi-

szen nem az állampolgárság, nem az anyanyelv és nem is az egyén által választott identitás, a 

nemzetiség volt az alapelv az elhurcolásoknál, hanem pusztán a származás, ahogy az egyik 

NKVD-őrnagy is kijelentett: „Ha csak egy csepp német vér folyik az ereiben, német!” 5  

 

Budapesten elhangzik Nagy Ferenc beszéde. Itthon hallani, de nem csurgott el a rabok-

hoz. Nem tudhatták meg: akit nem katonaként ejtettek foglyul, annak fogva tartása törvényte-

len a nemzetközi jog szerint. Nem lobbanhatott Remény a reménytelenségben. Múltak az 

évek. Fürdés, borbély, tiszta ruha, sorakozó, számlálás, összeírás, satöbbi. Az összetereltek 

valamennyi összeíráson remeghettek, senki nem tudta mi következik? Látták az elnökséget, 

mellettük a tolmácsot, papírt. A tolmács fordíthat jól is, vagy félreérthetőn. Egy rossz hang-

súly, egy-egy szó, amit tisztán nem lehetett érteni, vagy más értelmű fordítás, emberi sorsokat 

dönthetett el.  

Szólítás név szerint. Valami belső ujjongó öröm is beboríthatta a lelkeket. Azután, na-

pok telnek el, lohad a lelkesedés,  ismét sorban állás, számlálások, tolmács, papírok. Név sze-

rint szólítanak, autómotor zúgás, öröm. A katonák sorfalat alkotnak, közöttük lehet a vagon-

hoz eljutni. Pályaudvar. Vagonba föl. Sistergő sípolás. Döccenés, ez a mozdony volt. A vonat 

lassan elindul. Csikorognak a kerekek. Reménykedés. Emberek! Értitek? Haza megyünk! Ha-

za! Haza! Haláltusával vajúdó évek maradnak hátra. És akik már nem bírták a tusát, azok is 

maradtak. Elföldelve az ismeretlenbe. Semmi nem jelzi hollétüket, senki nem emlékezik meg 

róluk helyben sem, szorítva marokra a könnyes-taknyos zsebkendőket.  

 

Merre tart a vonat? Hazafelé az irány? Vajon kire mi vár otthon? Ismét barakkba terelés. 

Ismét számlálás, reggeli nélkül. Szemben az emelvényen fényes csizmájú szovjet tisztek, ma-

gyar civilek, és beszélnek az érkezőkhöz. Először a népbiztos. Tudatta, hogy az az ország már 

nincs, ami volt, mert urak nincsenek, a dolgozó emberek országa épül. A dolgozók szeretett 

apja, Rákosi Mátyás elvtárs, szeretett apánk segítette a szovjet elvtársaknál, a foglyok hazaté-

résének ügyét. Magyar szó hallatszott. Ettől a bejelentéstől a jelenlévők valódi szabadulása 

nem érkezett meg. Értette, mit mond, aki mondta. Ismét vagonba.  

A mozdony pöfögése gyorsult, forogtak a kerekek, felderült a Tisza-táj. Könnyes sze-

mek. Beesetten is feszülő mellek. Debrecen. Fehér kenyér. Fürdő, borbély, orvosi vizsgálat, 

igazoló papír, jó meleg étel. Fosás. Azután évekig ismétlődik újabb hazaérkezőkkel, zsúfolt 

vagonokkal a Tisza-táj látványa. Évente, mert annyi embert, kik élve maradtak, egyszerre 

elengedni, küldeni vissza hazájába, feltűnő lett volna. Munka volt az orosz hátországban, fér-

fiember pedig egyre kevesebb. Munkából a nők is kivették részüket. Évekig tartott az élve 

maradottak hazafelé indítása. A megérkezők szabaduló levelükkel, könnyes szemekkel, másik 

vonaton, remegő ujjongással.  

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke, Zsedényi Béla megnyitó beszédében, örömtől su-

gárzó arccal mondja: „Szeretettel gondolunk hadifoglyaink százezreire, kik a nagylelkű ígéret 

zálogában bízva, nyilván repeső örömmel lesik és várva-várják a percet, hogy ismét az ősi 

földön, családjuk és barátaik körében egy melegebb otthont jelentő hazában álljanak munka-

helyükre. Ígérjük, hogy elviselt szenvedésükkel megváltott új szabad hazájuk testvéri gondos-

kodással fogja őket újra befogadni. Szeretettel várjuk vissza, sürgetve hazaszállításukat, az 

                                                           
5 Szerkesztő: Dr. Bognár Zalán: Malenkij robot 71. o.  
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összes deportáltakat, és ígérjük, hogy elviselt szenvedésükkel megváltott új szabad hazájuk 

testvéri gondoskodással fogja őket újra befogadni.” 6 Rákosi felszólalásánál olvasom: „Külön 

hálával kell megemlékeznem arról a baráti segítségről, amelyet mindannyiszor tapasztaltunk, 

valahányszor gazdasági téren komoly nehézségeink mutatkoztak és külön arról a szívélyes 

gesztusról, amelyet a szovjet nép nagy vezetője, Sztálin generalisszimusz tett hazánk felé, 

mikor még a békekötés előtt hazaengedte hadifoglyainkat.” 7  

Vajon, melyikük mondott igazat? Rákosi azoknak a moszkovitáknak visszaérkezését 

köszönte meg, akik között maga is szerepelt? Vagy azokra az elvtársaira gondolt, akiket sze-

vasztopoli és Moszkvai műhelyekben készítettek elő feladataikra? Visszatérve Magyaror-

szágba, épüljenek be a nemzeti elkötelezettségű pártokba, azzal a céllal, hogy a későbbiekben 

valamennyit szétrobbanthassák. Iratkozzanak be a szakszervezetekbe, az államosított vállala-

tok vezetéseibe, a kommunista párttal egyesítendő Szociáldemokrata Pártba. Egy másik példa 

is mutatja a megtervezett helyzeteket.  

 

„Azonban a civil elhurcoltakért még a Moszkvából érkezett magyar kommunisták sem 

sokat tudtak tenni. Rákosi a moszkvai magyar követségen lévő elvtársán, Horváth Imrén ke-

resztül legalább a bányászok hazaengedését kérte, aki azt felelte, hogy ők ehhez kevesek. 

Hozzátette, hogy bányászaink: úgysem ülnek karba tett kézzel, szorgalmas munkájukkal hoz-

zájárulnak a Szovjetunió gazdasági megerősítéséhez, és ezzel közvetve rajtunk is segítenek. A 

válasz kiváló példája a homo kommunisticus gondolkodásmódjának. A szovjet hadifoglyok 

– és az internálótáborokban sínylődők számára a békekötés sem hozott megoldást. Egyrészt, 

mert a háború idején Szovjetunióba deportáltakkal nem is foglalkozott, másrészt, mert konkrét 

határidő meghatározás nélkül a győztesekre, jelesint a Szovjetunióra bízta a (hadi)foglyok 

szabadon bocsátásának idejét, ekképpen fogalmazva: a magyar hadifoglyok, mihelyt lehetsé-

ges, hazaszállítandók.  

Így az internáltak a hadifoglyokkal összekeverve együtt érkeztek haza többnyire 1947 – 

1949 között. Ugyanis 1948 végén – a demokrácia felszámolása után –, a kommunista állam-

vezetés a (hadi) fogolykérdést megoldottnak tekintette, és felszámolta az összes (ha-

di)foglyokkal foglalkozó társadalmi és miniszteriális szervezetet. Rákosi Mátyás kijelentette, 

már csak a szovjethatóságok által elítélt háborús bűnösök maradtak kint, rájuk pedig az „épü-

lő népi demokráciának” nincs szüksége. Pedig még több mint 200 ezer foglyot vártak haza 

szeretteik. … Végül nemzetközi nyomásra a Szovjetunióban a kommunista államvezetés által 

magára hagyott még életben lévő hadifogolyból és internáltból 25 ezren tértek haza.” 8  

 

Részlet Tildy Zoltán miniszterelnök beszédéből: „… Külön akarok megemlékezni az 

egyik legfájóbb magyar kérdésről, a hadifoglyok és deportáltak kérdéséről. Szeretném, ha 

szavaimat nemcsak itt a Házban és itt az országban hallanák meg, hanem a határokon túl is 

meghallanák mindazok, akiknek az ország köszönetét tolmácsolom e helyről jó szívvel nyúj-

tott segítségükért és meghallanák még inkább azok, akikhez segélykiáltásunkat küldjük el a 

hazájuktól elszakított, szerencsétlen magyarok megmentése és hazahozatala érdekében. min-

denekelőtt a számadatokról szólva, mintegy egymillióra tehető azok száma, akiket a fasiszták 

hurcoltak el ágyútölteléknek vagy deporta. Beleértve ebbe a számba a nyilas propaganda kö-

vetkeztében nyugatra költözötteket is. Tudjuk, hogy közülük több százezer magyar - elsősor-

ban * deportáltak - esett a fasiszta őrület áldozatául, akik soha többé nem jönnek haza.  

Mindnyájan mély hálával fogadtuk nyáron a szovjetunió nagylelkű gesztuság, amellyel 

ott lévő hadifoglyaink hazabocsátását rendelte el. Hazaszállításuk folyamatban van. Jugoszlá-

via is közölte, hogy az összes, magyar hadifoglyokat haladéktalanul hazaengedi, mivel újabb 

tanúbizonyságát adta irántunk több ízben kinyilvánított barátságának.  

                                                           
6 Ideiglenes Nemzetgyűlés 3. ülés, Nemzetgyűlési Napló 1944. I. kötet 1945. szeptember 5. 38. oldal.  
7 Ideiglenes Nemzetgyűlés 4. ülés, Nemzetgyűlési Napló 1944. I. kötet 1945. szeptember 6. 52. oldal. 
8 Szerkesztő: Dr. Bognár Zalán: Malenkij robot 63. o.  
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A repatriálást végző hazahozatali kormánybiztosnak leginkább a nyugaton lévők viszo-

nyait sikerült felderítenie. … A közelgő tél küszöbén még mindig igen sok magyar van ide-

genben, férfiak, asszonyok és gyermekek vegyesen. … Németországban és Ausztriában 

60 000 magyar gyermek van. Nagyrészük 12 - 18 éves. Ezerszámra vannak közöttük olyanok, 

akiket az SS és a nyilas terror 11 éves korukban hurcolt el családjuktól, vagy az iskolából. 

Feladatuk az lett volna, hogy a német hadsereg emberanyagában mutatkozó réseket betömjék 

velük. … A hazaszállítási kormánybiztosság működésének eredményeképpen nyugatról mint-

egy 200 000-en érkeztek haza. Ebből mintegy 140 000 fő a hivatalos hazahozatali eljárás so-

rán vasúton érkezett, 60 000 fő egyéni kezdeményezés eredményeképpen … meg kell szün-

tetnünk azt az állapotot, hogy a hazahozásra várók más-más hatósághoz tartoznak, aszerint 

hogy melyik égtáj felé sodorta őket a háború. 9  

 

Első levelemben saját sorsom alakulását mondom el. Ez az időszak, kemény emberi 

harcok, kicsinyessé tett évtizedek, a magyar nép félelembe törésének, lebutításának, az egyén 

és az egész társadalom átalakításának történetéről szól. Második levelemben azok szólalnak 

meg, akik földet ígérnek és adnak a paraszt embereknek, majd elveszik tőlük. A kommunisták 

gyűlölik a falu népét, a tanyasi embert, mert tiszta szemmel tekint az égre. Második levelem-

ben azok is megszólalnak, aki nem kedvelik a húszas, harmincas évek értelmiségi emberét. 

Nem hívják együttmunkálkodásra, hiszen tudásával átlát a kommunizmus útvesztőin, tudo-

mányát átadná a jövő nemzedéknek. Gyermekével együtt imádkozik. Életcéljai eléréséhez 

kéri a Teremtő segítségét, gyönyörködve szemléli a teremtett világ csodáit.  

 

A kommunisták uralomba kerülésének biztos alapja a munkásosztály. A munkásembe-

rekhez emígy szólnak: gyűlöld a tőkést, mert tiéd a gyár, magadnak építed. A munkásember-

nek csak annyija van, amennyiből néhány napig vagy hétig megél. Jövedelmének egyedüli 

forrása kétkezi munkája. Nem gondolhat arra, hogy többlet jövedelmet is húzzon belőle. En-

nek a munkás életszemléletnek magyarázata Adam Smith szerint:  

„Noha a munkás érdekei szorosan összefüggenek a társadalom egészének az érdekeivel, 

ő maga azokat és a köztük fennálló összefüggést nem képes megérteni. Helyzetéből folyik, 

hogy még tájékozódásra sincsen ideje; nevelése, életkörülményei pedig általában olyanok, 

hogy még annak a megítélésére sem alkalmas, amiről esetleg tökéletesen tájékozott, a köz-

ügyekben éppen ezért alig is hallani a szavát, s még kevésbé veszik azt figyelembe.” 10  

Adam Smith 1776-ban írja le gondolatait. Eltelt két évszázad, a munkásság helyzete 

nem igen változott. „A világháborút követő években a munkásosztálynak nevezett társadalmi 

réteget, könnyen tévútra vezethették. Ezen baj gyógyítására a szocialisták, szítva a szegények 

irigységét a gazdagok ellen a magántulajdon eltörlését állítják szükségesnek, s az egyesek 

javait valamennyinek közös tulajdonává akarják tenni s ennek keresztülvitelét vagy a helyi 

hatóságokra vagy a kormányokra bíznák.” 11  

 

A történelem bizonyítja, bármely társadalom felett uralkodni, az emberek akaratát cson-

kítani, vagy jó irányba építeni, hatalomból lehet. A hatalomig fel kell érni. A megtett út odáig 

ígérgetésekkel telik el. Az egymással szembenálló politikai tömörülések, ígéreteikben, az út 

elején közös jegyeket viselő célokat is felsorakoztatnak, amivel szemben, a kormányzati hata-

lomba kerülő kommunisták saját politikai akaratukat a törvényhozás kikerülésével is érvénye-

sítették. Széttartás a szavak és tettek között mindig a székfoglalások után következik.  

A kommunista hatalom sokféle eszközhöz nyúlt annak érdekében is, hogy megalázva, 

meggyengítse a magyar ember lelkét. 1944-ben és 1945-ben az idehaza maradt, és a háborút 

                                                           
9 Nemzetgyűlési napló 1945. I. kötet * 1945. november 29. - 1946. május 9. Nemzetgyűlés 2. ülése 1945. nov-

ember 30.  
10 Adam Smith: A nemzetek gazdagsága. 259-278. o. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959. Szé-

chenyi Nyomda Győr.  
11 XIII. Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről (Rerum Novarum) 1891. május 15. 14. o.  
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viselt emberek, egyenes derékkal jártak. Úgy gondolták, polgári demokráciában élhetnek 

majd. Nem így sikeredett, és jelen korunkra jelentősen átrendeződött az emberek fejében a 

gondolkodás, s mivel a tudat határozza meg a viselkedést, az egyszerű emberek legnagyobb 

része, gyorsan leragadt a mindennapokat megélhető meglét mellé. A munkásember számára, 

két kezének birtokában, mások gazdagodását szolgálva, három dolgod fontos, jusson enniva-

ló, legyen tető a négy fal felett, teste mezítelenségét tudja eltakarni.  

 

Mint ennek a dolgozatnak összerakója, szeretném elmondani: az Örökkévaló csodálatos 

teremtményei, az anyaföldből feltörő kalász, az édesanya burkának ölelésében két ember lel-

kének egymásba kapaszkodása, egy csöppnyi szív dobbanása, a létért való küzdelem megtes-

tesítői. Mennyi áldozatot kíván. Szó nélkül, a rögbefojtott, fölsíró könnyek áradatában, lehaj-

tott fejjel haladni az úton, az aranyszőke táblák szélén nem lehet. Mióta ember él a földön, 

örömbe-boldogságba, bánatba-fájdalomba nyíló határtalan az egymásért folytatott küzdelem. 

Földdel a földért, élettel az életért, a jövőért, látni – érezni – érteni kell azt. Évek, évtizedek 

múlnak. Elveszik az adott földet, és lassan elindul az anyai könnyek és sikolyok közötti csen-

desen fojtogatott nép, a nemzet irtása is. Hogyan jutottunk el idáig?  

 

Nemzedékek váltották egymást, ezért indokolt visszanyúlni az alapokig. Alapvető tétel, 

a gyermek szellemi épülésében a nemzettudat felismeréséhez, elfogadásához, majd viselkedé-

sében a nemzet iránti elkötelezettségig jusson el. Akik megsemmisíteni kívánták a magyar 

embert megtartó öntudatot, megölni benne a nemzeti érzést, hogy egy hazája iránt érdektelen 

társadalom fölött uralkodhassanak, csak hatalomból tudták véghezvinni. Hazánkban, a hetve-

nes években még hallatja hangját az, az értelmiségi kör, akik a háború előtt jártak iskolába, 

nagykorúan rácsodálkoztak az elhúzódó terrorra. Kevesen maradtak sok tapasztalattal, bátor-

sággal, nemzetünk iránti elkötelezettségükkel lelkesíteni. Mégis, bármilyen biztató jó szó el-

lenére, a bizonytalanság nagyobb erővel hatott, mint a hívó tudás tiszta szava.  

 

A második évezred küszöbén bekövetkezett politikai váltás után, egy irányba mutató, 

megvalósítható perspektívára lett volna szükség, hogy a rendszerváltásnak nevezett fordulat-

ban megjelenjen, a jövőbe vetett hit távlata. Azért lehet csupán távlatban gondolkodni, mert 

egy kis csoport sajátérdekű uralma után, először a tettre képes, cselekvő nemzetépítők szor-

galmas, kitartó munkája következhetett volna el, igencsak sok anyagi lemondással az egész 

társadalomban. Ismerjük el, túl sok megbecsülés nélkül az elején. Nem így történt. A feladat 

egy emberöltő után is rendkívül nagy, végrehajtásához szükséges idő most még nem mérhető, 

de tudjuk meg, csak az időbe simulva épülhet föl az emberek, a családok, a közösségek min-

dennapi jobbléte. Felvetett gondolataim értelmében: „Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret 

tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják: az buta.” (Péld. 12. 1.)  

 

A második világháború vége felé Magyarország már nem rendelkezett számottevő gaz-

dasági tartalékkal. A haderő jó része a kelti fronton elvérzett, az ország fontosságát inkább 

geopolitikai helyzete határozta meg. A harcok kimenetele 1944 őszén, telén már nem volt 

kétséges, mint ahogyan az sem, hogy a Szovjetunió igényt tart a térségre, megkapja háborús 

zsákmányként. Sztálin és a szovjet diplomácia azonban nem kezelte egységes egészként sem 

Európát, sem a kelet-európai térséget. Nyugat-Európára egyáltalán nem akarta kiterjeszteni 

katonai és politikai ellenőrzését, mivel nem kívánt konfliktusba keveredni, a vele szövetséges 

USA-val. Még Kelet-Európáról is differenciáltan gondolkodott: fontosnak tartja a Lengyelor-

szághoz fűződő viszonyt s a balkáni térség országait, mindenekelőtt Görögországot, míg a 

kettő közé eső övezetben, „a nyugati hatalmakkal folytatott tárgyalásokon” eltekintett a szov-

jet típusú rendszer azonnali bevezetésétől.  

Olyan koalíciós kormányzás megvalósítására törekedett, amelyek a kommunista erők je-

lenléte mellett átmenetileg teret engednek a polgári erőknek is. Ekkor még lenghetett a nem-

zeti trikolor. A nagyhatalmak döntése Európa felosztásáról, saját, önös hatalmi érdekeiket 
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szolgálta. A Jaltában elfogadott nyilatkozattervezetben a győztesek elismerik, és majd jóvá is 

hagyják, minden nemzetnek joga van arra, hogy saját demokratikus választást folytassanak le, 

amely kifejezi a népakaratot, a nép akaratának megfelelő kormányokat hozzanak létre. A 

szovjet csapatok által megszállt országokban nem gátolták meg a kommunista befolyást. Nem 

támogatták a kelet-európai népek demokrácia törekvéseit. Nem gördítettek akadályt a kom-

munista irányú átrendeződések elé, sem politikai nyomással, sem a gazdaságok újjáépítései-

nek lehetőségein keresztül. Félreálltak a nemzeti szuverenitások megvalósulása elől.  

 

Magyarországon még tart a szovjet csapatok területfoglalása, amikor Kállai Gyula és 

Rajk László összeállításában elkészül: „A Kommunista Párt Központi Bizottságának Prog-

ramtervezete a háború utáni időkre” (1944. október 2), annak reményében, hogy a Magyar 

Frontba tömörült pártok elé kerüljön. Nem került. Hogy a témával mégis foglalkozunk, az 

azért van, mert ennek az okmánynak a Kommunista Párt, az alábbi alcímet adta: 1.) „Mit kí-

ván a magyar nép a háború befejezése után?” 2.) amit a kommunisták elkívántak érni a háború 

után, értelmezés szerint megjelenik az Ideiglenes Nemzetgyűlés Szózatában, téziseit az Ideig-

lenes Nemzetgyűlés elfogadja. Az alcím tartalmával kapcsolatban néhány gondolat.  

 

A szovjetunióban élő, (magyar ?) kommün - ista emigráció tagjai, – a nemzetközi 

kommunista mozgalom akkor Moszkvában tartózkodó vezetőivel való tanácskozás után – 

eldöntötték, hogy Gerő Ernő, Farkas Mihály, Nagy Imre, Vas Zoltán, Révai József – a szovjet 

csapatok által már felszabadított magyar területekre jőve – a párt Központi Vezetőségét alkot-

ja. Moszkvában határozza el a nemzetközi kommünista mozgalom vezetése, hogy a 

Kommünista Pártot, a Magyarországra küldött központi vezetőség, Magyar Kommunista Párt 

néven szervezze újjá. Ennek a vezetőségnek törvényességét, a nemzetközi kommünista moz-

galom Moszkvában tartózkodó vezetői mondják ki!  

A kijelölt vezetők 1944. november 5-én érkeznek Szegedre. A Moszkvában kijelölt 

központi vezetőség további tagjai: Apró Antal, Horváth Márton, Kádár János, Kállai Gyula, 

Kiss Károly, Kovács István, Rajk László. Feladatuk a párt programjának és szervezeti sza-

bályzatának összeállítása, a Kommünista Párt országos megszervezése, és a „kiválasztott” 

szövetségesek bevonása a Moszkvában megfogalmazott kommünista program megvalósításá-

ba. A párt politikai vezetőinek kiválasztása mellett, a Magyarországon működő szakszerveze-

tekről sem feledkeztek meg.  

 

Lenin véleménye a szakszervezetek fontosságáról: „A szakszervezetek a kommunizmus 

iskolái, melyek a szocializmus szellemében oktatják tagjaikat. A szakszervezetek a transzmisz-

sziós szíjak a párt és a munkásosztály között, a párt vezetése és irányítása alatt.” (1922)  

 

Hogy értsük Lenin gondolkodásának lényegét, ismerkedjünk a Moszkvában tartózkodó, 

magyarul is beszélő kommünisták számára kiadott feladatokkal. 1943 után a SZKP fokozta a 

kelet-európai kommünista káderek képzését a moszkvai pártfőiskolán. A magyar hadifoglyok 

közül kiválogatták a volt illegális kommünistákat, szakszervezeti munkásokat és vezetőket. 

Sokan jelentkeztek „átképzésre”, hiszen ezzel megszabadultak a hadifogságtól. Sok magyar 

munkást osztottak így be egy szevasztopoli szakszervezeti kiképző iskolába. „A 

Krasznogorszkban létesített antifasiszta hadifogoly iskola magyar tagozatát Rudas László 

vezette. „Kusnarenkovói pártiskolán, a Párt fiatalokból álló magyar csoportot hozott létre. A 

párt célja, hogy utánpótlást neveljen az illegális hazai munkára, majd a háború utáni időszak-

ra.” Nemes Dezső a sztrájkra buzdító röpcédulák készítésére, háború ellenes tüntetések szer-

vezésére tanított, Andics Erzsébet előadásai a nemzetközi munkásmozgalom történetéről tar-

tott előadásokat.” 12  

                                                           
12 Farkas Vladimir: Nincs mentség 53. o. Interart stúdió Budapest, 1990. Sylvester János Nyomda, Szombathely  
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A kiválasztottakat Moszkvában képezték tovább. A kiképzés vezetője Rudas László, aki 

mellett Andics Erzsébet és Földes István dolgozott. A kiképzésben kémkedési és szabotázs 

tevékenységek szervezésére is tanítottak. Működött egy politikai bizottság is. A politikai bi-

zottság magyar tagjai Apró Antal és Kossa István. A Rákosi (Rosenfeld Mátyás) vezette Kül-

földi Bizottságban, Moszkvában a magyar kommünisták tervet készítettek a kiszemelt pártis-

kolások Magyarországi vezető pozícióiról. Azt a feladatot kapták, hogy épüljenek be a Szoci-

áldemokrata Pártba, és a szakszervezeti mozgalomba. 13  

 

Elemzésünkből nem hagyható ki: a Tanácsköztársaság bukását követően Kun Béla és 

társai Ausztrián és Németországon keresztül, „kivándorolnak” a Szovjetunióba. Kun Béla 

személyes kapcsolata Leninnel, elősegítette, hogy a Szovjetunióba emigrált valamennyi tagja, 

olyan munkakörbe kerüljön, melyekben megismerhették a szovjethatalmi rendszer felépítését. 

Ily módon tapasztalatokat szerezhettek a hatalom közigazgatási, a hatalom igazságügyi, a ha-

talom katonai, a hatalom félelemkeltő szervezeteiben folyó munkáról. Kiismerhették belső 

működésüket. Kun Béla emberei, mellérendelt szerepkörökben, „helyszínen gyakorolhatták a 

hatalmat.”  

Rákosi, (aki a kommün idején népbiztos, az emigrációban 1921-1924 között a Komin-

tern Végrehajtó Bizottságának titkára!), társaival együtt sajátította el a hatalmi struktúra ki-

alakításának módszereit. Társai több nyelven, ezek között magyarul is jól beszélő, művelt, 

egyetemeken tanult internacionalisták. Moszkvában tanulták a hatalom megszerzésének mód-

szereit, a hatalomgyakorlás taktikáját–technikáját. Az így megszerzett ismeretanyaggal jönnek 

Magyarországra. Velük együtt megérkezik a mindenkivel szembeni bizalmatlanság; majd 

néhány év alatt kiépítik, és mozgásba lendül minden emberrel szemben, a megszerzett hata-

lom törvénytelenségeit mozgató gépezet.  

A Moszkvából Magyarországra küldött internacionalisták és az itteni kommünista veze-

tők, azért nem lehettek, tehát nem voltak a magyar haza édes gyermekei, mert a nemzetközi 

kommünista mozgalom vezetőinek utasításait tartották szem előtt és hajtották végre. Teljes 

szellemi elkötelezettségük az internacionalizmus, a nemzetköziség. E ténynek ismeretében az 

olvasó megértheti, hogy a kommün-ista vezetők által képviselt eszme, nem a magyar nemzet 

sorskérdéseiből ered. Ha egy eszme, nem a haza iránti elkötelezettségre épül, hanem egy ide-

gen akaratot képvisel, akkor azt az eszmét szolgainak kell tekinteni. A Kommünista Párt által 

képviselt eszme irányított, tehát idegenszívű.  

 

Dr. Sulyok Dezső írja  

 

„Az Ország átállítását végző szervezet idegrendszere és mozgató ereje a Kommünista 

Párt vezérkara volt. Az ország bolsevizálása nem sikerülhetett volna Rákosi Mátyás és egyvá-

gású társai akadályt nem ismerő bolsevista ügybuzgalma nélkül. A Vörös Hadsereg közvetle-

nül nem agitálhatott, és nem adminisztrálhatott. Ezt csak magyarul tudó és – ha nem is ma-

gyar – de ott született, az ország nyelvét beszélő és viszonyait tökéletesen ismerő, belföldiek-

ből álló szervezet végezhette el. Ez volt a Kommünista Párt vezérkara, melynek súllyal bíró és 

hatalommal rendelkező tagjai a döntő első években kizárólag a magyarországi zsidó nemzeti 

kisebbség soraiból kerültek ki.  

Ha ők nem vállalkoztak volna erre a szerepre, magyar származásúakat nem lehe-

tett volna kellő számban találni. Akik jelentkeztek, azok sem bírtak a szükséges szellemi 

felkészültséggel, még kevésbé politikai rutinnal. Nélkülük Magyarországot egyszerűen nem 

lehetett volna bolsevizálni. Ők irányították a párt magyarországi politikáját, stratégiáját és 

szervezkedését. Ők végezték el a többi pártok következetes felmorzsolását. Ők vették célba és 

némították el egy vagy más módon az ellenállás egyházi és világi vezetőit. Ők vették át teljes 

                                                           
13 Gábor Róbert: Az igazi szociáldemokrácia. 221. o. Századvég Kiadó 1998.  
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mértékben a rendőri karhatalmat, különösen a politikai rendőrséget. Ennek szervezetén belül 

semmi sem történhetett az ő akaratuk, ellenőrzésük és jóváhagyásuk nélkül.  

A terrorszervek az ő parancsnokságuk alatt álltak. Ők vették kézbe a belügyi igazgatást 

és a városi és községi adminisztráció már teljesen az ő kezükben volt legkésőbb 1946 köze-

pén. A katonaságnál az u. n. oktatótiszti intézmény segítségével ők vették át a tisztikar és le-

génység felügyeletét. Közhivatalt az 1946. év folyamán már nem lehetett kapni anélkül, hogy 

ők előzetesen hozzájárulásukat ne adták volna a pályázó alkalmaztatásához. Az ország élete 

gyakorlatilag teljesen az ő uralmuk alá jutott. A magyarországi zsidó nemzeti kisebbség egye-

temét mégsem lehet ezért felelőssé tenni, de mindenesetre azt a 10-15 ezer tagját, akik ezt a 

szolgálatot Moszkvának elvégezték.” 14  

 

Beigazolódott Féja Géza üzenete. „… jöhet olyan történelmi helyzet, midőn demokrati-

kus és más efféle jelszavak cégére alatt majd a zsidóság kezd új harcot a magyar értelmiség 

ellen, hogy a szellemi vezető szerepet ismét a kezébe kaparintsa.” 15  

 

A tömegbázissal nem rendelkező – az emigrációból visszatérő és az itteni internaciona-

listákból összeálló pártvezetőség, – és a szovjetunióban kiképzett szakszervezeti vezetők –, a 

magyar nép, a nemzet nevében válaszolnak a Programtervezet alcímében megjelölt kérdésre, 

amikor a magyar társadalomhoz fordulnak. Talán nem érdemtelen még egyszer ráirányítani 

arra a figyelmet, hogy a kommün-ista párt vezetőit, nem magyar emberek választják Magyar-

országon, hanem Moszkvában jelölik ki! Ide kívánkozik Széchényi Imre gondolata a nemrég 

múltból, miszerint: „Az új választók közé csak magyarul beszélő kerülhetne, míg képviselővé 

az lehetne, aki magyarul tud, és nem támadja az egységes magyar állam eszméjét.” 16  

 

Kérdés, ki jogosította fel, ezeket a magyar nemzettől idegen emberekből összeállított 

csoportot, hogy a magyar nemzet nevében kérdezzenek, és a kérdésre önhatalmúlag adjanak 

választ? A második világháború utáni kommünista programtervezet azokra a szándékokra 

mutat rá, amelyet elsősorban, a Moszkvában kiokosított, sok területen gyakorlatot szerző 

kommünisták szántak a magyar nemzetnek. A magyar népre vonatkozó Programtervezet 17 

pontból áll. A kommünisták az első pontban a leghatározottabban jelentik ki: „Jelenlegi al-

kotmány hatályon kívül helyezésével a népköztársaság azonnali kimondása”. Alkotmányun-

kat, azért akarták törölni, mert az ezeréves alkotmányos jogfolytonosságban a kommünista 

berendezkedés nem volt valósítható. Az ezer év alatt alkotott törvények – jogszokások –  óv-

ták a magyar emberek hitét, védelmezték szabadságát, jogait, kötelességeit, hazaszeretetét 

biztosító szakrális jog keretei között.  

 

Ebbe a törvénytipró útba szövődött bele: megszüntetni a nemzet Történeti Alkotmányá-

ra épülő mindennapi életét; kisúrolni a magyarság tudatából múltját. Fiatalságunk ne ismerje 

meg őstörténetünket, ezeréves Kárpát-medencei történelmünket, a Magyar Szent Korona 

nemzetet összetartó erejét, azokat a cselekedeteket, melyek jellemezték hazafias érzelmű pél-

daképeink munkásságát. Miért fontos a kommünista vezetőknek a magyar Történeti alkot-

mány hatályon kívül helyezése? Mert uralmi helyzetben megszakítható a vérszerződés eskü-

jével összeforrott, és a magyar nemzet Kárpát medencében eltöltött ezer év alatt megerősödött 

alkotmányos rend.  

A nemzetköziek, mindent ami a magyar múltban gyökerezik, törölni akar az emlékezet-

ből. Alapvető szándékuk: nehezen viselhető élethelyzeteket, létbizonytalanságot létrehozni az 

egész társadalomban. Az emberek közötti kapcsolatokba gyanút, félelmet oltani egymás iránt, 

hogy a nemzet egészében létező összetartozás érzése bomoljon meg. Elérni, mindenki féljen - 

tartson mindenkitől! A szakmai munka Moszkvából irányított akciók keretein belül ered-

                                                           
14 Dr. Sulyok Dezső: A Magyar Tragédia. A Magyar Október 23. Mozgalom kiadása, 1996. 585-586. o.  
15 Szárszó 1943. 226. o. Püski Kiadó Kft. 1993.  TTT Nyomda  
16 O. L. Széchényi Imre iratai P. 623 280. cs. 14. sz. és Széchényi, 1906. 116-129.  
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ményt, taktikai és stratégiai lépések sorozatával, a demokratikus erők felszámolásával, köz-

életből kiszorításukkal, kiiktatásukkal, amennyiben szükséges, likviditással érték el.  

 

A programtervezet további pontjainak felsorolásából külön említésre méltó az 5. pont: 

„A népköztársaság mindenkori kormánya, összhangban e szervezetekkel, biztosítja a magyar 

társadalom minden egyes dolgozó osztályának és rétegeinek az adott körülmények között gaz-

daságilag, társadalmilag és kulturálisan teljesíthető, helyes és jogos összes törekvéseik és kö-

veteléseik kielégítését.” A kommunisták, vagy valamilyen egyéb néven megjelenő helytartói 

társaság, ha időről időre változtatja is eredeti nevét, minden időben, mindig: az adott körül-

mények között végzik el feladataikat, egy létező, legfelső társaság utasításait hajtják végre. Ez 

azért is érdekes, mert a kommünista helytartók elé kitűzött cél, a megszállt országok bitorlá-

sáért ugyanaz, a feladatok között eltérés a célba érkezésig azért van, mert az adott körülmé-

nyek eltérőek. A Kommunista Kiáltványban ebben az időben, a „legfelső társaság” a „nem-

zetközi munkásmozgalom” néven jelenik meg. Utóbb az is kiderül, ki állja a költségeket?  

A szociáldemokrata Gábor Róbert könyvében, a kommunisták törekvéseit Lenin egyik 

tézisével magyarázza: A kommunizmushoz vezető út három szakasza: Először a koalíciós 

bolsevizmus; majd az úgynevezett  népfront vagy nemzeti front taktika; és később a népi de-

mokrácia megteremtése, más szavakkal a proletáriátus diktatúrája. 17 Magyarországon az első 

fázis az 1949-es választásokig tartott. 1944 és 1949 közötti időben a kommunisták az összes 

ellenzéki pártot és személyt likvidáltak, bevezették az egypártrendszert, és a félelemben tar-

tott, vagy műveltségben hiányos de főrangra emelt „országgyűlési képviselőkkel”, a mindenre 

rábólintó parlamenttel megszavaztatták a Magyar Népköztársaság alkotmányát. A harmadik 

fázisban megteremtették a proletárdiktatúrát. 18  

 

A Kommunista Párt Kiáltványa  

 

A katonai és polgári áldozatok együtt a deportáltakkal kitett egymillió embert, és több 

százezren menekültek nyugatra. Az itthon maradottakra maradt a jövő. Beindult a politika is. 

Egy részük, országot akart építeni. Építésre jött a buzdítás. A magyar gazdaságban történő 

változások előrejelzései valamilyen ígérettel kezdődtek, azokat sohasem gondolták úgy a ki-

választottak. Hatalomban megváltoztatták. Mindig van törvényes lehetőség a változtatásra. A 

tárgyalt korban, a törvényeket azok hozzák, kiknek érdekeit szolgálják a változtatások, azok 

húzzák a rövidet, akiket érint. Ezeknek, az összefüggéseknek megismeréséhez, először az 

1944-es évet illik kinyitni, a Kommunista Párt kiáltványával megkezdeni.  

Az 1944 szeptemberében terjesztett kiáltványból megtudjuk, hogy a szociáldemokra-

táknak, kommunistának, vagy szocialistának elnevezett eszme hirdetői, egyugyanazon elvi 

megfontoláshoz kötődtek, aminek okán, az őket támogató bázist, saját társadalmi közegükben 

keresik. Így alakul ki idővel, egy nagyobb befogadó táptalaj. A kommunista kiáltvány első-

sorban azokhoz szólt, akik a szabadság, egyenlőség, testvériség utáni vágyakozásban buzdít-

hatók voltak a munka szabotázsára. A kommunista elsősorban, nem az utcai tüntetésekre bá-

torít, ugyanis ott a bajkeverők személyes jelenléte is szükségeltetik, példát mutatva, mindjárt 

az első sorban. Nem akadt minden tüntetéshez példaadó, melldöngető szaki.  

 

A kommunista és rövid időn belül a szociáldemokrata vezetés, vagy ígér, vagy ingerel a 

gyűlöletre. Jobb életet ígér a szegénynek, uszít a gazdagok ellen. Szembeállítja az ipari mun-

kást a műhely, vagy a gyár tulajdonosával, a mezőgazdasági munkást a középparaszttal és a 

földbirtokossal. A burzsoá elleni propaganda, a kommunizmus dicsérete azokban a közegek-

ben terjed, ahol a vallás elvesztette vonzerejét, az ember lelkéből kiürült. A hatalomba vezető 

úton, majd a hatalomban, szalámi technikának nevezett taktikai módszereik alkalmazásával 

semmisítik meg politikai ellenfeleiket. Amikor a fennálló hatalmat akarja megbuktatni, akkor 
                                                           
17: Lenin: válogatott művei. 113-114. o. Szikra, Budapest 1954.  
18 : Gábor Róbert i.m. 67. o.  
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mindent megígér a népnek, amikor pedig a népet akarja hatalma alá gyűrni, törekvése a nép 

megbuktatása, akkor a néptől vesz el mindent. A háború után több párt alakult, ezt a Jaltai-

egyezmény biztosította. A kommunista vezetés harmadik törekvése, a többpártrendszer meg-

erősödésének akadályozása, felszámolni a pártokon belüli jobboldali és baloldali gondolkodá-

sú vezetők együttműködését. 1944 szeptemberében, kiáltvánnyal fordul a magyar néphez:  

 

„… az eszme 19 megfogant, gyökeret vert, s egyre nagyobb hullámokat vetett a magyar 

nép demokratikus táborában. Sajnos azonban a magyar nép óriási többsége, beleértve a mun-

kásság és parasztság jelentős rétegeit is, tétlen maradt, mert túlságosan hiszékeny volt. Hitt a 

baráti álarcban közeledő német fasizmusnak. …” 20  

 

A M. K. P. országos értekezletének 1945. május 20-21-én hozott határozata: „A fő ve-

szély azonban, amelyre az országos pártértekezlet a legnyomatékosabban felhívja a párttagság 

figyelmét, a baloldali szektaszellem. „Pártunkban különösen vidéken, jelentékeny szerepet 

játszanak az 1919-es elvtársak, akiket a Tanácsköztársaság bukása után üldöztek, s most leg-

többször negyedszázados visszavonultság után, újra működésbe lépnek. Egy részük jó kom-

munista munkát végez, de többségük nem érti meg, sőt belsőleg elutasítja a párt vonalát, en-

nek eredményeképpen nem tud, gyakran nem is akar a többi demokratikus pártokkal együtt-

működni. Meggyőzés és politikai érvelés helyett nyomással, fenyegetéssel, diktálással akarja 

a többi pártot annak elfogadására bírni, amit a párt vonalának tart. Nem kevésbé káros az, 

hogy egyes kommunisták, akik közfunkciót töltenek be, pl. a rendőrségen szolgálnak, túlka-

pásokat követnek el.” 21  

 

A Kommunista Párt Központi Bizottsága szervezi a Magyar Frontot. 22 Kiáltványában 

megszólítja az egész társadalmat: mélyen átérezve a jelenlegi történelmi helyzetet s felelősé-

gének tudatában a kezét nyújtja a kispolgárságnak és értelmiségnek, a katolikus és protestáns 

egyházaknak, a zsidóságnak, az országunk területén élő összes nemzetiségnek, sőt még a 

jobboldalnak és nagypolgárságnak is, és felhívja: Mindenki, aki becsületesen, őszintén szereti 

népünket, tömörüljön a Magyar Front mögé, egyetlen hatalmas nemzeti frontba! A Kommu-

nista Párt a munkás osztály élén az egyetlen, mely képviselte és képviseli a magyar nép egye-

temes nemzeti  érdekeit.” Felteszi a kérdést:  

„Mit akar a Kommunista Párt? Olyan demokratikus Magyarországot, ahol a demokrati-

kus emberi jogok legmesszebbmenő biztosításával a magyar dolgozó társadalom minden 

egyes rétege: a munkásság, a parasztság, kispolgárság és értelmiség, tekintet nélkül fajra, 

vagy nemzetiségre, egyformán megkapják annak a jogát, hogy osztálysúlyuknak megfelelően 

részt vehessenek a törvényhozásban, a magyar társadalom építésében és kialakításában, sok 

évtizedes gazdasági, társadalmi és kulturális pörüknek rendezésében, összhangban a nemzet 

akaratával! A demokratikus Magyarország nem irányul a magántulajdon megdöntésére. De 

igenis irányul a magántulajdon olyan kinövésének megnyirbálására, mely a magyar dolgozó 

társadalom óriási többségét feneketlen gazdasági nyomorba taszította, és elesettségükben, 

aggkorukban mint ócskaságot az út szélére dobta.” 23  

 

                                                           
19 Eszme alatt a kommunizmus eszméjét érti. (MAGYAR NYELV ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA – 1965)  
20 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai 19. o. 
21 Megjelent: Harc az újjáépítésért (részlet), 1945. május 21. (21) 84-85. o.  
22 A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörülök eszmei-politikai egyetértését támasztja alá, a Dél-Alföldi 

Magyarország című napilap, amelynek szerkesztő bizottsági tagjai Erdei Ferenc, Révai József és Balogh István. 

Az első szám 1944. november 19-én lát napvilágot. Demokratikus, független, népi Magyarországért küzd! A 

programjavaslat tehát nem hazai körülmények között, nem a hazai lehetőségek és igények feltárásával és ahhoz 

igazodóan készült. A magyar népre ráoktrojált programjavaslatot amit Gerő és Révai ültet át oroszból magyarra, 

a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front annak véglegesítése után saját programjává teszi. A baloldali lapban, 

1944. december 3-án teszik közzé. 
23 Megjelent: sokszorosított illegális röpirat formájában., 1944. szeptemberben, (1). 24. o. 
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A Vörös Hadsereg hadszíntéri előrenyomulásával, a katonailag elfoglalt területeken növeked-

hetett a Kommunista Párt tagjainak aktivistása. Az üzenet:  

 

„A szociáldemokrata és kommunista munkások között még mindig nem teljes az egyetlen 

harci frontba tartozás érzése. Nemcsak osztályunk, hanem a magyar nép nevében is felhívás-

sal fordulunk a Szociáldemokrata Párthoz, a szakszervezetekhez, a szociáldemokrata munkás-

ság és vezetőség legszélesebb tömegéhez: haladéktalanul teremtsük meg a szociáldemokrata 

és kommunista munkásság szoros harcos és szervezeti egységét. Egységes vezetés! Egységes 

és egytempójú támadás! Ez a legelső előfeltétele harcunk sikerének! Haladéktalanul teremtsé-

tek meg mindenütt, legelsősorban az üzemekben a szociáldemokrata és kommunista munká-

sok együttműködését! Fokozzátok a szabotálást, a termelés megzavarását! Ki az utcára! Ké-

szüljetek az általános sztrájkra és a fegyveres harcra a németek ellen. Parasztok! Ezer eszten-

deje folyik nagy pörötök a földért! Föld helyett csendőrszuronyt kaptatok! Közös volt mindig 

a harcunk a magyar reakció megdöntésére, de nem találtuk meg a közös utat. … Fel a harcra, 

a támadásra, a munkásosztállyal szoros szövetségben! Egy szem gabonát sem Hitleréknek! Ne 

szolgáltassátok be a terményeiteket!”  

 

Hazai történet az idegenekkel  

 

Magyarország gazdasági felemelkedését, az első világháborút lezáró békeszerződés,  te-

rületének, népességének, természeti erőforrásainak elvesztése szűkítette. A békeszerzős meg-

kötése után, a nemzetépítés lassan beindult, de a második világháború után, az idetelepített 

kommunisták hatalomba jutásával ismét megszakadt. Megtörténik az ideológiai alapon törté-

nő gondolatrombolás is.  

 

Elgondolkodtató Bibó István értékelése a kialakuló helyzetről: „A magyar demokrácia 

válságban van. Válságban van, mert félelemben él. Kétféle félelem gyötri: fél a proletárdikta-

túrától, és fél a reakciótól. Magyarországon mindazok, akik proletárdiktatúrát akarnak, és 

mindazok, akik a reakció visszatérését akarják, elenyésző kisebbségben vannak, s külső erők 

sem néznék szívesen egyik fordulatot sem. Ha az ország nem tud kiszabadulni a félelemnek 

ebből a csapdájából, előbb-utóbb óhatatlanul kettészakad egy ostoba feltett alternatíva körül: a 

nemzeti folytonosság hívei a reakcióval, a radikális változások hívei a baloldali diktatúra 

ügyével kerülnek egy táborba. A kettő között elsikkad minden nyugodt és biztos reformpoliti-

ka.” 24  

 

Gábor Róbert könyvében Böhm Vilmost idézi: „Tévedtem. A Magyar Kommunista Párt 

nem változott. Csak frazeológiáját változtatta meg. De gyűlöletük a demokrácia, a szociálde-

mokraták iránt még fokozódott. Egyeduralomra, diktatúrára törekszenek. Gerinctelen kiszol-

gálói Moszkva akaratának. Taktikájuk destruktív, eszközeikben machiavellisták. A kommu-

nistákkal szövetségre lépni halálos ítélettel egyenértékű. Előzőleg hittem abban, hogy a Ma-

gyar Kommunista Párt ideológiai szempontból nem azonos Kun Béla pártjával. Tévedtem.” 25  

 

Ezer év alatt bontakozó történelmi helyzetéből, lecsúszott a nemzet. A kommunisták, 

lánctalpnyi hosszokon napról-napra nyernek teret a településeken, majd a hatalom lépcsőfoka-

in. A társadalom átalakításához, benne az emberi jellem megtöréséhez csatlakozik a szociál-

demokráciát képviselő vezető politikusok egy része. 1944. októberében, a két politikai vezetés 

közötti egység érdekében, létrehozzák összekötő bizottságukat. A két párt egyesülése közös 

szellemi alapokról indul. A Szociáldemokrata Párt egyes vezetőinek árulásával, megbukott a 

több évtizedes munkára visszatekintő szociáldemokráciát képviselők, és az őket támogató 

munkás, iparos, értelmiségi emberek törekvése.  
                                                           
24 Bibó: 1986. 16. o.  
25 Gábor Róbert: 1988. 6. o.  
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A Kommünista Párt Külföldi Bizottságának megbízása alapján létrejött Központi Veze-

tősége, a Kommünisták Magyarországi Pártja megnevezést: Magyar Kommunista Pártra vál-

toztatja. Az újnevű, régi párt, programjavaslatát is Moszkvában fogalmazzák. A szöveget Ge-

rő Ernő és Révai József jegyzi: „Hazánk történelmének legsúlyosabb katasztrófáját éli át. 

Magyarországot, német zsoldba szegődött vezetői beletaszították Hitler imperialista rablóhá-

borújába a szovjetunió és a többi szabad nemzet ellen. A háború elveszett. A vesztett háború 

népünk egymillió halottjába és rokkantjába került. Mohács óta nem volt ilyen súlyos helyzet-

ben az ország. Mindennek ellenére a Kommunista Párt azt hirdeti: lesz magyar újjászületés. 

Ha minden becsületes magyar összefog a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontban az új, 

életerős, demokratikus Magyarország felépítésére, ha a nép veszi kezébe az ország vezetését, 

akkor Magyarország nem volt, hanem lesz!”  

 

A programjavaslatban szorgalmazzák a háborús bűnösökkel szembeni fellépést, vagyo-

nuk elkobzását, bíróság elé állításukat, szervezeteik feloszlatását, sajtójuk betiltását. A köz-

igazgatási szervezeteket a nyilas, hazaáruló és egyéb népellenes elemektől kívánja megtisztí-

tani. Népellenes elem mindenki, aki a Kárpát-medencében magyar, vagy németajkú magyar. 

A harmadik fejezetben tér ki az egykéz vállalatok megszüntetésére, a nagybankok és kartellek 

állami ellenőrzés alá helyezésével. Államosítani javasolja a villanytelepeket, a kőolajforráso-

kat, a bauxit-, szén- és ércbányákat, a biztosító intézeteket. A negyedik fejezetben szociálpoli-

tikai kérdésekkel foglalkozik. Külpolitikával kapcsolatban kijelenti: Szakítanunk kell a ma-

gyar imperialista rögeszmével, Nagy-Magyarország reakciós ábrándjával. 26  

 

Meghirdetett programjukban, az állam jó tulajdonos volt. A termelés államosításával 

megtörténik a személy államosítása is, ez utóbbi az elszemélytelenedésben mutatkozik meg. 

Az elszemélytelenedés valósággá terebélyesedését, a vallásos életvitelt tagadó, azzal szembe-

fordulás igazolja vissza. Mindszenty József tiszta fogalmazása:  

 

„… a marxizmus olyan világnézeti, ideológiai irányzat, mely eszmeileg céltudatosan is 

ateista, gyakorlati módszereiben vallás- és egyházromboló, uralmának a világra való kiterjesz-

tését könyörtelenséggel hajtja végre s a szelíd képmutatástól kezdve a leggonoszabb terror-

eszközöket is hajlandó igénybe venni. Évtizedekkel ezelőtt írtam Az édesanya című köny-

vemben a bolsevizmusról az alábbi sorokat: „Lenin írja Gorkij-hoz: Minden isteneszme ki-

mondhatatlan aljasság és tulajdonképpen legundorítóbb leköpése önmagunknak.”  

Lenin nyíltan bevallotta, hogy programjuk szükségszerűen magában foglalja az istente-

lenség terjesztését. Ahogy az egyén, a magántulajdon fogalmát kiirtották, átgyúrják a családot 

és a házasságot is. Történelmi tanulmányaim alapján láttam, hogy a megalkuvók mindenkor 

csak olajat öntöttek a kereszténység ellenségeitől gyújtott tüzekre. Én mindig azokat értékel-

tem, akik tudták, hogy „új egyházfalók hengerelnek le régi egyházüldözőket, hogy megkezd-

jék diadalittasan tiszavirág életüket, és az Egyház túléli őket és térképeiket. Nem a várak és 

fegyverek, hanem az idő emészti meg ellenségeit. Ám az Egyháznak sohasem alkonyodik.” 27  

 

A törvényhozás légkörében megjelenik a bosszú. Törvényekkel körülhatárolt demokrá-

ciában a társadalom döntő részében félelmet keltenek. A kommunisták törvényes keretekkel 

biztosítják az emberek elnyomáshoz vezető út lépéseit. A törvény, az törvény. A törvény betű-

jét az elítéltnek tudomásul kell vennie, az elítélőnek itt lelkiismerete sincs. Megbízatásának 

dicsfényében ítél a nép, pallost gyakorol önmaga felett. Jogot, félelmében, vagy irigységből 

az odarendelt tudor biztosít, aki már ismeri a fülébe súgott parancs szerint meghozandó ítéle-

tet.  

Kovács Kálmán (kp) államtitkár előadói beszédben sorolja: „Nem bosszú, hanem a jó-

zan meggondolás kívánta meg, hogy az a magyar nép, amelynek számlájára és terhére a gaz-
                                                           
26 Megjelent a Néplap, 1944. november 30-i számában.  
27 Mindszenty: Emlékirataim 51. o. Az Apostoli szentszék Könyvkiadója Budapest, 1989.  
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ságok tömegét elkövették, maga vonja felelősségre a bűnösöket. Olyan bíróságot kellett szer-

veznünk, amely lehetővé teszi, hogy e felelősségre vonást közvetlenül és kizárólag a magyar 

nép végezze el. Így született meg a népbíróság, amely valóban a nép bírósága. Nekünk olyan 

bíróság kellett, amely a szó legteljesebb értelmében népi bíróság: tagjai a jog szempontjából 

talán laikusok, – ezért ül mellettük a jogi tanácsadó, a tanácsvezető bíró – de nem laikusok az 

ország érdekeinek és az érdekek ellen vétőknek megítélésében. A népügyész kezében a köz-

vádlói és a vizsgálóbírói jogkör egyesül. Ma népbíróságaink azt vizsgálják, háborús vagy 

népellenes bűntettben bűnös-e a felelősségre vont személy. Gyorsan lefolytatható, határidők-

höz kötött fellebbviteli eljárásunkban is ugyanaz az elv érvényesül, mint az alapeljárásban: a 

nép ítéletének felülvizsgálatára csak a nép hivatott. A fellebbviteli tanács sem állhat mások-

ból, mint a nép, és ez vonatkozik a népfőügyészségre is.” 28  

 

1947. évi XXXIV. törvény, a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről  

 

A hóhértörvénynek elnevezett 1945. VII. tc. törvény 81/1945. M. E. számú rendelete, és 

az 1440/1945. M. E. számú rendeletek helyébe a következő rendelkezés lépett: A halálbünte-

tést zárthelyen, kötél által, ha pedig a kötél általi végrehajtás akadályokba ütközik, golyó által 

kell végrehajtani. A miniszter magyarázatában olvassuk: A törvényjavaslat 31. §-a, a kitelepü-

lésre kötelezett német személyekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A magyarországi 

német lakosságnak Németországba telepítésével kapcsolatban kívánatosnak mutatkozik, hogy 

a kitelepítés községenkénti végrehajtásával egyidejűleg kerüljön sor azoknak a német szemé-

lyeknek elszállítására is, akik a népbíróság által kiszabott büntetésüket töltik, illetőleg akik 

ellen népbírósági eljárás van folyamatban, avagy akik ellen ilyen eljárást kellene indítani. 

Nem terjed ki azonban e § hatálya az öt évet meghaladó szabadságvesztés-büntetés alá eső 

cselekmények elkövetőire, mert ezek felelősségre vonását nyomatékos igazságszolgáltatási 

szempontok feltétlenül megkövetelik. A törvény, 1947. évi december hó 4. napján lépett ha-

tályba.      

Dr. Ries  István 29 s. k. igazságügy miniszter. 30  

 

Visszatérve a hóhértörvény végrehajtásához: „Az igazi áldozat a magyar nemzet volt” 

mondja Kádár János. Beszédében kiemeli, elérkezett a számonkérés ideje. Az ideiglenes 

nemzeti kormány február 5-én kiadta a népbíráskodás bevezetéséről szóló rendeletét, s a nép-

bíróságok megkezdték munkájukat. Sorolja az eredményeket: „a népbíróságoknak átadtak 

augusztus közepéig 1180 nyilast, 829 volksbundistát és 1165 egyéb háborús bűnöst. A 3174 

vádlott közül augusztus végéig 901-nek az ügyét tárgyalták, az összes ügyeknek csupán 29 %-

át. A 901 vádlottból 619-et marasztaltak el a népbírák és 282-t felmentettek. Ilyen formán 6 és 

fél hónapi fennállásuk alatt a népbíróság elé állított háborús és népellenes bűnösöknek csupán 

12 %-át ítélték el ténylegesen. A népbíróságok munkáját feltétlenül meg kell javítani. Rövide-

sen bírái előtt fog állni a főgyilkosok néhány díszpéldánya. A magyar nép hóhérai számára 

nincs részvét és nincs irgalom. Helyre kell állítanunk a magyar nép becsületét, tisztességgel 

teljesítenünk kell a fegyverszüneti egyezményben vállalt kötelezettségünket. Gyökeresen ki 

kell irtanunk a fasizmust Magyarországon.” 31  

                                                           
28 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13.  6. ülés 1945. szeptember 11. 

91. o.  
29 Ries István, a háború utáni idők egyik leghírhedtebb politikusa. Börtönökben tett többszöri látogatása alkal-

mával a Kisfogházban egyszer megszemlélte a halára ítélteket. Előfordult, hogy egyes halra ítélttől csodálkozva 

kérdezte meg: „Mi van? Magát még nem akasztották fel? Nem tudom mire várnak magával?” Annak ellenére, 

hogy utolsó pillanatig híven szolgálta Rákosit, Péter Gábor utasítására az ÁVH pincéjében agyonéheztették, 

majd agyonverték!  
30 Országgyűlési irományok, 1947. I. kötet * 1 -94, I.sz. / 1947 - 35 * Törvényjavaslat a népbíráskodással kap-

csolatos egyes rendelkezésekről. 35. szám. 150. o. 
31 Nemzetgyűlési Napló 1944. I. kötet.  Ideiglenes Nemzetgyűlés 6. ülése, 1945. szeptember 11. 93. oldal. 
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Kádár János sürgető bírálata eredményeként, és a kommunista vezetők igyekezete 1947 

őszére a következő számadatokat mutatja: „A demokratikus magyar állam nemzetgyűlése az 

1945: VII. t.c. megalkotásával intézkedett a háborús és népellenes bűnösök megbüntetéséről. 

Ez emelte törvényerőre a Miklós-kormány által kiadott 81/1945 és 1440/1945 M.E. sz. rende-

leteket. 1947 szeptember 30.-ig 60.600 ügyben indult eljárás; népbírósági eljárás 32.159 ügy-

ben, melyek közül 1948 végéig 21.700 -ban hoztak elsőfokú ítéletet. A népbíróságok háborús 

és népellenes bűnök miatt 6.827 személyt egy éven aluli, 5. 250-et 1-5 évig terjedő, 837-et 5-

10 évi, 347-et 10-15 évi, 114-et életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtottak. 277 személyt 

ítéltek halálra, a halálos ítéletekből 133-at hajtottak végre. 1707 személyt ítéltek kény-

szermunkára, felmentettek 7. 630-at. Kötél által végezték ki a Szálasi - Szálasján - kormány 

tagjait és a Sztójay-kormány két tömeggyilkos államtitkárát: Endre Lászlót és Baky Lászlót. 

Bárdossy Lászlót és a Sztójay-kormány elítélt tagjait golyó által végezték ki. Vagyonelkob-

zást 2.707 esetben foganatosítottak.” 32  

 

A Tényfeltáró Bizottság adatai szerint, 1945 február és 1950 április 1-e között: „A nép-

ügyészségek összesen 90 551 személy ellen indítottak vizsgálatot, akik közül 59 429 főt állí-

tottak bíróság elé, ebből 26 997 fő marasztaltatott el. A 447 halálos ítélet közül 189 hajtatott 

végre.” A kérdés csupán az, hány fő esett áldozatul azon veréseknek, amelyeket a politikai 

rendőrség tagjai foganatosítottak az őrizetesek ellen? 33  

 

„A KV ülésen felszólalt Kádár János, akkor a Pest megyei pártbizottság első titkára, és 

új fejezetet nyitott a családi bűnbanda, a Farkas és fia elleni konc- és bűnbakpolitika történe-

tében. …  Önmagáért beszél az a tény, hogy Kádár a törvénysértésekkel kapcsolatban a párt-

vezetők közül kizárólag Farkas Mihály felelősségét vetette fel, és az ÁVH-sok közül csak 

ellenem uszított.  

Vajon miért nem beszélt a törvénysértések sok száz meggyilkolt és elpusztított, a  bör-

tönbe, internálótáborba és Recskre juttatott, valamint a kitelepített sok tízezernyi áldozat bű-

nös felelőseiről? Hogy minderről hallgatott, az azt is bizonyítja, hogy nem csupán a személyes 

bosszú vezérelte: amikor Rákosi Mátyás védelmére kelt, akkor saját belügyminiszteri múltját 

is védelmébe vette, nemcsak a Rajk-ügyben. 1948 és 1950 között ‒ irányítása, illetve felügye-

lete alatt  törvénysértések tömeget követték el, közöttük politikai gyilkosságokat is. … Én 

csak 1956 májusában, apámtól értesültem a KV-ülés részleteiről, miután ő utólag elolvasta 

annak jegyzőkönyvét. Megkérdeztem tőle, hogy Kádár hogyan intézte el saját felelősségét. 

Apám szerint akkori felszólalásának volt egy mondata:  

 

„Tisztelt Központi Vezetőség! Én egyidejűleg voltam a törvénysértések alanya és 

tárgya.” Ennyi. Ehhez, azt hiszem, nem kell kommentár.” 34  

 

A bűnöket és a szenvedő ember fájdalmát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Továbbra 

is itt zsong fülemben a kérdés, a bűnt elkövetők felelősségre vonása, majd törvényes úton való 

kiirtásuk kitüntetett elégtétel az egyik fajta bűnre, míg a másikat bocsánatosnak rendeli, az 

emlékezet viszont megengedett? Lehet egyáltalán különbséget tenni gyilkolás között fajtája, 

száma, eszköze között? Van különbség tragédia és tragédia között, ha mindkét tragédiában 

milliók esnek áldozatul – pusztulnak el? Pusztítanak el! A tiszta lelkiismeret körébe tartozik:  

Szovjet hadifogság jutott osztályrészül igen sok zsidó származású személynek is, akik 

egyszer már átélték a megalázottság, a kiszolgáltatottság, az embertelenség és a naponkénti 

halálnak kitettség borzalmas stációit. A budapesti gettóba zárt zsidóság egy része sem sokáig 

örülhetett a január 18-i felszabadulásnak, mert többüket még aznap, hazatérve lakásukba, a 

lakótársaikkal együtt hurcolták el. A szovjet szerveknek ez az önkényes eljárása Magyaror-

                                                           
32 Dr. Sulyok Dezső: A Magyar Tragédia 546. o.  
33 Kiszely Gábor: ÁVH egy terrorszervezet története 26. o.  
34 Farkas Vladimir: 406., 407. o.  
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szágon, az éppen csak létrejött ‒ és végrehajtó hatalommal is csak alig, a szovjetek által enge-

délyezett határig rendelkező ‒ Ideiglenes Nemzeti Kormány tudta nélkül történt. Sőt, a … 

Moszkvából hazatért kommunista vezetőket sem értesítették az akcióról. … Révai József 

1945. január 7-i levelében így számolt be az eseményekről a még Moszkvában tartózkodó 

Rákosinak:  

 

„A munkabíró német lakosság elszállítására vonatkozó, sajnos, nem járt azzal a hatással, 

amivel kellett volna járnia. Ugyanis a végrehajtásban megint olyan szerencsétlen peregibek 

(túlhajtások - B. Z.) voltak, hogy az eredmény: pánik a magyarok közt is, még a tisztességes, 

hozzánk közel álló elemek is (mint pl. Sántha alelnök sőt maga Erdei is. (Sántha Kálmán az 

Ideiglenes Nemzetgyűlés alelnöke, Erdei Ferenc az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügymi-

nisztere - B. Z.) megvadultak, arról beszélnek, hogy ez ugyanaz, mint amit Hitler csinált a 

zsidókkal stb. ... Azonkívül mindenki sérelmezi, vagy kimondva, vagy titokban, hogy az oro-

szok ezt a kormány tudta nélkül, előzetes megállapodás nélkül csinálták. (Mezsdu námi: 35 

még mi se tudtunk róla előre.) Szóval, a dolog visszafelé sült el. Most próbáljuk korrigálni 

azt, amit lehet. A kormány most 10 tanácsadó megbízottat küldött az oroszokkal való megál-

lapodás értelmében a helyszínre, akikkel együtt fogják megállapítani, kit kell németnek tekin-

teni, kit nem. … A Szovjetunió ugyanazt az elvet és részben ugyanazt a gyakorlatot folyatatta 

a német származásúakkal szemben, a kollektív büntetés elvének, és a származási – korabeli 

meghatározással, faji – alapon kényszermunkatáborokba történő deportálásoknak az alkalma-

zásával, amit a nemzeti szocialista Németország alkalmazott a zsidósággal szemben, amit a 

demokratikus világ, sőt maga a Szovjetunió is – legalábbis hangzatos szavakkal – joggal el-

ítélt. Egyetlen bűnünk a származásunk volt.” 36  

 

Sztálin halála után, (1953. március 5) – a gondolkodó kommunisták még a szovjetunió-

ban is változásra adták fejüket. Az összehívott kongresszuson elhangzott első titkári beszéd, 

nem érinthette meg a magyar társadalmat, mert a magyarul beszélő politikai vezetés nem adta 

hírül. Megérintette viszont az amnesztia rendelet, minek hatására 12 zárt tábort felszámoltak. 

5535 internált és 12 748 kitelepített és 20 292 elítélt lett szabad. Ez egyfajta enyhülést jelent-

hetett volna, ha a hatóságok gondolkodásában is történik változás. De nem történt, továbbra is 

nép ellenségeként kezelték őket. Kik szítanak háborúkig, kik nyerészkednek a halottakon? 

Szenvedve, önfajod pusztítani, meddig hagyjátok még, Európa népei?  
 

Idekapcsolódik saját, magyar történetünk részeként, az I. Világháború, a trianoni elhatá-

rozás folytatódása, majd a II. Világháború alatti és utáni több üzenet. Ebben a történelmi lán-

colatban tudatára ébredhetünk, a zsidó holokauszt, az ukrán holodorom mellett, nekünk ma-

radt egy Kárpát-medencei népirtás! Bővítve: akasztásokkal, lövésekkel, majd a több millió 

abortusszal. Tekintsünk ki Földi világunkban történ holokausztokra. 

 

Holocaust – Holodomor és a többiféle népirtás 

 

Itthonról: «A Sztójai-kormány 1944. júniusában gettóba záratta a zsidókat. A könyörtelen 

intézkedésre az Egyház azzal választolt, hogy védelmébe vette az üldözötteket. A püspöki kar 

igen erélyesen tiltakozott az új hatalomnál és körlevélben is tudomására hozta a híveknek és 

az egész ország közvéleményének felfogását. Részlet a körlevélből:  

 

„Hogyha pedig bárkinek veleszületett jogait, amilyenek: jog az élethez, a vallás szabad 

gyakorlásához, a munkaszabadsághoz, a megélhetéshez, a magántulajdonhoz stb. vagy a tör-

vényes úton szerzett jogait akár egyes emberek, akár emberi közületek, akár magának az ál-

lamnak képviselői, igazságtalanul csorbítják, vagy éppen elveszik: a magyar püspökök köte-
                                                           
35 (héber) „Magunk között mondva” – B. Z.  
36  Szerkesztő: Dr. Bognár Zalán: Malenkij robot 58 – 60. o.  
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lességszerűen felemelik tiltakozó főpásztori szavukat és rámutatnak arra, hogy az említet jo-

gokat, nem az egyes emberek, nem is egyes emberi közületek, sőt nem is az állam képviselői 

adták, hanem maga az Isten, hogy tehát ezeket – a törvényes és jogerős bírói ítélet esetét ki-

véve – igazságosan semmiféle földi hatalom nem csorbíthatja és el nem veheti, csak az Isten, 

vagy az, akinek Isten erre törvényhozói, bírói és végrehajtói hatalmat adott, mert nincs hata-

lom, csak az Istentől. …  

Közbenjárásunknak köszönheti a budapesti zsidóság, hogy nagy részben megmenekült a 

gázkamráktól. A püspöki kar állásfoglalása után az egyházi intézmények minden rendelkezé-

sükre álló eszközzel, a papok és apácák pedig életük és szabadságuk veszélyeztetésével is 

védelmére siettek az üldözötteknek, éspedig mind a megkeresztelt, mind a meg nem keresztelt 

zsidóknak. Legyen elég itt erre vonatkozólag a zsidó ügyek akkori kormánybiztosának egyik 

jelentését idéznem: <A zsidóság mentésében, sajnos, első helyen állnak a keresztény felekeze-

tek minden rangú és rendű lelkészei. A közbenjárás még soha ilyen méreteket nem öltött, mint 

éppen ma. A lelkészek a keresztény felebaráti szeretetre hivatkozva végzik a zsidóság mentési 

akcióját.>  

1944 júliusban Horthy kormányzó tábornokokból új kormányt alakít. Ez Lakatos elnök-

lete alatt titkos ellenállást fejt ki a hitleri erőkkel szemben és megpróbál kilépni a háborúból. 

Titkos tárgyalások folynak a Nyugattal, majd az oroszokkal. Ezek eredményeképpen a kor-

mányzó 1944. október 15-én bejelenti rádiószózatában a fegyverszünetet. Mire Hitler azzal 

válaszol, hogy lefogatja Horthyt s hatalomra juttatja Szálasi Ferencet, a nyilaskeresztes párt 

vezérét. Közben az ország kétharmad része hadszíntérré lesz. Az oroszok Budapest felé nyo-

mulnak előre. Fosztogatásaik, a polgári lakossággal szemben tanúsított durva bánásmódjuk, 

de leginkább a nők ezrein elkövetett erőszakoskodásaik láttán keletkezett rémület tízezreket 

hajt nyugat felé. …» 37  

 

Mindszenty hercegprímás könyvében „Az új üldözöttek” fejezetében írja: „De ha köte-

lességszerűen felemeltük szavunkat a keresztelt és kereszteletlen zsidóság védelmében, épp-

úgy lehetetlen hallgatnunk a mi népünk megsokasodott szenvedései felett is: főként azokat a 

megpróbáltatásokat értjük, amelyek nem a háború velejárói, hanem amelyeknek a harag, a 

gyűlölet, a bosszúállás és alantas indulat szülői. Gondolunk itt a szabadságuktól megfosztot-

tak nagy számára, fájlaljuk a hadifoglyok, elhurcoltak sorsát, övéik fájdalmas bánatát és éjjel-

nappal gyötrő aggodalmát. …  

Közösen emeljük fel most is tiltakozó szavunkat éppen a tél küszöbén, a ruhátlanság, 

táplálatlanság várható erősödése félelmében és kérjük az illetékes hatóságokat, hogy Isten és a 

történelem előtt való felelősségük tudatában, csökkentség az amúgy is bőséges magyar szen-

vedéseket. … Mivel minket faji és egyéb szempontok – amint a közelmúltban – most sem 

korlátozhatnak, mi az embert, a felebarátot, honfitársat Jézus szemével tekintjük, az állam hű 

németjeink érdekében is fel kell emelnünk szavunkat. Megkezdődött a hazai németek igazol-

tatása, házukból, birtokukból kitelepítése oly módon, amelyre az emberséges és keresztényi 

jelzőt a legjobb akarattal sem alkalmazhatnók.” … 38  

 

A Szovjetunióból: A vidék átalakítása az Októberi forradalmat követően, a nagybirtokok és a 

középparasztság (kulákok) felszámolásával kezdődik el. Majd a kis parasztság, a szegényebb 

rétegek kolhozokba történő bekényszerítése következik. A kisparasztok ragaszkodnak földje-

ikhez, nem akarnak a kolhozokba tömörülni. Sztálinnak ez az ellenállás a nacionalizmust, a 

parasztság nemzeti önérzetét jelenti, amit megtorlással meg kell szüntetni! A megszüntetés 

egyik módszere, a kisparasztság megszorítása. Ami úgy történik, hogy a kisparasztság gabo-

nabeszolgáltatásának mértékét, nagyobbra tervezték, mint amennyit a parasztság termelni volt 

képes összességében.  

 
                                                           
37 Mindszenty: Emlékirataim. 37. o. 
38 u. o. 115. o. 
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Hogyan hajtották végre Ukrajnában a megszorítást? Úgy, hogy a terményt behajtó em-

berek, minden élelmiszert összeszedtek azokban a falvakban, ahol a gabona előírt mennyisé-

gét a parasztok beszolgáltatni nem tudták. Ezt követően, a feketelistára került falvakat fegyve-

resekkel körülfogták, és az ott lakók nem tudtak elmenni élelmiszerért. A megnyílt levéltárak 

dokumentumai alapján 1932-33-ban legalább tízmillió ukrán paraszt szenvedett kínkeserves 

éhhalált, miután több milliót már hasonló módon felszámoltak a húszas években egy kisebb 

mértékű, kísérleti jellegű mesterséges éhínséggel. A mesterséges éhínség tetőpontján, 1933 

telén és tavaszán naponta 25 ezer ember halt éhen. Ukrajna lakosságának 20-25 százaléka 

esett az éhínség áldozatául. Az ukránok ezt a népirtást nem holocaustnak, hanem 

holodomornak nevezik. A „holod” szó ukránul éhséget, éhínséget, éhhalált jelent. A „morityi” 

pedig szenvedés keltését, illetőleg gyilkolást jelent.  

 

A parasztság aránya az egész lakosság mintegy 80 %-a volt. De nem volt lehetőségük 

szenvedéseiket a széles nyilvánosság elé tárni, sem a szovjetunióban, és az úgynevezett nyu-

gati, vagy másként, művelt világ felé sem. 39 Erről ma sem szól a közbeszéd, senki nem dol-

gozott ki jogot az elkövetők, a parancskiadóik nyomra vezetésére. Nincs helyén a tízmilliók 

meggyilkolásával a szembenézés. „Nos, jogos és természetes lett volna, de a kommunizmus 

vétkei soha sem kerültek mérlegre, sem történelmi, sem erkölcsi szempontból.” 40 Belenyug-

vás? A parasztemberek kiirtása, másutt kínzó-gyötrő életben maradása mellett, elpusztultak a 

falusi plébániák is és nyomorba kerültek a lelkipásztorok. Mindenütt bezárták, lerombolták a 

templomokat, elprédálták az egyházi felszerelést, elpusztították az ikonokat, könyveket és a 

szent edényeket. A vandalizmus e harmadik hulláma 1937-ben ért véget, amikor a nyugati 

világ mélyen megrendülve elítélte a kegyetlen egyházüldözést.  

 

Viktor Janukovics ukrán miniszterelnök kijelentette: A holodomor tragikus momentuma 

népünk történelmének, és fájdalma okoz minden ukrán szívében. Leonyid Kucsma, Ukrajna 

1994 és 2004 közötti elnöke pedig kijelentette, hogy a holodomort szándékosan okozta s sztá-

linista rendszer, és a nemzetközi közösségnek nyilvánosan el kell ítélnie mint – az áldozatok 

számát tekintve – a világon elkövetett népirtások legnagyobbikának egyikét. Az Ukrajnai 

Múzeumfejlesztési Központ információs és elemzői osztályán dolgozó Oleszja Sztaszjuk arra 

a kérdésre, hogy az ismert okokon kívül még mi motiválhatta az egykori hallgatást az ukrajnai 

horrorról, elmondta: még a külföldiek – az angolok és amerikaiak – is féltek a sztálini rend-

szert hosszú kezétől, vagyis attól, hogy bosszúból akár életükkel is fizethetnek azért, ha meg-

szellőztetik a valóságot.  

 

Halina Fomencsenko, az Európai Parlament néppárti frakciójának politikai tanácsadója 

elmondta: az egyik plakáton feltüntettek több olyan országot, amelynek tízmilliós a lakossága, 

hogy érzékeltessék, mit jelent tízmillió ember elpusztítása. * Az áldozatok haláluk előtti hosz-

szú, szavakkal nehezen leírható szenvedéséről Mihajlo Ivascsenko – aki maga is holodomor 

túlélő – mondja: a kóróvá aszott élőhalottak fakérget is ettek. Sőt elszigetelten még kanniba-

lizmus eseteit is feljegyezték, amikor az éhhalál küszöbén álló szülők megették saját elhunyt 

gyermeküket. Miközben a szovjet állam 1929-ben, vidáman exportálta „gabonafeleslegét”, 

tehát három évvel a mesterséges éhínség szándékos létrehozása előtt: 2.9 millió tonna gabo-

nát, 1932-ben 51,8 millió tonna gabonát, 1933-ban 17,6 millió gabonát, amivel szemben, 

kétmillió tonna gabonával életben lehetett volna tartani 10 millió embert!  

 

Marx-izmus? Engels-izmus? Lenin-izmus? Sztálin-izmus? Kannibalizmus? Kom-

munizmus? = Liberalizmus. 

 

                                                           
39 Lovas István. cikkéből részletek, a Magyar nemzet 2007. április. 7-i számából 24. o. 
40 Stéphane Courtois: A kommunizmus fekete könyve. 10. o. 
* kiállítás nyílt a brüsszeli Európai Parlamentben az 1932-33-as ukrán holodomorról 
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A magyarországi kommunizmus gyakorlata, itt élők millióinak életét tette tönkre. Az 

ezredforduló után, kijelenthetjük, nem történnek meg a rendszerváltáskor beígért politikai, 

gazdasági, szociális, stb. változások. Nem hozták létre azokat a gazdasági termelői alapokat, 

melyekre, nyugodt életkörülményeket, családközpontú jövőt kezdhetett volna építeni a fiatal 

magyar nemzedék. A huszonegyedik században, a családok, a családtervező fiataljaink igen 

rossznak mondható erkölcsi és anyagi helyzetéből történő kiszabadulásának az útja a felemel-

kedés. A kommunisták részéről, halottaink iránti tiszteletadás sem következett el, az ezredfor-

dulót követő két évtizedben sem. Nem beszélve elszámoltatásukról. Minderről szólni kell! Ide 

idézve Wittner Mária szavait:  

 

„Nekem az a véleményem, hogy a rendszerváltás szón érdemes elgondolkozni. Nem tu-

dom, hogy rendszerváltás volt-e vagy csak bizonyos dolgokat ma már úgy engednek meg, 

hogy az illető nem ültethető le vagy nem büntethető, tehát ma elmondhatom a bennem lévő 

gondolatokat szabadon. Nem ültetnek le, de ma ugyanolyan megalázottnak, ugyanolyan ki-

semmizettnek, nem túlzok, ha azt mondom, hogy ugyanolyan földbe taposottnak érezzük ma-

gunkat, mint ahogy az végig volt. Úgy látszik, hogy ezt a sorsot már mi magunkkal visszük a 

sírig. Ma a pártkönyvek átváltoztak euró-csekkekké, ma a párteszmeiség valami furcsa folya-

matokon megy végbe, ma már a köztulajdon magántulajdonná válik, ma már az embereket 

egyszerűen kiforgatják mindenükből. Egy bizonyos réteg kapitalizálódik, amiben az a szomo-

rú, hogy nem tisztességes kapitalistákká válnak.” 41  

 

Sztálin beszédében, a kommunizmus építésének jelentős szakaszát vázolja fel, nem em-

líti az általa alkalmazott módszereket, amivel elvezette a Szovjetunióba összeterelt népek né-

melyikét, a holodomor szomorú tényéig. Erről választ Stéphane Courtois ad könyvében. Bi-

zonyára olvasta Hruscsov kongresszusi beszédét a Sztálin személyi kultuszáról. Ettől eltérő 

tapasztalatok igazolják az ezredfordulót követő Magyarország kirablását. A két esemény ne-

hezen vethető össze. Nem is ez a célunk. Ugyanakkor szem elől nem téveszthető az a hatás, 

ami jelenleg is befolyásolja az emberiség, benne Európa népeinek sorsát, melynek, mi magya-

rok is élő részesei vagyunk. Egy közelmúlti esemény: Bulgária, Csehország, Magyarország, 

Litvánia, Lettország, Románia külügyminiszterei 2010 év végén írt levelet az igazságügyi 

uniós biztosnak, indítványozva, legyen büntethető „a totalitárius rendszerek bűntetteinek nyil-

vános tagadása, kicsinyítése és megbocsátása”.  

A miniszterek rámutatnak arra, hogyha a holokauszt tagadás több országban büntethető, 

akkor a kommunista bűntetteket „ugyanolyan sztenderek” szerint kell kezelni, mint a náci 

bűnöket. Litvánia szerint, az Európai Uniónak ki kellene terjesztenie a népirtás fogalmát, 

hogy beletartozzanak a „szociális helyzetük vagy politikai meggyőződésük” miatt bűntetteket 

elszenvedett csoportok is. A Litván nagykövet arra emlékeztetett: a szovjet megszállás első 

éveiben Litvánia több mint 780 000 állampolgárt vesztett el – többségüket kitelepítették, egy 

részüket a gulágra vitték, míg másokat meggyilkoltak. Az Európai Bizottság állásfoglalásában 

azt közölte, hogy Brüsszelnek nincs jogi alapja arra, hogy lépéseket tehessen, továbbá, Európa 

túlságosan megosztott a kérdésben. „Nincs konszenzus erről. Az egyes tagállamoknak nagyon 

különböző a hozzáállásuk a kérdéshez.”  

 

Mi a fene. Milyen emberi közösség felső vezetése az, amelyik elveiben úgy megosztott, 

hogy az emberiség élet-halál harcainak kérdéseiben, kívülállónak tekintheti magát a gyakor-

latban? A Simon Wiesenthal Központ reagálásában „hibás párhuzamnak” nevezte a hat ország 

kérelmét. „Nincs problémánk azzal, ha van a kommunista bűnöknek egy emléknapja” – kö-

zölte a Simon Wiesenthal központ vezetője, hozzátéve: „A Holokauszt azonban egyedülálló 

tragédiája volt a történelemnek.”  

 

                                                           
41 Wittner Mária: Ellenőrizve. 31. o. 
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Ezt a hozzáállást nem értem. Hogy-hogy egyedülálló? Miért egyedülálló? Visszatérve a 

Brüsszeli vélekedésre, kényszerűen, de feltehető a kérdés: valóban megosztottak Európa tag-

államaiban élő emberek százmilliói a holokauszt tragédiájának kérdésében, vagy a zsidóság 

egy része vallja ezt? Az támaszthatja alá az igazságot, hogy az európai államokban a politikai 

vezetésbe „kiválasztottak” osztják meg társadalmukat nagyobb és kisebb csoportokra. Az 

utóbbiak, a kisebbek, egy nagyon kisszámú önérdekű csoportot képviselnek otthon, onnan 

bejutnak még az Európai intézményekbe is, és ott is, konszenzus nélkül saját kisebbségük 

véleményét képviselik, képviseltetik?  

 

Mindig jogállamiság van, kinek-kinek szája ízét öntve jogi fogalmazványba, de lehet 

származása és fajtája szerinti is. Idézzük Szabó Dezső gondolatát :  

 

«A faji öntudat alapja az a tudattól nem függő ösztönös lelki állapot, melyben az egyén 

egyetlen individuumnak, egyetlen élő orgánizmusnak érzi magát összes egyvérű, egypszihéjű, 

közös eredetű hasonlójával. Mindenik ilyen hasonlóját saját élete védelmének saját szerzése 

megkönnyebbített lehetőségének érzi. Robusztus, termékeny, orgánikus önzés ez, mely saját 

vére fogyását sírja a fajtájabeli sebében, saját érdekei megvédésére rándul a fajtájabeli veszé-

lyében. Ez a faji ösztön aztán a kultúra bizonyos fokán faji öntudattá fejlődhetik és egy sajá-

tos, gazdag emberi termésnek lehet alapja.» 42  

 

A holokauszt ezt az alapot pusztította. És a többieknél melyik talaj alapja pusztítódott, 

és kik pusztítottak? Erre is választ kell adni.  

 

«Az egyéni bűncselekményeken, egyedi, alkalmi gyilkosságokon túl, a kommunista rend-

szerek valóságos kormányzati módszerré emelték a tömeggyilkosságot, hogy megalapozzák az 

uralmukat. Igaz, különböző időszakok … elmúltával már veszített erejéből a rémuralom. … 

De a rémuralom emléke továbbra is gondoskodott róla, hogy hihető, ennélfogva hatásos le-

gyen a fenyegető elnyomás. Egy időben népszerűek voltak Nyugaton a kommunista kísérletek, 

ám egyik sem volt kivétel ez alól a törvény alól: sem a „nagy kormányos Kínája”, sem Kim 

Ir Szen Koreája, még a „kedves Ho apó” Vietnamja, vagy a nyalka Fidel és mellette a maku-

látlan Che Guevara Kubája sem, de meg ne feledkezzünk Mengisztu Etiópiájáról, Neto Ango-

lájáról és Nadzsibulláh Afganisztánjáról. …  

Sztálin százszámra romboltatta le a moszkvai templomokat; Ceauşescu tönkretette Bu-

karest történelmi városmagját, hogy nagyzoló építményeket emeljen a helyébe fellengzős táv-

latokkal; Pol Pot kőről köre lebontatta a Phnom Penh-i székesegyházat, és a vadon martalé-

kának vetette oda Angkor templomait; a maoista kulturális forradalom idején fölbecsülhetet-

len kincseket zúztak szét és égettek a vörösgárdisták. Mégis bármilyen súllyal nehezednek is 

ezek a pusztítások az érintett nemzetek és az egész emberiség jövőjére, ugyan mennyit nyom a 

latba emberek, férfiak, nők, gyerekek tömeges legyilkolása mellett?  

 

Az ember elleni vétkek alkotják a rémuralom mint jelenség lényegét. Sok közös van ben-

nük, bár rendszere válogatja, hol milyen gyakorlat járja leginkább: kivégzés, különböző úton-

módon – agyonlövés, akasztás, vízbe fojtás, agyonverés, bizonyos esetekben harci gáz, mérge-

zés vagy autóbaleset útján – halálra éheztetés – éhínség szándékos előidézése és/vagy élelem-

segély elmulasztása – deportálás –, ekkor (gyalogmenetben vagy marhavagonokban való) 

szállítás közben vagy a lakó- és/vagy kényszermunkahelyen (kimerültség, betegség, éhezés, 

megfagyás miatt) egyaránt bekövetkezhet a halál. … Ez összesen megköveteli a százmillió 

halottat. ...  

Felvetődik egy nehéz ismeretelméleti kérdés: megteheti-e a történész, hogy olyan fogal-

makkal él a tények taglalása vagy értelmezése közben, mint „emberiség elleni bűntett” és 

                                                           
42 Szabó Dezső: Az egész látóhatár. in.: A magyar paraszt 185. o. 
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„népirtás”, amelyek, … a jog világába tartoznak? Vajon nem túlságosan függnek ezek a fo-

galmak valami parancsoló alkalmiságtól – mint a nácizmus elítélése Nürnbergben –, semhogy 

helyet kaphatnának egy középtávon érvényes elemzésre törekvő történelmi fejtegetésben? 

Másfelől pedig vajon nincsenek ezek a fogalmak túlságosan megterhelve olyan „értékekkel”, 

amelyek „meghamisíthatják” a történelmi elemzés tárgyilagosságát? 

 

1945 után a zsidókat sújtó népirtás számított a modern barbárság jelképének, úgyannyi-

ra, hogy a XX. századi tömegterror észlelésére kínálkozó egész érzelmi teret kitöltötte. A 

kommunisták eleinte tagadták a náci zsidóüldözés különlegességét, de azután rájöttek, hogy 

mennyi hasznot húzhatnak belőle, ha elismerik, hiszen úgy rendszeresen élesztgethetik vele az 

antifasizmust. Elő is húzták lépten-nyomon, ha kellett, na nem a – Bertolt Brecht híres mon-

dása szerint – „még termékeny méhű galád fenevad” szellemét. Újabban jelszóvá lett a zsidó-

kat sújtó népirtás „páratlansága”, ráirányította a figyelmet egy különleges kegyetlenségre, és 

ez gátolta, hogy a kommunista világban is észrevegyünk más, ugyanilyen jellegű tényeket is. 

Azután meg hogy is gondolhatta volna az ember, hogy azok, akik hozzájárultak győzelmükkel 

egy népirtó rendszer szétzúzásához, maguk is ugyanolyan módszereket alkalmazhatnak? Az 

volt a legáltalánosabb ösztönös magatartás, hogy ne is nézzünk szembe ezzel a talánnyal.» 43  

 

Mindenki számára érthetővé kell tenni, mi is lehet alapja a különféle formájú tömeg-

gyilkolások eltérő megítélésének? Azért fontos ennek a kérdésnek tisztázása, mert a tömeg-

gyilkolások megkülönböztetése következtében, a gyilkolás formáiban lévő különbséget mai 

terminológia szerint, egyik esetben évtizedek múltán is lehet bosszút lihegve gyűlölettel eltel-

ve megtorolni, más esetekben csupán a megemlékezés szomorúsága juthat a túlélők, leszár-

mazottaik, valamint a társadalom nagyobb részének osztályrészéül. Az utódok, és egész nem-

zetek fájdalma részéül. Ez az osztályrész is addig érzékenykedhet, hajthatja le fejét: szégye-

nében! míg nem borítja földrög hamvait. S mi van a nemzetekkel? Az emberi sorsok megrázó 

tragédiáira emlékező milliókkal? Kéri Edit kérdése:  

 

„A mosonmagyaróvári anya fájdalma nem ugyanakkora, mint egy auschwitzi anya fáj-

dalma?” 44  
 

Politikai küzdőtér  

 

A két világháború között működő baloldali pártok vezetői tudták, kormányra kerülésük-

höz nincs társadalmi támogatás. Úgy ítélték meg, hogy a hatalom minél nagyobb szeletének 

kihasításáért folyó küzdelemben, nagyobb tér nyílik meg előttük, ha egyesülnek, mint akkor, 

ha külön-külön imádkoznak a szavazatokért. A választási küzdelmekben a kommunisták befo-

lyása az ipari gócokra, a viharsarokra, és a bányák munkásaira terjedt ki. Ezeken a területe-

ken, az 1919-es kommunisták, néhányezer fős tagságával semmilyen politikai erőt nem képvi-

seltek. A hagyományokkal és a szakszervezeti mozgalomba nagyobb szereppel rendelkező 

szociáldemokraták jelentősebb tömegbázissal rendelkeztek. Ennek is történelmi múltja volt.  

A szociáldemokrácia az ipari forradalom és az ipari munkásság szülötte, fejlődése az 

ipar, különösen a nagyipar fejlődésével függött össze. Politikai szerephez szinte kizárólag az 

ipari államokban jutott. Az agrár-, és agrár-ipari országokban, így Magyarországon, nem volt 

komoly befolyásuk. A szociáldemokraták dilemmája az volt, a föld nélküli agrárproletariátus, 

a törpe- és kisbirtokos parasztság saját földet akart, amivel szemben a szociáldemokrata párt 

programja az agrárproletáriátus szövetkezetekbe tömörítése volt. Az MSZDP két világháború 

között nyilvánosságra hozott elképzeléseivel közelített az agrártársadalomhoz, és második 

világháború utáni politikai helyzetben a kommunista propaganda mellé sorakozott föl.  

 

                                                           
43 Stéphane Courtois: A kommunizmus fekete könyve 30-35. o. 
44 Kéri Edit: Kik lőttek a Kossuth téren ’56-ban? 115. o. 
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A Kommunista Párt határozatában kijelenti: „A párt munkájának fokozására és a párt 

tömegkapcsolatainak megszilárdítására szükséges, hogy vasárnaponként a Központi Vezető-

ség tagjai és legfelelősebb funkcionáriusai nagy népgyűléseiken felszólaljanak.” A progra-

moknak a szavazóbázis építésén kívül még két célja volt: a tömegek ismerjék meg a kommu-

nista párt politikusait, akik ezeken a gyűléseken szónoki gyakorlatra tehettek szert, egyúttal, a 

rendezvényekkel a hívő emberek ünnepnapi hagyományait számolhatták fel. A Szociálde-

mokrata Párt szervező bizottsága felhívásában írja: „A szociáldemokrácia gazdasági és politi-

kai mozgalom volt, de egyszersmind egy új erkölcsi és szellemi világrend előőrse is. A tudo-

mányos és politikai szocializmus együtt alkotja a Szociáldemokrata Pártot. … Elhagyni a pár-

tot és letérni a fél évszázados verejtékkel megépített útról, egy volna elfeledni a magyar múlt-

nak egy legjelentősebb szakaszát.” 45  

 

„A Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt Határozata, a fasiszták elleni közös 

harcról és a munkásosztály egységének megteremtéséről”, című programot, Kállai Gyula a 

Kommunista Párt és Szakasits Árpád a Szociáldemokrata Párt vezetőségei nevében jegyzi. A 

Határozatban már a két párt közös harcát hirdetik meg, aminek érdekében politikailag és szer-

vezetileg együttműködnek. Meg kell teremteni a munkásosztály egységét, ennek hátteréül a 

szakszervezeteket jelölik ki. Egyetértésre jutnak ifjúsági szervezeteik azonnali átalakításában. 

Létrejön az Ifjú Szocialisták Szövetsége. Alapfeladata a két párt közösen kialakított program-

ja, minek alapján kezdje el szervezési és mozgósítási munkáját.  

 

Szó nélkül ne maradjon. A munkásosztály szakmai szakszervezetei működtek a máso-

dik világháború előtti évtizedekben. A két kommunista párt, javaslattal nem élhetett volna 

ilyen szervezetek felé, ha ezeknek tömegbázisai szervezeti keretekkel, és vezetőkel nem ren-

delkeztek volna. Tömegszervezeteket jelentős bázissal hónapok alatt létesíteni nem lehet, 

vagyis, működniük kellett a két világháború között is.  

 

A Magyar Kommunista Párt 1945. május 20-21-i konferenciáján a pünkösdi értekezle-

ten, központi feladataként az újjáépítést jelölte meg. A Szociáldemokraták a gazdasági, társa-

dalmi programjuk középpontjában az állam gazdasági szerepének növelése és a szövetkezés 

állt. A Független Kisgazda-, Földmunkás Polgári Párt a magántulajdonosi szervezeteket hang-

súlyozta. Hirdette, hogy a magyar földmívelés minél előbb elérje a fejlettebb mezőgazdasági 

államok parasztságának termelését, kulturális és életmódbeli színvonalát. Modern adórend-

szert követelt, az adózás központi tényezőjévé a jövedelemadót teszi. A Nemzeti Parasztpárt 

korszerű, életképes törpe- és kisbirtokok szükségességét hangsúlyozta programjában. Kiállt 

amellett, hogy hazánkban ne legyenek kolhozok. Az ipari szektor fejlesztése segítse a mező-

gazdaságot ellátó ipari újjáépítését és a mezőgazdasági feldolgozó ipar megteremtését tartotta 

fontosnak. A kisiparosságot védő, a parasztságnak pedig kataszteri tiszta jövedelemre épített 

adórendszert kívánt.  

 

Egy fontos megjegyzés: A kommunista és szociáldemokrata pártok vezetői 1945. januári 

felhívásukban még együtt vallották:  

„Nekünk azonban, nekünk, akik itt születtünk, itt élünk és itt halunk meg ebben az or-

szágban, nekünk, az ország ipari munkásságának, parasztságának és értelmiségének akarva, 

nem akarva, vállalnunk kell az újjáépítés munkáját, hiszen arról van szó, hogy saját magunk 

számára teremtjük meg az emberi élet lehetőségeit”. 46  

 

Az ötlik szemben, hogy haza helyett országot mond. Az sem tűnik ki, hogy a „ne-

künk”, miért is válik összekevertté az ország ipari munkásságával, parasztságával, ér-

telmiségével. Pedig a „saját magunk számára” rámutat a különbözőség valóságára.  
                                                           
45 Megjelent: Délmagyarország, 1944. december 5.-i számában 7. o. (részlet) 
46 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai. 1944-1948. 1944. okt. 10. (59. o.)  
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Szuszejkov szovjet vezérezredes, Puskin szovjet rendkívüli követ és meghatalmazott mi-

niszter kíséretében 1944. december közepén megérkezett Debrecenbe. Közölte: a Szovjetunió 

kormánya hozzájárult, hogy Debrecenben ideiglenes nemzetgyűlés hívassék össze, amely 

ideiglenes magyar kormányt választhat. Az ideiglenes nemzetgyűlés előkészítésére bizottsá-

got alakítottak és ennek elnökéül dr. Vásáry István független kisgazdapárti képviselőt, Debre-

cen város polgármesterét kérték fel. Az előkészítő bizottság állapította meg, hogy a Vörös 

Hadsereg által már felszabadított, körülbelül 33—38 város közül melyik város, hány képvise-

lőt küldjön az ideiglenes nemzetgyűlésbe. A képviselőket a helyi nemzeti bizottságok jelölték 

ki, és népgyűléseken választották meg.  

Új önkormányzatok jönnek létre. A nemzeti bizottságok a kommunista párt, a szociál-

demokrata párt, a független kisgazdapárt és a nemzeti parasztpárt helyi vezetőiből, képviselő-

iből alakultak. Néhány kerületben a magukat részben független, részben radikális, részben 

polgári demokratáknak nevezőkből később kialakult polgári demokratapárt csatlakozott hoz-

zájuk ötödik pártként. A pártok összefogása Szegeden született meg, ahol Balogh István sze-

ged-alsótanyai plébános a független kisgazdapárt, Révai József a kommunista párt, dr. 

Valentiny Ágoston és Takács Ferenc a szociáldemokrata párt és dr. Erdei Ferenc a nemzeti 

parasztpárt képviseletében közös programban egyeztek meg, és megalakították a „Magyar 

Nemzeti Függetlenségi Frontot.”  

 

1944 év közepére a pártok, meglévő sejtjeikre ráépítették nagyobb szervezeti egységei-

ket. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt az egyesülés irányát mutatják. A 

Független Kisgazdapártba tömörültek a polgári és kispolgári-, szegény-, kis-, közép-, és a 

módosabb paraszti rétegeket képviselők. Vezetői között találjuk, a nagytőkéseket és a katoli-

kus egyházat képviselő értelmiségi személyiségeket. A baloldalon tűnik fel a radikális Nem-

zeti Paraszt Párt. Programjával a földtelen parasztok, kisbérlők mellett, a vidéki értelmiségie-

ket szólította meg. A Polgári Demokrata Párt a városi polgárság képviseletére vállalkozott. A 

Magyar Radikális Párt a fővárosi baloldali radikális értelmiségieket és kispolgárságot tömörí-

tette soraiban. A Keresztény Demokrata Néppárt a keresztény értékeket képviselete, a társada-

lom valamennyi rétegében.  

 

December elején a pártok képviselőiből 17 fővel megalakul az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

Előkészítő Bizottsága. Elkezdődik a nemzetgyűlési választások előkészítése. A második vi-

lágháború alatt összeomlott államigazgatás mellett, a helyi igazgatások sem működtek, ebben 

a helyzetben kellett falun-városban megtartani a választásokat. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

Előkészítő Bizottság küldöttei járták a front mögötti településeket, és a helyi bizottságokkal 

megállapodtak a képviselők személyében, s a főtereken összegyűlt tömegek kézfelemeléssel 

szavaznak, igennel, vagy nemmel. Így kerültek megválasztott képviselők az Ideiglenes Nem-

zetgyűlésbe. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-i megalakulásakor, Dálnoki 

Miklós Béla pártonkívüli képviselő felszólalásában hangzik el:  

 

Megtisztulva minden kül- és belellenségtől, igazi demokratikus szellemben képzeljük el a 

nemzet talpra állítását. Erre biztosítékot nyújt ezeréves múltunk, törhetetlen élni akarásunk, 

és a magyar népben rejlő őstehetség, tudás és szilárd akarat. … Nemzetünk csak akkor lesz 

képes erre a felemelkedésre, ha minden igaz magyar hazafi, vallásra, párt- és társadalmi állás-

ra való tekintet nélkül, teljes egyetértésben, kezet fogva és szoros összeműködésben áll az 

országépítés szolgálatába. 47 

 

Ennél szebben megfogalmazni a magyar nemzet jövőjét nem lehetett. 

 
                                                           
47 Nemzetgyűlési Napló 1944. I. kötet * 1944. december 21- - 1945. szeptember 13. 1944. december 21. 11. 

oldal. 
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Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Szózata a Magyar Néphez 1944. december 21  

 

1944. december 21-én Debrecenben összegyűltek a magyar nép hivatott képviselői, 

hogy megalkossák az Ideiglenes Nemzetgyűlést. Részletek a nép elé terjesztett Szózatból: 

„Az nem lehet, hogy nemzetünk elsüllyedjen a sírban, melynek szélére taszított bennünket a 

Németországgal kötött átkos szövetség! Szakítani kell a hitlerista Németországgal! Fegyver-

szünetet kell kötni a győztes szövetséges hatalmakkal, a Szovjetunióval, Angliával, az Észak-

amerikai Egyesült Államokkal! Újjá kell építeni a romokban heverő Magyarországot! A ma-

gyar nép nagy többsége ezt akarja! De ma nincs, aki a magyar nép, a magyar nemzet, a ma-

gyar állam nevében cselekedjék. Az országnak nincs szuverén képviseleti szerve, nincs or-

szággyűlése, nincs vezetése.  

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azért ült össze, hogy legyen, aki a magyar nép, a magyar 

nemzet, a magyar állam nevében cselekszik! Ideiglenes Nemzeti Kormányt teremtünk, hogy 

legyen újra felelős központi végrehajtó hatalom. Sorsunk nehéz, de hittel hisszük, lesz magyar 

újjászületés, lesz magyar felemelkedés! Független Magyarországot akarunk! Magyarok! Az 

Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásával új fejezete kezdődött a magyar történelemnek! 

Megkezdődött a független, szabad, demokratikus Magyarország építése!” 48  

 

Részletek az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőinek felszólalásaiból  

 

Erős János: „…Elvi nyilatkozatunk, a német szövetségből való azonnali kiválás, a né-

met rablók és fosztogatók azonnali kiverése ország területéről, és ha az nem megy, hadba lé-

pés útján is. … Valljuk Ady Endrével: „Vagy bolondok vagyunk és elveszünk egy szálig, 

Vagy ez a mi hitünk valósággá válik”. 49 

Gerő Ernő azt mondja, hogy a „Magyar Kommunista Párt képviseli a munkásság, a 

szegény parasztság, a dolgozó nép, az egész nemzet érdekeit. A Magyar Kommunista Párt 

büszke rá, hogy a legszörnyűbb üldöztetések közepette elsőnek emelte magasba a nemzeti 

összefogás, a Magyar Függetlenségi Frontot. Ebben a harcban hullottak el Ságvári Endre, 

Schőnherz Zoltán az egész magyar nemzet vértanúi. … Amikor a Magyar Kommunista Párt a 

Nemzeti Függetlenségi Front mellett tört lándzsát, akkor nem valami taktikázásról vagy ma-

nőverről van szó, hanem alaposan átgondolt politikáról, amely a nemzeti érdekeket tartja 

szem előtt, és azt tekinti kiinduló pontjául. …” 50 

Erdei Ferenc: „… A magyar nép felszabadulásának a történelmi fordulóján, amelyen 

most állunk, mint a nép legelesettebb, legjobban kitaszított rétegének képviselője: a Nemzeti 

Paraszt Párt is jelentkezik. Ez a párt annak a néprétegnek a hangját szólaltatja meg, amely 

kirekesztve a magyar föld birtokából és visszavetve szellemi és anyagi emelkedésétől, elütve 

a megélhetéstől, a politikai cselekvés minden eszközétől, valósággal kívül áll a nemzeten.” 51 

 

A Szociáldemokrata Párt nevében Takács Ferenc szól hozzá: „Ha most sem fogjuk va-

lóra váltani ezt az ígéretet, amit a nemzet előtt teszünk, akkor újra elbukik ez a szabadságtö-

rekvés is. … A föld azoké legyen, akik verejtékükkel öntözik. Mi büszke örömmel járulunk 

hozzá, hogy az új magyar hadsereg együtt harcoljon a vitéz Vörös Hadsereggel.” 52 

 

Későbbi felszólalásában Valentiny Ágoston a tanult embereket szólítja meg. „Mutassa 

meg az értelmiségi réteg: érdemes arra, hogy értelmiségnek és egyben a nép vezetőjének te-

kintsék. … Kossuth szavaival: Elérkezett a perc, midőn Magyarországnak és különösen a 

                                                           
48 Megjelent: Debrecenben, 1944. december 21-én  
49 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13. 11., 12. o.  
50 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13. 12., 13. o. 
51 u.o. 15. o. 
52 u. o. 17. o. 
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nemzet képviselőinek kötelessége Isten, világ és Európa előtt kimondani, hogy szabadok, 

függetlenek lenni akarunk!” 53  

A Polgári Demokrata Párt részéről Balassa Miklós szólal fel: „Mindenben hozzájárulok 

az előttem felszólaltak megállapításaihoz, csak egyet nem tudnék aláírni, és ez az a megállapí-

tás, amely a magyar középosztály, mint teljesen kipusztítandót igyekezett feltüntetni. A ma-

gyar középosztályhoz tartozik az iparos, a kereskedő, a közalkalmazott, a magánalkalmazott, 

az értelmiségi pályán működők tömege, tehát általánosítani nem lehet.” A párt programjában 

a parlamentarizmus, a többpártrendszer és a népképviseleti kormányzat mellett foglalt állást. 
54 

A Magyar Radikális Párt színrelépésével egy időben jelentette be, hogy szorosan kíván 

együttműködni a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártokkal, elődje, az 1918 

-as októberi forradalom egyik kormányzó pártja volt, melynek szellemi útmutatásait kívánták 

továbbvinni. Liberális beállítottságukat jellemezte, a szabad gazdálkodás, a magánkezdemé-

nyezés és az egyéni felelősség elve.  

 

Nemzeti Kormány minisztertanácsi ülésén, A Magyar Demokrata Néppárt párt-

szerű működését hivatalosan nem ismerték el. A keresztény-katolikus politikai és társa-

dalmi ideológiát vallja magáénak, programjában iránymutató Szent István Apostoli királysá-

ga, törvényei, és elkötelezettje az Egyháznak. A vallást nem magán, hanem közügynek, a val-

lásoktatást, minden iskolában a nevelés fontos részének tekinti. Tudatában van, a vallásokta-

tás adhat az embernek tiszta szívet, erkölcsi tartást, amiből következik az állampolgárok egy-

más iránti tisztelete, az ember méltóságának tisztelete, a családi élet szentsége, a másik ember 

megbecsülése nemzetiségre, vallásra, fajra való tekintet nélkül. Fontos a magántulajdon vé-

delme. Támogatja a földreformot, a szegény emberek házhelyhez juttatását, olcsó hitelszövet-

kezetek létesítését, hogy a földmunkások termelésük indításához beszerezhessék a szükséges 

eszközöket. Az egyházi földbirtokok államosításánál kárpótlást követel, hogy a katolikus népi 

intézmények, ezek között a tanítóképzők, kollégiumok, egészségügyi intézmények fönnmara-

dásának anyagi háttere ezúton legyen biztosított.  

 

A kérdés: milyen állapotban vannak az egyházi intézmények a világháború után? A le-

pusztítás állapotában, nagyobb veszteségeket okozott a hadseregek állomásozása az iskolák-

ban. Zömmel a szovjet csapatok ténykedéséről beszélhetünk A német fegyvertársak jelenlété-

ben sem volt sok köszönet. Az iskolák nagy termei különösen alkalmasak voltak a katonák 

elszállásolására, eltüzelték a padokat, felszedték a padlózatot szekrényeket, asztalokat, irattárt, 

székeket, ajtókat, ablakokat annak rendje és módja szerint orosz barbarizmussal eltüzelték, s 

egy kézlegyintéssel elintézték az egész rombolást. A legnagyobb kárt azonban talán az okoz-

ta, ha istállónak vettek igénybe egy épületet. Azt elmondhatjuk, hogy a helyreállítás e szek-

torban is gyorsan ment végbe. A helyi közösségek feszítették meg erejüket, hogy maguk és 

gyermekeik számára biztosítsanak kellő feltételeket a jövőhöz. 55  

 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány  

 

Sztálin, Magyarország társadalmának átalakítását, a demokrácia látszatának fenntartásá-

val fokozatosan, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Nagy Imre, Vas Zoltán, Rákosi Mátyás vezetésé-

vel kívánta megoldani. A magyarul is jól beszélő moszkovitáknak adott szovjet tanácsok 

alapvetően taktikai szempontból fogalmazódnak meg: mérsékelni a túlzottan radikális tempót, 

kihangsúlyozni, hogy a párt tiszteletben tartja a magántulajdont, együtt lengetni a vörös zász-

                                                           
53 u.o. 19. o. 
54 u. o. 19., 20. o. 
55 Szabó Csaba, Szigeti László szerk.: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948. in.: részletek 

Mózessy Gergely: Háborús iskolakárok … 37 – 43. o.  
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lót és a magyar trikolórt. Ez a „mérséklő” tanácsadás a nyugati szövetségesek megtévesztését 

szolgálta. Egyébként:  

„Nem kell dörgedelmes szavakat használni – hangsúlyozta Sztálin – ne riasszunk el 

senkit, ám amint megerősödnek, teljes gőzzel előre. Molotov a kormány összetételéről a kö-

vetkezőket hozta a Horthy-csoport tudomására: „A megalakítandó testület demokratikus lesz, 

valamennyi párt részvételével. Lehetséges, hogy a moszkvai telephelyű magyarok szintén 

hasznát fogják látni, kivált azokkal számoljanak közülük, akik méltóak arra, hogy a magyarok 

tiszteljék őket. A zsidókat ki kell hagyni”.  

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe küldött 230 képviselőből: a Kommunista Pártot 90, a 

Kisgazda Pártot 56, a Szociáldemokrata Pártot 43, a Paraszt Pártot 16, a Polgári Demokrata 

Pártot 13 fő képviselte. Párton kívüli 12 képviselő mellett a szakszervezeteket 26-an képvisel-

ték. A Budapest és Dunántúl küldötteivel az Ideiglenes Nemzetgyűlés létszáma 501 főre 

emelkedett. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, a pártok megállapodása alapján, a kormány műkö-

désének ellenőrzésére, a Nemzetgyűlési határozatok meghozatalára, 22 tagú Politikai Bizott-

ságot választott, majd megválasztotta a Moszkvában egyeztetett névsor szerint az Ideiglenes 

Nemzeti Kormányt.  

 

Az Ideiglenes Kormány eskütétele, Vörös Vince jegyző (olvassa):  

 

»… Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, a magyar 

nemzethez és a nemzet képviseletében megjelent ideiglenes nemzetgyűlés határozataihoz hű 

leszek. Az ország törvényeit, a törvényerejű szokásokat megtartom, a hivatali titkot megőr-

zöm, a hivatalommal járó kötelességeket részrehajlótlanul lelkiismeretes gondossággal és 

legjobb tehetségem szerint teljesítem.« 56  

 

Ez csupán az eskü, aminek tartalma és a jelenlevő politikai erőket képviselők eszében 

egészen más gondolatok virágoznak. Igaz, ekkor még sok tekintetben, közös vonásokat isme-

rünk fel a pártok magyar társadalom jövőjéről alkotott gondolkodásában. Érdemes Kovács 

Béla (kg), vagy Révai József (kp), gondolatait elolvasni az eskütétel utáni felszólalásokból. 57 

Elgondolkodtató a hatalomba törekvő egyeduralkodói felhang, amit Leitner Jenőtől idézzük. 

 

Leitner Jenő, Polgári Demokrata Párt: „Még nagyobb boldogság tölthet el bennünket 

annak tudatában, hogy saját sorsunk irányítását végre kezünkbe vehetjük: most rólunk, de 

nem nélkülünk fognak dönteni az újkormány összetétele mellett. Vajon tegyek-e szót arról, 

hogy mögöttem felsorakoznak végeláthatatlan sorokban a hosszú ideig tartó, emberfeletti 

munkától elcsigázott ifjak, a mindenükből kifosztott és agyongyötört arcú családapák? Avagy 

említsem-e a bizonytalan sorsra elhurcolt embereket, akiknek egy része a hamvasztó kamrák-

ba került? Avagy idézzem-e az önök emlékezetébe azokat, akik örök mementóként állnak 

mögöttem és tetemrehívást követelnek az igazság nevében vértanuknak feláldozott testvére-

kért? »Infandum regina iubes renovare dolorem.« 

És egy új jelszót leszek bátor a köztudatba vetni a »Justice for Hungary« 58 sokat 

hangoztatott jelszava pótlására, a világ közvéleménye előtt is kedveltté vált jelszót: »Justice 

for Jews« (Ekkor a teremben zaj. – Felkiáltások: Magyarul!) Ugyanakkor azonban képviselem 

és védelmembe veszem mondhatnám megbántott középosztályt, mint amelyik most a vajúdás 

korszakát éli. Éspedig mind a régit: kisiparos, kiskereskedő, kis- és középbirtokos rétegét, 

mind pedig az újat: a köz- és magántisztviselők, orvosok, ügyvédek és írók, művészek rétegét.  

                                                           
56 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13 2. ülés 1944. december 22-én. 

22. oldal. 
57 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13. 2. ülés 1944. december 22. 

24-30. o. 
58 Igazságot magyarságnak.  
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A vezető nélkül lévő nyáj össze-vissza kódorog és nem találja helyét. Ahol sok az em-

ber, de kevés a fej, ott nem lehet egészséges elhatározásokat foganatosítani és ott nincs meg a 

tekintély sem. A 18-as éveket követő zavaros idők kisiklása szintén ennek tudható be és ezért 

hibáztatják olyan gyakran és nem minden ok nélkül a magára maradt középosztályt. Ma azon-

ban más a helyzet. A magához tért, ripvanwinklei 59 álmából felébredt polgárságot az osztály-

öntudat és demokrata gondolat Ariadné fonala 60 segítségével igenis ki fogjuk vezetni a labi-

rintusból.  

Ma mindenki fülébe az egyesült erővel jól bevált jelszavát foguk dörögni és ezért nem 

engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy az osztályharcok konkolyát hintsük el 

egymás között: nem harcot egymás ellen, hanem békét akarunk egymás között. Nem szabad 

engednünk, hogy a szent egység templomát egy új Herostratos 61 lángba borítsa és elhamvasz-

sza, vétót kell feléje kiáltani. …  

Nem véletlenszerűnek, hanem a sorsot irányító kezek tudatos munkájának tudom 

be, hogy a régi idők szabadságharca hőseinek égisze alatt folyik az ideiglenes nemzetgyűlés 

ülésezése. A miniszterelnök úr expozéját elfogadjuk és teljes erőnkből támogatjuk az új kor-

mány munkáját abban a reményben, hogy ezzel megteremti az új, demokratikus és független 

Magyarország alapjait. Ámde nagyon kérjük, hogy rólunk ne határozzanak nélkülünk, a mi 

megkérdezésünk nélkül, mert mi számottevő tömeget képviselünk.” 62 

 

Magyar Front  

 

Az MKP 1945. január 9-én, a Néplapban jeleníti meg a KV Határozata.  

Nyilvánosság elé tárja azokat a panaszokat, hogy az ország bizonyos vidékein a közhi-

vatalokban, a községi és városi önkormányzatokban, a gyárak és üzemek vezetőségeiben még 

mindig ott ülnek a nyilas, németbarát és egyéb reakciós elemek, akik szabotálják az önkor-

mányzati szervek demokratikus újjáalakulását és a demokratikus pártok szervezkedését. Or-

szágos értekezletén fogadja el Szervezeti Szabályzatát, melynek leglényegesebb pontja: „A 

M. K. P. szervezeti szabályzata törvény minden párttag és minden pártszervezet számára.” A 

törvény az, törvény! 63  

A Szociáldemokrata Párt központi lapjában jelenik meg: A Szociáldemokrata Párt már 

1930-ban tartott XXVII. kongresszusán, programjában követelte a hitbizományi és egyház 

birtokok elkobzását, valamint a 200 holdon felüli birtokok kártalanítás mellett történő kisajátí-

tását.” Január végén a röplapon terjesztett kiáltványából részlet: „Az együttműködés szerveze-

ti formát öltött, és megalakult a Magyar Front, melyben részt vett a korábbi három párt mellett 

a kisparasztokat magába foglaló Nemzeti Parasztpárt, több társadalmi szervezet és az ország 

katolikus és protestáns egyházainak több megbízottja is”.  

A Magyar Front Intéző Bizottsága: elnöke Szakasits Árpád, tagjai Kállai Gyula, Kovács 

Imre és Tildy Zoltán. A Magyar Front megerősödésében döntő szerepet játszott az a tény, 

hogy a kommunista és a szociáldemokrata párt 1944. október 10-én egységfront megállapo-

dást kötött.  

 

Illik tudni: „A Magyar Front az illegalitás nehéz idejében, mikor minden egyes résztve-

vő állandóan az életét tette kockára, sokan fel is áldozták életüket, még ilyen körülmények 

                                                           
59 Rip van Winkle: a valóságos helyzetet nem ismerő, szélsőségesen maradi ember.   
60 Ariadné fonala: zavaros helyzetben eligazító mentőötlet, gondolatmenet.  
61 Hérosztratos: epheszoszi görög, aki i.e. 356-ban felgyújtotta Artemisz istennő világszerte csodált templomát, 

hogy nevét ismertté tegye. Fenti szóhasználatban: dicsvágyó embereke, akik mindenáron, még bűntény árán is 

hírnévre akarnak szert tenni.  
62 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13. I. kötet 2. ülés 1944. decem-

ber 22. 30., 31. o 
63 Megjelent: Harc az újjáépítésért 1945. május 20. (23) 93. o. A kommunista Párt III. kongresszusán elfogadott 

szervezeti szabályzat VI. Pártfegyelem fejezetében megerősíti alapvetését. Megjelent: A népi demokrácia útja 

1946. X. 1 (66) 295. o.  
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között is eredményes munkát végzett. Ennek az eredményes munkának volt a következménye, 

hogy Horthy Miklós kormányzó október 15-én, a Magyar Front két vezetőjével, Szakasits Ár-

pád elvtárssal és Tildy Zoltánnal folytatott megbeszélés után proklamálta a fegyverletételt, 

amely megmentette volna Magyarországot mai kétségbeejtő katasztrófájától. Csak a porosz 

csizmák brutális erőszaka, néhány hitvány katonatiszt árulása hiúsította meg ezt a kísérletet.”  

 

Két megjegyzés: Horthy Miklós proklamálta a fegyverletételt, … csak a porosz csizmák 

brutális erőszaka, néhány hitvány katonatiszt árulása hiúsította meg ezt a kísérletet. A másik 

megjegyzés:  

„Amikor a felelős magyar tisztjeink megpróbálták, hogy kivonják a magyar haderőt a 

háborúból, akkor – mint köztudomású – Szálasiék hazaáruló kis csoportja hátba támadta ezt a 

nemes törekevést és tovább pusztítja és gyilkolja azokat, akik a magyar felemelkedésért akar-

nak harcolni.” - emelte fel hangját Takács Ferenc szociáldemokrata képviselő, az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés 1. ülésén, 1944. december 21-én. Vagyis: nem a nemzet menetelt a németek-

kel, visszafelé sem, hanem. …  

 

1945. V. tv. a fegyverszüneti egyezményről  

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-i ülésen felhatalmazza az Ideiglenes 

Kormányt a fegyverszüneti szerződés megkötésére. A Moszkvában 1945 január 20-án kelt s 

egyrészről a Szovjetunió és a Szövetséges Nagyhatalmak, másrészről Magyarország között 

létrejött fegyverszüneti egyezményt, a Nemzetgyűlés Balogh István (kg) előadó javaslatára 

egyhangúlag törvényerőre emelt. 64  

 

Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya - elfogadja a Szocialista Szovjet Köztár-

saságok Szövetségével, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysággal és az Ame-

rikai Egyesült Államok kormányainak fegyverszüneti feltételeit. Vajon, tudták-e a hosszan 

tapsolók, hogy a magyar ember számára milyen jövőt tartalmaz a szerződés szövege? Aho-

gyan én látom saját olvasatomban a Fegyverszüneti egyezményt, három pontban összegezhe-

tő: a magyar nemzet leszerelése, kizsákmányolása és megalázása! 65  

 

„Valamikor a 70-es években olvastam el a Kossuth Kiadó „Horthy titkos iratai” című 

könyvét, amelynek jelentős része a Horthy és Hitler közötti levelezést foglalja magában. E 

könyv elolvasása után jutottam arra a következtetésre, hogy igaztalan Horthyt Hitler „utolsó” 

csatlósának nevezni. Ezzel szemben Rákosi, pontosabban a Rákosi-féle vezetés volt a szó 

igazi értelmében csatlósa a sztálini Szovjetuniónak, mert nem jutott eszembe akkor sem, de 

azóta sem egyetlen példa arra, hogy Rákosi merészkedett volna Sztálinnal szemben legalább 

olyan mértékben és formában önálló véleményt, állásfoglalást képviselni, mint esetenként 

Horthy Hitlerrel szemben.” 66  

 

Bibó István kérdése: „… megérdemelte-e Magyarország azt a történeti sorsot, amelyik 

érte, és azt a békeszerződést, melyben ez a történeti sors kifejezésre jut. Ha a cselekedeteknek 

az erkölcsi mérlegével és a belőlük folyó felelősséggel kapcsolatban vetjük fel azt a kérdést, 

hogy megérdemelte-e Magyarország azt, amit kapott és azt, amit kap, akkor erre jó lélekkel 

csak azt felelhetjük, hogy megérdemelte. A probléma azonban az, mi lesz mindezzel a bűntu-

dattal akkor, ha a magyar felelősség megállapítását olyanoknak a szájából halljuk, akiknek a 

számára  ez a politikai fegyver és önigazolás arra, amit ők csinálnak. Máris kialakult Magyar-

országon egy olyan közhangulat, amely a nemzet felelősségének túl erős hangoztatását, a 

                                                           
64 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. 1945. szeptember 13. 6. ülés 1944. szeptember 11. 

77. o.  
65 Véleményemet az 1. sz. mellékletben foglalom össze. (196. o.)  
66 Farkas Vladimir: Nincs mentség 75. o.  
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nemzeti bűntudat fölkeltésének az erőltetését egyrészt a béketárgyalások szempontjából kár-

tékony oktalanságnak, rosszindulatú denunciálásnak, másrészt a magyarsággal szemben ma 

folyó, éppen eléggé brutális akciókra való tekintettel felesleges és túlbuzgó önbecsmérlésnek 

tekinti. Ezek a hangok egyik oldalról kétségtelenül olyanoknak a szájából hangzanak a legerő-

sebben, akiknek nem túl jó a lelkiismeretük a magyarság történelmi lehetőségének reájuk eső 

hányada tekintetében.” 67  

 

A hatalomért való küzdelem láncszemei  

 

Nem kétséges, ilyen nehéz helyzetben kormány még nem vette kezébe a közhatalom 

gyakorlását Magyarországon. Egy leromlott, állítólagos szövetségeseitől kifosztott állapotban, 

szegényen és az anyagi eszközök csaknem teljes hiányában, egy ideig tisztázatlan külpolitikai, 

és fejlődésben lévő belpolitikai viszonyok között, amelyek közepette talán még kevesebbet 

érhetett volna el más kormány, mint a mai. Ráadásul egy ideiglenes nemzetgyűlésnek nagyon 

alkalmi és rövid lélegzetű támogatása voltak azok az adottságok, amelyekkel a kormány útnak 

indult. – foglalta össze Szent-Iványi Sándor polgári demokrata párti képviselő az ideiglenes 

nemzetgyűlés 4. ülésén.  

 

Mindennek ellenére az ország előtt álló feladatok megkívánták hogy a háborúban szét-

esett államigazgatás helyett, egy törvényesnek látszó parlament és az általa megválasztott 

Ideiglenes Nemzeti Kormány, az élet minden területén indítsa el az építkezést. Ennek, az al-

kotmányjogi értelemben vett, alkotmányellenes helyzetnek, az 1945. október 7-i budapesti 

törvényhatósági, és a november 4-i nemzetgyűlési választások sem vethettek véget. Sorsfordí-

tó időben, az Ideiglenes Nemzetgyűlés mellett a végrehajtó hatalomra hárult, a még érvényes 

törvények módosításai, valamint új törvények alkotása mellett, számtalan gazdasági, szociális, 

társadalom szervező és irányító feladat. A régi Magyarország olyan tökéletes összeomlása 

következett be, amelyre a legelőrelátóbb politikai erők sem voltak felkészülve. Teher a fegy-

verszüneti szerződésnek eleget tenni, ezek között, az országban tartózkodó Vörös Hadsereg 

teljes ellátása. Nem voltak kevesen.  

 

A háború befejezése előtti hónapokban, a Vörös Hadsereg előrenyomulásával a közép-

osztály jelentős része, velük együtt a közigazgatásból 60 ezren hagyták el az országot. Ennek 

ellenére, a későbbiekben is szembesülünk a középosztályt támadó bírálatokkal, ami a politikai 

összecsapásokban azért nyilvánulhatott meg, mert a megelőző évtizedekben kiszorult kom-

munista politikusok a döntéshozatalokban, semmilyen szinten részt venni nem tudtak. Feláll-

nak az ideiglenes törvényhatósági bizottságok és megválasztják a képviselőtestületeket. Rész-

ben új személyi állománnyal feláll a belügyi és igazságügyi szervezet.  

 

A rendőrség kulcsfontosságú pozícióit a kommunisták szerzik meg, ezek között a Bel-

ügyminisztérium bűnügyi részlegét. Országosan 24 népbíróság működik. Létrehozzák a Hon-

védelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályát, és megszervezik a belügyi irányítás alá tar-

tozó határőrséget. A kezdeti megfontolt intézkedéseket a későbbiekben, felváltja a gyűlöletből 

táplálkozó hatalmi arrogancia. A Belügyi szervek irányítása alatt, 1945 év végére közel 30 

000 főt fognak el politikai és háborús bűncselekménnyel gyanúsítva. A népügyészségek 7300 

főt adnak át a népbíróságoknak, 15.000 embert internálnak. A kormány, 25 polgári, jobboldali 

és fasiszta politikai és félkatonai szervezetet feloszlat, a szovjetellenes és fasiszta irodalom és 

sajtótermékek megsemmisítését rendeletben szabályozza. Rendeletileg hatályon kívül helyezi 

a zsidótörvényeket, és rehabilitálja azokat a személyeket, akiket baloldali meggyőződésükért 

elítéltek.  

 
                                                           
67 Bibó István Válogatott tanulmányok 1945 - 1949 II. kötet 286. o. Magvető Könyvkiadó Budapest,1986. Alföl-

di Nyomda.  
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Reménység és ellenakarat  

 

Zsedényi Béla az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnöke, a Nemzetgyűlés megnyitó beszédé-

ben mond köszönetet a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom népei-

nek és hadseregeinek:  

 

„E nemzetek, e hadseregek és e férfiak bölcsessége, nagylelkűsége, és véráldozatos har-

cai nélkül mi sem ülhetnénk most itt, hogy új és szabad magyar nép jövőjének megalapozásá-

ra induljunk el. … Az egész magyar nép és ezen túlmenően egész Európa, talán az egész világ 

néz most érdeklődéssel felénk, hogy vajon elég bölcsek, önfeláldozók és önzetlenek leszünk-

e, nem riadunk-e vissza a szinte szédítően nagy feladatoktól, hogy leplezetlenül felmerjük-e 

tárni sivár helyzetünket és hogy átérezzük-e kellőkép azt, hogy itt nem csupán egy törvényho-

zási ciklus, hanem egy egész új magyar történelmi korszak feladatait kell előkészítenünk és 

útnak indítanunk. …  

A demokrácia politikai, társadalmi és gazdasági életrendet jelent, melyet magunknak 

kell megtervezni és elkészíteni, féltő gonddal, nagy szakértelemmel és messzire látó óvatos-

sággal. Magyar bajok, magyar sebek, magyar célok és magyar álmok szerint kell megtervez-

nünk ezt a demokráciát, melyre Nyugat és Kelet csak példát adhat nekünk, de mintát sohasem. 

Talán nemzedékek sorsa dől el munkánk következtében, de ugyanezek a nemzedékek 

ítélkezni fognak munkánk felett! S ha ez a munka nem lesz megfelelő, akkor az ítélet is 

marasztaló lesz, de ez az ítélet a közös munkában résztvevő mind az öt pártot egyformán fog-

ja sújtani. … Tudom, hogy mindnyájan egyet akarunk és ebben a nemzet sorsára döntő és 

sokáig emlékezetesnek maradó percben teljes határozottsággal jelentem ki, hogy bízom a 

nemzet jövőjében, bízom Isten segítségében és az önök munkájában. 68 

 

Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök beszédében hangsúlyozza: „Az a felhatalmazás, 

melyet az ideiglenes nemzetgyűlés Debrecenben tartott történelmi jelentőségű ülésén a kor-

mánynak adott, nemcsak jogokat jelentett, hatáskört, hanem feladatot is a nemzet életéért, 

demokratikus kialakulásáért. A nemzeti kormány vállalta, jószomszédi viszonyt teremt a kör-

nyező demokratikus államokkal. A zsidótörvények törlésre kerültek. Az ország jelenlegi gaz-

dasági és pénzügyi helyzetében a kiadások fedezése, jelentős részben kölcsönfelvétel útján 

történhetik. Fontos feladat a gazdasági és hitelélet helyreállítása is. A földmívelés területén 

elért legnagyobb eredmény a földreform lebonyolítása.  

A magyar köznevelés terén a vallás-, és közoktatásügyi minisztérium elkészítette a ma-

gyar köznevelés korszerű újjászervezésének tervezetét. A nevelők számára átképző tanfolya-

mokon a demokratikus nevelés és világszemlélet követelményeinek megismertetésére törek-

szünk. Az összes használatban lévő tankönyvek felülvizsgálatával a fasiszta szellemű, antide-

mokratikus, vagy szovjetellenes tankönyveket, sajtótermékeket a vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium az iskolai, egyesületi stb. könyvtárakból kivonta. Állásukba visszahelyezte 

mindazokat, akiket 1918 óta faji vagy politikai okok miatt a közszolgálatból elbocsátottak.  

Törvénybe iktattuk a választójogot, és a végleges országos nemzetgyűlési választások 

tervezetét az ideiglenes nemzetgyűlés elé terjesztjük. Gondoljunk arra, hogy nemcsak ennek 

az országnak a népe van gongjainkra bízva, hanem egy elévülhetetlen természeti jog alapján 

azoknak a magyar millióknak sorsa is, akik határainkon kívül élnek. Öntudatosan, sőt büszkén 

hirdetem, hogy olyan kormány élén állok, melynek minden tagja át van hatva nemcsak a haza 

iránti szeretettől, nemcsak áldozatos munkája iránti készségétől, hanem attól a biztos tudattól 

is, hogy munkánk, tevékenységünk meg fogja valósítani azokat a reménységeket, amelyek a 

demokratikus pártokba tömörült magyarság szívében élnek.” 69  

 

                                                           
68 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13. 3. ülés 1944. szeptember 5. 

36 - 38. o. 
69 u. o. 3. ülés 1945. szeptember. 5. 38 - 47. o.  
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Rákosi Mátyás szóvá teszi: „… a közigazgatásban még mindig nagyok sok az olyan 

tisztviselő, aki nem híve a demokráciának. … Meg kell állapítanom, közoktatásügyünk elké-

sett a köznevelési reform, az új tankönyvek kiadása, a tanárképzés terén és hogy ott a demok-

ratikus intézkedéseket általában vontatottan, csak ímmel-ámmal és kényszeredetten hajtják 

végre. … A magyar reakció beszivárog azoknak a demokratikus pártoknak a jobbszárnyába, 

amelyek véleménye szerint a legközelebb állnak hozzá. 70  

 

Szakasits Árpád az első szociáldemokrata parlamenti frakció felszólalóját, Peidl Gyulát 

idézi, aki a gyűlölet orkánjában felolvassa a párt deklarációját: „Hálával emlékezünk meg 

dolgos elődeinkről, akik századokon át mérhetetlen szenvedések között mint szolgák, cselé-

dek, hűbéresek, jobbágyok arcuk verejtékében fürödve törték az ugart, hogy termékennyé 

tegyék itt a földet és alkalmassá az országot az emberi civilizáció számára és képessé az or-

szág lakosságát rendezett társadalmi és állami életre. A Szociáldemokrata Párt ezzel a dekla-

rációjával a magyar nép történelmi múltjának letéteményeseként jelentkezett itt, az urak par-

lamentjében és ezt a múltat összekötötte a jobb magyar jövendőért való küzdelmével.” 71  

 

Veres Péter mondja: Szabadságot akarunk a parasztságnak a politikában, szabadságot 

akarunk a szellemi életben és szabadságot akarunk a termelésben is. Elég volt a szolgaságból 

évszázadokig, most látni akarjuk, mire megyünk a földdel, mint szabad parasztok és látni 

akarjuk, mire megyünk a szabadsággal, mint magyar emberek. Ami a jövőt illeti, ezt senki 

sem látja rózsásnak, Mi a magunk részéről azt mondjuk, hogy minden pártkérdés felett áll a 

demokrácia, és a magyar nép érdeke és azokban a nehéz, kritikus pillanatokban, amikor az 

egész magyarság érdekeiről van szó, hajlandók vagyunk félretenni a pillanatnyi pártérdeket.  

 

Szent-Iványi Sándor kiemeli: Kritikát gyakorolni t. Nemzetgyűlés mindig könnyebb, 

mint alkotó munkát végezni. Éppen ezért kritikánk szavát lehalkítjuk, és inkább csak azért 

mondjuk el, hogy pártunk szavát és véleményét a kormánnyal közölhessük. A demokráciának 

azonban van egy elengedhetetlen feltétele, hogy lehetőleg minden, ami érdekében történik, a 

nagy nyilvánosság előtt, a parlamentáris formák betartása mellett történjék. Ezért a párt kéri a 

kormányt, hogy alapvető kérdéseket ne rendeleti úton, hanem az arra illetékes nemzetgyűlés 

által hozott törvények útján oldjon meg. 72  

 

Az 1945. évi választások  

 

1945 nyara a magyar belpolitikai életben, már a választásokra való felkészülés jegyében 

telik. Fogadtatása a pártok részéről nem volt egyértelmű, hiszen a szándékok erősen eltértek 

egymástól. Egyesek túl korainak tartották a választások megtartását, mert a szovjet hadsereg 

jelenléte fenyegetően hatott a társadalomra, feltételezték, a jogosultak a szavazatok nagyobb 

hányadát, a kommunista és a szociáldemokrata pártra adja. Az ország gazdasági és politikai 

kiszolgáltatottsága közrejátszott abban, hogy a kommunisták bízzanak a biztos győzelemben. 

Ennek alapját képezte a kommunisták által kierőszakolt kormányátalakítás, ami a végrehajtó 

hatalomban, politikai átrendeződést eredményezett.  

A választások megtartásához, döntő lépés volt a szövetséges nagyhatalmak, közöttük az 

Egyesült Államok ígérete: diplomáciai kapcsolatot létesít Magyarországgal, amennyiben a 

magyar kormány biztosítja a választások lebonyolításának rendjét. Bizakodva az Egyesült 

Államok ígéretében, az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945. szeptember 12-én elfogadott: 

                                                           
70 u. o. 3. ülés 1945. szeptember. 6. 50. o. 
71 u. o. 4. ülés 1945. szeptember. 6. 55. o. 
72 További beszédeket olvashatunk az Ideiglenes Nemzetgyűlés 4. üléséről 1945. szeptember 6. 58 - 69. oldala-

kon. 
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1945. évi VIII. törvény meghozatalával kielégítő biztosítékot adott, és több pontjában a Fegy-

verszüneti Egyezmény diktátumaira is ad kielégítő választ. 73  

 

Tildy Zoltán: „A független kisgazdapártnak most, amikor az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

az egész ország képviseletében itt először összejött, van egy komoly erkölcsi kötelezettsége és 

ez az, hogy ebben a teremben megemlítjük a mi hősi halottunk, Bajcsy-Zsilinszky Endre ne-

vét. Bajcsy-Zsilinszky Endre ebben a teremben vívta a maga harcait a végzettel szemben. Sze-

retném, ha Bajcsy-Zsilinszky Endrének nevét nemcsak a nemzetgyűlés mai jegyzőkönyve 

örökítené meg, hanem mindnyájan, minden hűséges magyar ember megőrizné szívének mé-

lyén. … a felelősségtudatra utalok most, amikor elindul az ország, hogy eldöntse, milyen 

nemzetgyűlést kíván összeállítani a jövendő munkáira, és bízom abban, hogy ennek a komoly 

sőt komor felelősségtudatnak a nemzetgyűlés minden tagja, a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Front minden pártja meg fog felelni a jövendőben. 74  

 

A Kommunista Párt választási programja  

 

A Magyar Kommunista Párt közzé teszi Választási Programját, az újjáépítés hároméves 

tervét. A kommunisták, a gazdaság állami kézbevételét az állami irányítás politikai térfoglalá-

sával együtt akarják végrehajtani. Elsőrendű feladat, a szabad forgalomról, szigorúan kötött 

gazdálkodásra történő áttérés. Államilag irányított központi nyersanyag gazdálkodást, a hazai 

nyersanyagforrások számbavétele, fokozott feltárása. A szén- és bauxitbányák, az olajforrá-

sok, az energiaforrások, áramfejlesztő telepek államosítása. Feladat a bankok hitelpolitikájá-

nak állami ellenőrzése és irányítása, a pengő értékének rögzítése. A hároméves terv, az ipar, 

közlekedés, mezőgazdaság helyreállításának, a háborús romok eltakarításának terve. A ma-

gyar demokrácia győzelmének biztosítéka: a munkásság és a parasztság szilárd szövetsége.  

A vallásszabadság biztosításáért száll síkra, együtt akar haladni a magyar nép hívő tö-

megeivel, tiszteletben tartja az egyházak jogállását. A családi élet szilárdságáért és boldogsá-

gáért, anyagi és lelki alapjainak biztosításáért, a család intézményes védelméért száll síkra. A 

magyar demokrácia megszilárdításának, az ország újjáépítésének elengedhetetlen feltétele: 

helyes nemzeti külpolitika. A magyar külpolitika legfőbb célja: a dunai népek békéjének és 

egyetértésének biztosítása a Kossuthi ideál, a Duna-föderáció útjának egyengetése. 75  

 

Közös lista  

 

A kommunisták tisztában voltak azzal, hogy vidéken a parasztság, városokban a mun-

kások szavazatait nehezebb elnyerni egyedül, mint a Szociáldemokratákkal közösen. Ennek 

tudható, hogy a közös listákat a kommunisták erőltették, a szociáldemokraták garanciákat 

kértek a Kommunista Párttól. A javaslat nagy vitát váltott ki a Szociáldemokrata Pártban, so-

kan ellenezték annak elfogadását. Az elutasító belső vita ellenére, az 1945. október 7-i., nagy-

budapesti önkormányzati választásokon a két párt közös listával indul, amit a pártok a nagy 

nyilvánosság előtti propagandájukban egységfrontnak neveznek el. A nagy-budapesti válasz-

tás az országos választások főpróbája! Aki a magyar demokráciát meg akarja szilárdítani, az 

október 7-én a dolgozók egységfrontjára szavaz”! 76 A két munkáspárt együtt 103, ebből Szo-

ciáldemokrata Párt 51, a Kommunista Párt 52, a Független Kisgazda Párt 121, a többi párt 

együtt 16 mandátumot kapott. 77  
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Törvényes eljárási epizódok és Alkotmányos folyamat  

 

Zsedényi Béla az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnöke: „Tisztelt Nemzetgyűlés! A Debre-

cenben 1944. december hó 21-én összeült ideiglenes nemzetgyűlés a magyar állami szuvere-

nitás kizárólagos képviselőjévé nyilvánította magát. Javaslom, hogy a nemzetgyűlés az ideig-

lenes nemzetgyűlésnek ezt az első határozatát törvényerőre emelje. Méltóztatnak elfogadni? 

(Igen!) Akkor ezt határozatilag kimondom.” 78  

A debreceni nemzetgyűlés megválasztotta a politikai bizottságot is, hogy mint a nem-

zetgyűlés szükségszerű kisegítő szerve elvégezte azokat az elkerülhetetlenül sürgős feladato-

kat, amelyek nemzetgyűlési határozatokat követeltek. Azzal a kötelezettséggel, hogy megho-

zott határozatait tudomásulvétel és jóváhagyás végett, majd az Ideiglenes nemzetgyűlés elé 

terjeszti.  

„A politikai bizottság első két ülésén a körülmények kényszerítő hatása alatt kibővítette 

eredetileg megállapított hatáskörét és a nemzetgyűlés mostani összehívásáig, mint szükség-

szerű kisegítő szerv elvégezte azokat az elkerülhetetlenül sürgős feladatokat, amelyek nem-

zetgyűlési határozatokat követeltek, azzal a vállalt kötelezettséggel, hogy meghozott határoza-

tait tudomásulvétel és jóváhagyás végett a nemzetgyűlés elé terjeszti.” 79  

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalkotja az 1945. évi I. törvényt, melynek azonnali ha-

tálybaléptetésével törvényerőre emelik az elmúlt egy esztendő alatt meghozott valamennyi 

kormányzati döntést. UTÓLAG! A nemzetgyűlés helyett „elvégzett munka legitimációjáról” 

szóló „megelőlegezett bizalmat adó” törvény: 

 

1. § Az ideiglenes nemzetgyűlés - törvényerőre emelve a Debrecenben, 1944. évi december 

hó 22. napján tartott ülésében hozott határozatát - a magyar állami szuverenitás kizárólagos 

képviselőjévé nyilvánítja magát.  

2. § (1) Ezt a törvényt az Országos Törvénytárban, mint az 1945. évi I. törvénycikket kell 

kihirdetni. 

       (2) A kihirdetés céljára ezt a törvényt a következő bevezetéssel kell ellátni: „Emlékezetül 

adjuk mindenkinek akit illet, hogy Magyarország ideiglenes nemzetgyűlése a következő tör-

vénycikket alkotta.” A törvény szövegét a következő záradék rekeszti be: „Ezt a törvénycik-

ket, mint a nemzet akaratát, mindenki köteles megtartani”. A záradékot az ideiglenes nemzet-

gyűlés elnöke és a miniszterelnök írják alá.  

3. § A 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az ideiglenes nemzetgyűlés által alkotott 

minden törvény kihirdetése tekintetében alkalmazni kell. 

 

Felmerült bennem az a kérdés, ha a pulpitusról az elnök kimondja határozatilag „az ál-

lami szuverenitás kizárólagos képviseletét,” azért, mert a Házban ülők ideiglenesen gyakorol-

ják a hatalmat, a Történeti Alkotmány jogfolytonossága fennállt-e?  

 

Az 1945. novemberi 4-i nemzetgyűlési választások  

 

A MKP arra hívja fel a parasztság figyelmét, védeni kell az elért földreform eredmé-

nyét. Az országgyűlési választásokon 700 000 új gazdának kell megbizonyosodnia afelől, 

hogy a föld, melyet a magyar demokrácia juttatott nekik, örök időkre az övé és ivadékaié ma-

rad. Minden terv csak annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. S annyit hajthatunk végre, 

amennyi támogatásban részesít bennünket e választásokon a magyar nép. 80  
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Az SZDP vezetősége is elemezte a nagy-budapesti eredménytelenség okait. A vezetőség 

egyik része szerint, szalonképessé tették a kommunistákat, ezért sok választót elveszítettek. 

Ha egyedül indulnak, megszerezték volna a többséget. Az Országos Választmány ülésén Sza-

kasits Árpád és Bán Antal leszögezte, a SZDP megmarad eddigi politikája, a két munkáspárt 

együttműködése mellett. Közleményükben hangsúlyozzák, a külön listán indulás: nem érinti a 

testvéri munkáspárthoz fűződő baráti kapcsolatokat. 81  

 

Minden választási küzdelemben a pártok által megjelölt céljai között a társadalom kü-

lönböző csoportjai, rétegei felé, az életminőség javításának ígérete hangzik el. Az ígéretek 

felsorakoztatása mellé, minden párt hozzáilleszti a megvalósításhoz szükséges választók tá-

mogatási igényét, hiszen teljesítés tőle akkor várható el, és csak annyi várható el, amennyire 

szavazói felhatalmazzák. Ez így igaz. Tegyük hozzá, azért szavazott bizalmat a nép jelentő-

sebb része a kisgazdákra, mert a kisgazda programban fedezte fel, nem ateisták vezetik, ha-

nem istenben hívő életvitelűek, nem akarják elvenni magántulajdonát, nem népköztársaságot 

hirdetnek, hanem köztársaságot. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások eredmé-

nye:  

 
Párt szavazat százalék mandátum 

Független Kisgazdapárt 2 691 384 57 245 

Szociáldemokrata Párt 822 666 17,4 69 

Magyar Kommunista Párt 801 341 17 70 

Nemzeti Parasztpárt 323 571 6,8 23 

Polgári Demokrata Párt 76 331 1,7 2 

Magyar Radikális Párt 5 762 0,1 - 

összesen: 4 721 155 100,0 409 

 

Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások után  

 

„Az 1945-47-es rövid demokratikus időszak nem él a társadalom történelmi tudatában. 

Ennek több oka is van. A Vörös Hadsereg parazita magatartásának emléke is jellemzi ezt a 

két évet, s ez az emlék jól harmonizál a szocialista korszak kegyetlen elnyomó akcióival. Ezt 

a torzult emlékezést megerősítette a szocialista történelemírás gyakorlata is, amely szerint a 

népi demokratikus korszak 1944 decemberével kezdődött. Közismert az a sokat hangoztatott 

tétel, a „népi demokrácia, proletárdiktatúra szovjet forma nélkül.” Magyarországot a Szovjet-

unió hadserege megszállva tartotta, a megszállást és annak minden konzekvenciáját vállal-

nunk kellett a végleges fegyverszüneti szerződés aláírásával. A győztesek, még a végső győ-

zelem előtt, 1945. február 4-14-én Jaltában megegyeztek a legyőzött országok támogatásában, 

hogy azokban a lehető legrövidebb időn belül szabad választások útján olyan kormányokat 

alakítsanak, amelyek megfelelnek a nép akaratának. A megállapodást a Szovjetunió is aláírta.  

 

Óriási hátránnyal indult 1945 elején a Kisgazdapárt, hiszen a Szovjet Hadsereg nyomá-

ban a kommunisták minden lehetséges hatalmi helyet elfoglaltak, s a kisgazdák csak jókora 

késéssel, tehát az egész ország felszabadulása után szerveződtek meg annyira, hogy az ország 

többségét alkotó parasztságra támaszkodva pozíciók birtokába jussanak. Nagy lendületet adott 

a demokratikus erőknek a potsdami értekezlet, melyen Truman elnök kijelentette: Magyaror-

szág, Románia, Bulgária egyetlen hatalom érdekszférájába sem tartozhat, és tudatta, hogy 

elkészült az atombombájuk. Ez utóbbi nyilván nagyobb hatást gyakorolt Sztálinra, mint az 

előző. …  

Számottevő nemzetközi elismerést jelentett akkoriban, hogy a következő értékelés jelent 

meg a New York Times vezércikkében: „Ha a kisgazdákat hagyják, hogy politikájukat gya-

korlatilag is megvalósítsák, Európa legnyugtalanabb vidékén a demokrácia fellegvárát fogják 
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felépíteni, ami lelkesítheti mindazokat, akik a környező országokban a demokráciáért harcol-

nak. A demokrácia diadala volt az is, hogy a köztársasági államforma bevezetéséről szóló 

1946. évi I. tc. preambulumába bekerültek az Atlanti Chartában szereplő emberi jogok.  

A démosz erejének demonstrálása volt az 1946. szeptemberi parasztnapok sikeres meg-

rendezése, különösen a 8-i tömeggyűlés, amelyen több mint 400 ezren vettek részt. Ennyi 

embert még erőszakkal sem tudtak a kommunisták összegyűjteni. A nagygyűlés határozata 

kimondta: Kinyilatkoztatjuk, hogy szemben állunk mindazokkal, akik itt a régi világot akarják 

visszaállítani, de azokkal is, akik a demokráciát osztályok, pártok vagy egyéb érdekcsoportok 

kedvéért meg akarják hamisítani.” 82  

 

A választási eredményeket értékelve Rákosi a K.V. 1945 nov. 21-i ülésén megállapítot-

ta, hogy a pártban még nem sikerült teljesen leküzdeni a „baloldali” szektaszellemet, felhívta 

a figyelmet a növekvő jobboldali veszedelemre is. Ezzel kapcsolatban különösen az antisze-

mitizmus és a korrupció elleni megalkuvás nélküli harc szükségességét hangsúlyozta. 83  

 

A háború utáni években kialakult helyzetünkben nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

szovjet katonai jelenlétet, ami a pártpolitizálás területéről, teljesen kiszorította a Horthy kor-

mányzósága alatt legálisan működő pártokat, és meghatározta az új törekvések életképességét, 

előrevetítve majdani társadalmi beágyazottságukat. A kommunista vezetés nem politikai hata-

lomra tört, hanem teljes hatalomra. A teljes hatalom két részből áll, egyik része a társadalom 

szellemi életének mozgásterét, irányultságát határozza meg, másik része az emberek megélhe-

tését. Annak ellenére, hogy az 1945. évi törvényhatósági választásokat a Kisgazda Párt nyerte 

meg, a hatalom megosztásában fokozatosan mégis alul maradt.  

A Tildy kormánynak egy lehetősége maradt a választások után, fogadja el, és hajtsa 

végre, a kommunista párt választási programjában megjelölt kormányzati feladatokat, ezek 

között: a bányászatban, a vasútnál, a nagyiparban dolgozók élelemmel és iparcikkekkel való 

ellátását. Az áruhiány miatt elhatalmasodott a feketekereskedelem. Ebben a belgazdasági és 

politikai helyzetben jelenti be a Magyar Kommunista Párt K.V. 1945. december 1.-i határoza-

tát:  

„Pártunk a választási eredmények dacára azt az álláspontot képviselte, hogy a baloldali 

demokratikus pártok a kormányban 50 százalékkal részesedjenek, és annak demonstrálására, 

hogy a kormány politikájában jobbrafordulás nem történik, magunknak követeljük a belügyi 

tárcát és a két munkáspárt vezetőinek a miniszterelnök-helyettesi tárcát. Helyes a gazdasági 

intézkedések gyors keresztülvitelére egy háromtagú gazdasági főtanács létrehozása is, mely-

nek tagjai a miniszterelnök mellett a kommunista közlekedésügyi miniszter és a szociálde-

mokrata iparügyi miniszter. Csak erős, összekovácsolt Kommunista Párt gyorsíthatja meg a 

differenciálódást a Kisgazdapárton belül és segítheti elő azt a folyamatot, melynek során a 

Kisgazdapárt reakciós jobbszárnya leválik.” 84  

 

Az igazsághoz tartozik, az 1945. november 4.-i választásokat a Kisgazda Párt 59.9 %-

os, abszolút többséggel megnyerte. Miután az FKgP magának követelte a belügyi tárcát, Vo-

rosilov marsall átadott egy listát Dálnoki Miklós Bélának, az ideiglenes kormány miniszterel-

nökének, amely a Vörös Hadseregnek szállítandó hús, zsír, olaj, cukor stb. mennyiségét tar-

talmazta. Ez kb. háromszorosa volt az ideiglenes kormány rendelkezésére álló összes élelmi-

szernek. Vorosilov követelte, hogy a kormány három napon belül szállítsa le a kívánt élelmi-

szert. Amennyiben nem teljesíti kötelezettségét, a Vörös Hadsereg lefoglal minden fellelhető 

készletet. Ettől csak abban az esetben áll el, ha a demokratikus kormány megalakul. A Szov-

jetunió azonban csak olyan kormányban bízik, melynek belügyminisztere kommunista. A 

legmegdöbbentőbb és legfélelmetesebb ebben a magatartásban az volt, hogy sem az ország 

                                                           
82 Horváth János: Tiltott történelmünk. In.: Török Bálint: Mégis szabad választások 1945-1947-ben? 128. o.  
83 Megjelent: Szabad Nép 1945. november 25-én (40) 172. o.  
84 A párt megyei titkárainak megküldve 1945. december 1. (41) 175-176. o.  



82 
 

népe, de még csak a FKgP képviselőcsoportja sem értesülhetett ezekről a tényekről. A Szov-

jetunió beavatkozását nem lehetett nyilvánosságra hozni. Így került a szavazók egy hatodának 

(17.11 %) bizalmát élvező Kommunista Párt irányítása alá a belügyi tárca, vagyis a közigaz-

gatás, a közrendészet, a rendőrség, a politikai rendőrséggel együtt. 85  

 

A gazdaságirányítás, vagyis a párt és a párthű alkalmazottak anyagi bázisának alapozása 

egyszerű módon történik. Törvénnyel megalkotják a Gazdasági Főtanácsot, vezetője Vas Zol-

tán. A GF illetékessége túlterjed a minisztériumok hatáskörén. A kormány tagjaival nem 

egyeztetett törvényerejű rendeleteket bocsát ki úgy, hogy az arra illetékes miniszterek kötele-

sek a rendeleteket végrehajtani. Beleszól az anyagelosztásba, szabályozza az árakat és bére-

ket, illetékessége kihat a hitelpolitikára. Ez utóbbi jogosítvánnyal meghatározója a költségve-

tési politikának.  

1946-tól állami tulajdonba vétetnek a bányaüzemek, erőművek jelentős hányada, és a 

villanytelepek. Szovjet kézre kerül a Ganz és társa Elektromos Gép-, Vagon- és Hajó Művek 

Rt, A Dunai Repülőgépgyár, a Telefongyár Rt. a Dunai Timföldgyár, a Transdanubia Bauxit 

Rt. a Felső-magyarországi bánya és Kohómű Rt, a Dunai Timföldgyár, a Bakonyi Bauxit Rt., 

stb. A részvénytársaságok egy másik része pedig német, svájci, magyar és amerikai tulajdo-

nos. „Az 1947-ben lezárult, bonyolult és hosszas tárgyalási sorozat végeredményeként a ma-

gyar kormány több mint 400 vállalatot és telepet, valamint ugyancsak több száz különböző 

ingatlant adott át a potsdami határozat alapján a Szovjetuniónak.” 86  

 

Pfeiffer Zoltán (kg): „… indítványozom, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozza el 

a következőket (Olvassa) »Addig, amíg a magyar nép az államfői hatalom gyakorlásának 

módja felől nem dönt, az alkotmány szerint az államfőt a külügyek terén megillető egyes 

jogokat a következők szerint a Nemzeti Főtanács gyakorolja. … Javaslom egyben, hogy a 

Nemzeti Főtanács felállításáról, jogkörének megállapításáról és kibővítéséről szóló politikai 

bizottsági, valamint az előbb kihirdetett nemzetgyűlési határozat és jelen javaslatom elfogadá-

sa esetén az erről szóló nemzetgyűlési határozat törvényerőre emelését mondja ki a nemzet-

gyűlés.” 87 

 

Zsedényi Béla elnök: „Méltóztatik a javaslatot elfogadni? (Igen) Ha igen, határozatilag 

mondom ki, hogy a nemzetgyűlés a Nemzeti Főtanács felállításáról és jogköréről, valamint e 

jogkör kiterjesztéséről szóló politika bizottsági határozatokat és ugyan-e tárgyban előbb elfo-

gadott nemzetgyűlési határozatokat törvényerőre emeli.” 1945. évi III. törvény értelmében, … 

az államfőt megillető egyes jogokat háromtagú Nemzeti Főtanács gyakorolja. Jogkörébe tar-

tozik a miniszterek kinevezése, a kormány tagjainak felmentése; a közhivatali és más tisztsé-

gekre való azok a kinevezések, amelyek a fennálló törvények szerint a kormány vagy a mi-

niszterelnök kinevezési jogát meghaladják és a nemzetgyűlés elnökségének jogkörébe utalva 

nincsenek; az elítélteknek kegyelemben részesítése.  

A külügyek terén jogkörébe tartozik: a követek küldése és  követeinek elfogadása; a 

konzulok kinevezése és az idegen konzulok részére a működési engedély megadása; a Ma-

gyarország nevében külállamokkal létesítendő nemzetközi szerződések aláírására jogosító 

felhatalmazás megadása azzal, hogy a törvényhozás hatáskörét érintő nemzetközi szerződések 

megerősítéséhez az ideiglenes nemzetgyűlés politikai bizottságának előzetes hozzájárulása 

szükséges.88  

 

                                                           
85 Magyarságtudományi tanulmányok. i.n.: Dr. Balogh Sándor: Királyság vagy köztársaság c. dolgozat 36. o.  
86 Pető – Szakács: A hazai gazdaság négy évtizedének története 22. o. I. kötet Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

1985.  
87 Nemzetgyűlési napló 1944. I. kötet * 1944. december 21. - 1945. szeptember 13. 4. ülés 1945. szeptember. 6. 

67. o. 
88 u. o.. 66 - 67. o. 
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Fenti törvénykezi munkából, mint laikus arra a következtetésre juthatok: 1.) Melyik Al-

kotmány szerint? 2.) Történeti alkotmányunk nem képezi ekkor alapját a törvénykezési 

munkának, ezért jogszerűtlen volt a Nemzetgyűlés működése. A Nemzetgyűlés törvényesen a 

nemzetgyűlési választásokkal alakul meg majd. Attól az időponttól sem válik törvényessé a 

nemzetgyűlésben folyó munka. Ami addig történt a politikai döntésekben, feltételes módban 

jogszerű, mert még csak ezután következnek a nagy-budapesti, és nemzetgyűlési választások. 

Ilyen egyszerűen történt ideiglenesből átalakulni véglegessé.  

Meggyőződésem szerint. A képviselő által összefoglalt helyzet felvázolása, kétségessé 

tehetné az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe kerülő képviselők döntéseinek jogszerűségét is. Egy 

másik következtetés, az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe küldött képviselők által megválasztott 

Ideiglenes Nemzeti Kormány sem rendelkezett törvényalkotási felhatalmazással. Akkor vi-

szont az Ideiglenes Nemzetgyűlés által meghozott törvények hatálytalanok, ebből adódik, 

hogy az elkövetkezendő választások sem érvényesek. A jogfolytonosság ilyetén módon törté-

nő felvetése újabb kérdéseket vethet fel, napjainkig.  

 

Miért tartottam fontosnak fenti döntésekről elmélkedni: „Törvényjavaslat az államhata-

lom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről” Első fejezet: A Nemzetgyűlés. 1. §. (1) A magyar 

állami szuverenitás kizárólagos képviselője az 1945 : VIII. t.-c. értelmében megalakult Nem-

zetgyűlés ; megalakulásával az ideiglenes Nemzetgyűlés megbízatása megszűnt. (2) A Nem-

zetgyűlés állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját. 4.§. A nemzetgyűlés 

tagjai sorából politikai 36 tagú bizottságot választ. A politikai bizottság hatáskörébe tartozik 

fontos politikai döntések előkészítése, úgyszintén a jelen törvény és más jogszabályok szerint 

reáruházott egyéb feladatok ellátása. 89  

 

„1945 végétől a nemzetgyűlés igen intenzív törvényhozó munkát végzett, sorozatban 

fogadta el a kormányzat által javasolt jogszabályokat. 1945. évi választások után 1947 köze-

péig, 145 parlamenti ülésen 52 törvényt tárgyaltak meg, ebből 14-et sürgősséggel. A törvény-

hozó és végrehajtó hatalom tényleges viszonyát jellemzi, hogy a költségvetés jóváhagyásának 

joga gyakorlatilag kicsúszott a nemzetgyűlés kezéből. Az MKP politikájának eredményeként 

tehát a törvényhozó hatalommal szemben a végrehajtó hatalom erősödött meg, a gazdasági 

végrehajtó hatalom pedig a Gazdasági Főtanácsban összpontosult.” 90  

 

Ha majd a Nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját, akkor 

igazolható az a tény, hogy a Nemzetgyűlés sem vette figyelembe a Szent Korona alkotmányos 

jogfolytonosságát. Tekintsük át a folyamatot.  

 

Malasits Géza korelnök: „T. Nemzetgyűlés! Az 1945. VIII. tc. alapján megválasztott 

nemzetgyűlésnek az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke Zsedényi Béla elnök úr által a mai napra 

meghirdetett első, alakuló ülését megnyitom. … Énekeljük el a Himnuszt. (A Nemzetgyűlés 

tagjai felállva eléneklik a Himnuszt.) … T. Képviselőtársaim! Meleg szeretettel üdvözlöm az 

itt megjelent képviselőtársaimat abból az ünnepélyes alkalomból, hogy évszázadok óta ma 

először ülnek össze a magyar népnek általános, egyenlő, titkos választójog alapján szabadon 

megválasztott képviselői, hogy felszámolja a múltat és lerakja egy új, demokratikus népi Ma-

gyarország alapjait. …  

Nagy Ferenc megválasztott elnök: T. Nemzetgyűlés! Amidőn a nemzetgyűlés egyhan-

gúlag megválasztott a demokratikus ország legfőbb választott közjogi tisztségére, mély megil-

letődéssel köszönöm meg a méltóképpen meg nem érdemelt bizalmat. Ezt a köszönetet tolmá-

csolom ugyancsak megválasztott tisztségviselő társaim részéről is. … De a nemzetgyűlés 

                                                           
89 Nemzetgyűlési irományok. I. kötet 1. szám. 1. o. 1-3 o. 1945. december 5. Dr. Ries István s.k,. igazságügyi 

miniszter. 
90 Pető Szakács: 66.  
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nemcsak társadalmi rétegekből áll, hanem politikai pártokból is. Azokból a pártokból, ame-

lyek az elmúlt évek vagy évtizedek alatt jogot szeretek arra, hogy most, az átalakulás idején 

részt vállalhassanak a magyar közélet irányításából. …  

Bízom abban, hogy képviselőtársaim a tiszta parlamentarizmus eszközeivel küzdenek, s 

nem kerül sor arra, ‒ amire egyébként elnöklő társaimmal együtt kész vagyok  hogy az elké-

szülő házszabályok rendelkezéseit kemény kézzel alkalmazzam ott, ahol azt látom hogy kö-

vetkezetesen veszélyezteti valaki az együttműködést, az ország érdekeit vagy a nemzetgyűlés 

méltóságát. …  

T Nemzetgyűlés! Az 1945 : tc. alapján megválasztott és összeült nemzetgyűlést ezennel 

megalakultnak jelentem ki. 91  

 

Az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló törvényjavaslatot Fara-

gó László (szd) előadó terjeszti a nemzetgyűlés elé. „… Szükségessé vált ennélfogva, hogy 

addig is, míg a nemzetgyűlésnek módja nem lesz Magyarország államformáját megszabni, 

míg módja nem lesz arra, hogy Magyarország alkotmányát ott és annyiban, ahol és amennyi-

ben szükséges, módosítsa, rendeztessenek mindazok a kérdések, amelyek az állami főhatalom 

gyakorlásával szükségkép egybe vannak kötve. Szükség volt arra, hogy a nemzetgyűlés, 

amely ma az állami főhatalom kizárólagos letéteményese, magát alkotmányozó nemzetgyű-

lésnek nyilvánítsa és a maga részére törvény útján igényelje azt a jogot, hogy a magyar al-

kotmányt és a magyar államformát megállapítsa.  

Szükség volt ezen kívül arra is, hogy az állami főhatalom gyakorlásának a Nemzeti Fő-

tanácsban kifejezésre jutó szervét újból megalkossák. … Ez az egész javaslat, amely hetero-

gén kérdéseket tartalmaz, voltaképpen mégis egységet jelent. Jelenti azt, hogy a megalkotott 

nemzetgyűlést, a Nemzeti Főtanácsot, a politikai bizottságot, a kormányzati felelősséget 

lecölöpöli s lerakja az alapjait annak az alkotmánytervezetnek, amelyre azután az új magyar 

alkotmány mutalis mutandis felépülhet. Kérem a javaslat elfogadását.”  

 

Nagy Ferenc levezető elnök: „A felhatalmazási javaslat tárgyalásának mikéntjére nézve 

pártközi megállapodás jött létre oly irányban, hogy a javaslatot a t. Nemzetgyűlés vita nélkül 

fogja megszavazni. Miután a nemzetgyűlésnek még ügyrendje sincs, ragaszkodnom kell a 

párközi értekezlet határozatához.” 92  

 

Egy vita nélküli előterjesztés kizár minden vélemény cserét. Még akkor is, ha az 1945 

december 7-én összeült Nemzetgyűlés szólásszabadságot hirdetett és demokratikusnak mon-

dotta magát. Ennek a lecölöpölési fordulatnak egyik fejezete következik el, a kommunisták 

előre megírt, és Rákosi által előterjesztett Alkotmány „tervezetnek”. 

 

Az államformáról szóló törvényjavaslat  

 

Magyarország államformájáról törvényjavaslatot, Tildy Zoltán miniszterelnök terjeszti 

be a kormány nevében. (Előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából kiadott a Nemzetgyűlés 

közjogi és alkotmányjogi bizottságnak) 93 „E javaslat, ha azt a nemzetgyűlés  amint hiszem  

törvényerőre emeli, világos határozottsággal lezár egy korszakot és új fejlődést nyit meg a 

magyar nemzet történelmében. … A magyar hagyományoknak megfelelően a nemzetgyűlés 

van hivatva dönteni az államforma kérdése felett.  

Hadd fejezzem ki bizalmamat abban, hogy ez a szélesen kiterjesztett jogok alapján tisz-

tán és szabadon választott nemzetgyűlés, az egész nemzet igazi képviselete, egységben és 
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méltó formák között hozza meg a maga történelmi döntését. Él a hit bennem, hogy az e tör-

vénnyel is megszilárdított demokratikus államrendünk biztosítani fogja népünk jogait, gazda-

sági, szellemi és szociális fejlődését és majd 1949-ben, amikor a debreceni köztársasági hatá-

rozat kimondásának százados emlékünnepét tartjuk, súlyos sebeiből meggyógyult, békés, bel-

ső munkában élő és a szabad nemzetek társaságában megbecsült helyet nyert, boldogabb ma-

gyar nép hódolhat az első elnök, Kossuth Lajos emléke előtt.” 94  

 

Az 1946. I. törvény vitájában, és a képviselők elé kerülő írásban foglalt indoklásokban 

két jelentős véleménykülönbség mutatkozik. Az álláspontok akkor közelednek a köztársasági 

államforma mellett, ha abban megjelenik a Magyar nemzet ezer évre visszatekintő, keresztény 

múltja. Mind két oldal megnyilvánulásában megjelenik múltunk, és majd az 1949-ben elfoga-

dott Alkotmány fogalmazói vigyorognak Tildy Zoltán miniszterelnök naivságán, amikor a 

miniszterelnök Kossuth Lajosra emlékezik.  

 

Dr. Sulyok Dezső kisgazdapárti képviselő, az emberiség történelmének fontos lépését, 

az állam megalkotását emeli ki. Az állam létrejötte biztosította a rendszeres és rendezett 

együttélés lehetőségét. Amikor az állam, mint az ember egyik alkotása létrejött, már meg is 

indult a küzdelem az ember és az állam között. Az állam nyomban arra törekedett, hogy az 

egyént maga alá gyűrje, hatalmát minél jobban kiterjessze feléje. Az egyén pedig ezzel szem-

ben önkéntelenül védekezett, iparkodott szabadságát megóvni, és ez a küzdelem, amely a tör-

ténelem hajnalán kezdődött tart ma is. Előadásában kiemeli:  

 

„A liberális kapitalizmus s a parlamentáris kormányzati rendszer elérkezett a tökélete-

sedés végső fokához. Kialakult ezen a téren az értékek hierarchiája és megállapították, hogy a 

szabadság: eszmény, a demokrácia: elv, és a parlamentarizmus: eszköz. Az eszközzel, az elv 

tiszteletben tartásával meg lehet valósítani az eszményt és így alakult ki egy sorozat, az álla-

moknak egész sora Európában és túl a tengeren, amely, a parlamenti rendszeren felépített de-

mokrácia elvében vélte megvalósítani, a szabadság emberi eszményét.  

Amikor ebben a kérdésben döntenünk kell, akkor mindenekelőtt meg kell állapítanunk, 

ha a jót erkölcsi szempontból használjuk, akkor a királyság és köztársaság államformája egy-

formán lehet erkölcsös és hasznos is. Sem a morális, sem pedig a hasznossági szempontok 

nem utalnak kifejezetten sem az egyik, sem a másik megoldás felé, a királyságban éppen úgy 

megtalálhatja boldogulását valamely nép, mint a köztársaságban. …  Ezt a célt is szolgálja ez 

a javaslat, mert most, azonnal és sürgősen a világ felé meg kell mutatni a magyar nemzet egy-

ségét ebben a kérdésben és meg kell teremteni a belső megnyugvás elindításához a legszüksé-

gesebb alapot. 95  

 

Erőss János (kp) képviselő a választandó államformák, a királyság és a köztársaság ha-

sonlításból indul ki. „Régi álláspontok félre tételével nem volt és nem lehet vita abban a kér-

désben, hogy a királyság intézményét … meglehetősen helytelenül értelmezték akkor, amikor 

az Isten kegyelméből valóságot egészen a XX. századig fenntartották. Szeretném lerögzíteni 

pártomnak azt az álláspontját, hogy a köztársasági államformával nem kívánunk és nem aka-

runk szakítani dicsőséges magyar múltunkkal és nem akarjuk őseink és atyáink hagyományait 

sem félretenni. A múlt vétkeivel és bűneivel kívánunk szakítani!”  

A kommunista párt nevében Rajk László felszólalásában kiemeli: „azok, akik közremű-

ködünk a Magyar Köztársaság megteremtésében, gondoljunk arra, hogy ezt a köztársaságot 

Martinovics, Hajnóczy, Laczkovics és társaik vértanúságai a republikánus Petőfi Sándor és 

                                                           
94 Nemzetgyűlés Napló, 1945. I. kötet 1945 november 29. - 1946. május 9. Nemzetgyűlés 8. ülésén, 1946. január 

24. 207. o.  
95 Nemzetgyűlés napló, 1945. I. kötet 1945 november 29. - 1946. május 9. Nemzetgyűlés 11. ülése 1946. január 

30. 250. o.  

 



86 
 

Táncsics, az 1849-es felelős minisztérium köztársasági elnöke, Szemere Bertalan és szabad-

ságharcunk nagy vezére, Kossuth Lajos készítették elő. A Habsburg-gondolat képviselői, a 

királyság szószólói ne is próbálják felfogásukat, törekvésüket Szent István palástjába burkolni 

és így próbálni becsempészni a magyar közszellembe. Ha Szent Istvánra hivatkozunk, csak 

egyetlenegy értelemben tehetjük, mint, aki példát mutatott a magyar történelemben arra, ho-

gyan kell következetesen, minden eszközzel megvalósítani egy célkitűzést a magyar nemzet 

érdekében, félretéve minden megalkuvást.  

A királyság intézménye Magyarországon egyszersmindenkorra a múlté kell, hogy le-

gyen. A magyar köztársaság törvénybe iktatása, véget vet Horthy huszonöt-esztendős korsza-

kának is, véget vet vérben, szennyben és hazaárulásban fogant uralmának is. Ez a reakciós 

rendszer az az 1918  1919-es forradalmak vérbefojtása után telepedett rá az országra és sza-

kította félbe azt a nemes munkát, amelyet a magyar nép demokratikus erői 1918-ban meg-

kezdtek. Az 1918-as magyar népköztársaság megrágalmazott és bemocskolt elnöke, Károlyi 

Mihály megérdemli, hogy ennek a törvényjavaslatnak tárgyalásánál tisztelettel emlékezzünk 

meg nemes alakjáról, a magyar nép javát akaró működéséről.” …  

Kéthly Anna szociáldemokrata képviselő kiemeli: „Rajk László elvtársam említette az 

ember átalakítását a közoktatással kapcsolatban. Új közoktatásunk nem szolgálatra és paran-

csolásra, hanem beleegyező együttműködésre fogja nevelni gyermekeinket, akik meg fogják 

érteni, hogy a magyar köztársaság jogokat és kötelességeket egyformán szabja meg minden 

polgára számára. … Az a réteg és csoport, amely itt ma még mindig a királyságot reklamálja, 

elfogadta, hogy saját nagybirtoka helyett csak a zsidó nagybirtokot áldozzák fel, és nem törő-

dött azzal, hogy a faji gyűlölködés a nincstelen kisembert is felfalja. … Biztosítja a javaslat … 

az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait, de nem többet, mert többet csak az kaphat, 

aki azt több kötelességteljesítéssel érdemli ki magának. … Amikor ez van benne a törvényja-

vaslat szövegében és ezt azzal az elhatározással, iktatjuk törvénybe, hogy ennek érvényesülé-

sét minden erőnkkel keresztül fogjuk vinni, ugyanakkor azt mondjuk, hogy semmi sem jár 

annak, aki a demokratikus jogokat a demokrácia megdöntésére akarja felhasználni.  

 

(Közbeszólások a kommunista párt oldalán: Kötél!)  

 

Eckhardt Sándor a Demokrata Néppárt céljai között emeli ki a keresztény állameszme 

megvalósítását. „Pártunk tehát elsősorban világnézeti párt, amely nem egy bizonyos osztály-

érdek vagy gazdasági program keresztülvitele céljából jött létre, hanem azért, hogy a keresz-

ténységből eredő politikai és erkölcsi tanokat az állami élet minden ágában érvényre juttassa. 

… A kereszténység nem negatívum, nem tagadás, hanem pozitívum, állítás. Barankovics Ist-

ván megfogalmazta, programunk fundamentuma a természetjog. … Ami a földreformot illeti, 

követeljük, hogy az állam keressen és találjon megoldást, a hitvallásos iskolák és az egyházak 

népi intézményei anyagi létének és független fenntartásának, főként az egyházi nagybirtok 

felosztása következtében szükséges, értékálló biztosítására. De nem fogadhatunk el olyan 

megoldást sem, amely az egyház népi intézményeinek nem anyagi függetlenségét, hanem a 

mindenkori hatalomtól való függését jelentené. … Akármilyen államformát létesítünk, abban 

egyetértünk, hogy annak egy demokráciában elsősorban az állampolgárok érzületében kell 

gyökereznie. … Úgy gondolom, vissza kell térnünk magához a néphez, hogy a népnek meg-

legyen az az érzése, hogy ő dönt az ő életébe vágó legfontosabb dolgokban. Ne szalasszuk el 

tehát az alkalmat, az államformát népszavazással erősítenék meg. 96  

 

Slachta Margit (párton kívüli): „A tegnapi felszólalók többsége megemlítette, hogy ma-

gában véve a királyság vagy a köztársaság nem jelent a demokráciával szemben ellentétet, 

mert lehet jó az egyik is és lehet jó a másik is. Attól függ, milyen tartalommal töltik meg 

azok, akik a hatalmat kezelik. … A  mi esetünkben nem egyszerűen arról van szó, hogy vá-
                                                           
96 Nemzetgyűlés napló, 1945. I. kötet 1945 november 29. - 1946. május 9. Nemzetgyűlés 11. ülése 1946. január 

30. 266., 270., 278., 287. o. 
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lasszunk a királyság és a köztársaság között, hanem arról van szó, hogy egy ezeréves király-

ságtól megválunk és átmegyünk a másik alkotmányformába, éspedig éppen azon a lényeges 

ponton fogunk eltérni a királyságtól, … hogy tudniillik a vallásos alapon álló világnézettől 

távolabb kerülünk. … Aki a hatalom hordozója, az lelkiismerete szerint érvényesíti azt és azt 

milyen vallásos meggyőződéssel, tehát Isten iránti felelősséggel cselekszik akkor egészen 

máskép fogja ezt tenni, mintha hitetlenül nem lát polgártársaiban mást, mint egyszerűen ha-

talmának eszközeit. …  

Slachta Margit felvetésein keresztül ismerhetjük fel: »… mindazt a keresztény magyar 

emberekkel szemben elkövetni kész és elkövető pusztító cselekedeteket, melyeket a Moszk-

vából Magyarországba érkező megbízottak, törvényes keretek között hajtanának végre. Le-

gyen németajkú magyar, bárki, akitől lehet elvenni vagyont. Ugyanis, aki ideérkezik, annak 

biztosítani kell fedelet feje fölé, nadrágot a fenekére, és zsebkendőt, hogy taknyos orrát tudja 

mibe kifújni.« 97  

… A kisgazdapárt tegnapi szónoka azt mondotta: a jelen korban nem adatott meg ne-

künk, hogy nemzetünk nagy embereket termelt volna ki. Napóleon egész politikáját nem he-

lyeselhetjük, mert hiszen vért ontott és abszolutizmusra törekedett, de nagyságát senki sem 

fogja megkérdőjelezni. Mégis, amikor magához akarta ragadni a hatalmat és át akart térni a 

másik alkotmányformára, nehogy a külföld, amelyre Franciaország akkor éppen úgy rá volt 

utalva gazdasági szempontból, mint ahogyan mi, sőt mi sokkal jobban, — megkérdőjelezze, 

hogy az új alkotmány állandó és biztos lesz-e. Napóleon népszavazás útján biztosította saját 

maga hatalmának törvényességét. …  

Képviselőtársaim azon megjegyzésére, hogy a cenzúra mindent átengedett, befejezésül 

felolvasom Reményik Sándor néhány sorát: (Kiss Roland (szd): Inkább ne! — Egy hang a 

kommunistapárt soraiban: Nem tartozik a tárgyhoz,  Zaj.) amelyet a cenzúra törölt (Egy 

hang a kommunista párt soraiban: Az egész beszédet törölni kellene!) és amely így hangzik 

(olvassa): »Először a dicsőség hullott le, azután a hatalom, azután a korona, a kettős kereszt 

és a hármas halom ...« (Egy hang a szociáldemokrata párton: A nyilaskereszt!) … »azután a 

szabadság. …« (Egy hang a szociáldemokrata párton: Ledöntötte a nyilaskeresztet!) 

»…azután a hit, azután a remény. Nyomában lefutott csillagzatoknál maradt a csend és a sö-

tétség, az égbolt peremén.« (Zaj és mozgás.) —  

Ortutay Gyula (kg): Rossz vers ez, semmi más! — Derültség.)  

 

Mélyen t. Nemzetgyűlés! A nemzetgyűlés most határozni fog a történelem pedig 

ugyanúgy fog ítélni a mi elhatározásunk felett, mint ahogyan mi ítélünk az előző politika fe-

lett. (Egy hang a szociáldemokrata párton: Az elavult királyságok felett!  Kiss Roland (szd): 

Ön nem ítélhet, mert benne volt.) De ennél sokkal fontosabb, hogyan fog ítélni Az, akinek 

minden hatalom mikéntvaló felhasználásáért számot tartozunk adni: a minden hatalom Forrá-

sa, (Egy hang a kisgazdapárton: A nép!  Zaj.) akire utalt a mi szent királyunk, Szent István, 

amikor az ő Szent Koronáját az egyháztól, egyházi és vallásos szertartásokkal fogadta el.  

Ehhez talán még hozzátehetem: hogyan fog ítélni egész eljárásunk felett a sajátmagunk 

lelkiismerete, (Egy hang a kisgazdapárton: Ez a fontos!  Helyeslés.) és mindent egybevetve: 

hogyan gondoltuk át, mik a motívumai ennek, mi a helyzetünk, mit mond a jelen történelme, 

mit mond Európa helyzete, mit diktál a saját önérzetünk nekünk népképviselőknek, hogy sza-

badon szavazhassunk és úgy mehessünk a szavazóink elé, hogy ne azt mondhassuk nekik, 

amit a párthatározat diktált, hanem amiről mi meg vagyunk győződve. (Zaj és ellentmondások 

a szociáldemokrata- és a kommunista párton.)  

T. Képviselőtársaim: Egy ezeréves megszentelt múlttól szakítjuk el az országot. A jövő 

felelőssé fog tenni minket elhatározásunkért. A törvényjavaslatot a magam részéről nem fo-

                                                           
97 Az idézőjelbe részt 2017-ben idéztem az interneten közreadott: Nemzetgyűlés 12. ülésének anyagából. A mos-

tani közlés nem tartalmazza. Az 1946. évi január hó 31. anyag 313. oldal 9. sora: {… (Nagy zaj.) beírás olvasha-

tó. Elnök: Csendet kérek képviselő urak! Slachta Margit: (pk): … a jelen korban…} 
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gadom el. (Felkiáltások a kommunista párton: De csak a maga részéről! —  Vas Zoltán (kp): 

Éljen a köztársaság! — Általános taps.) …  

 

A Magyarország államformájáról szóló 1946: I. tv. kihirdetése. 

 

Elnök: T. Nemzetgyűlés! A nemzetgyűlés a törvényjavaslatot részleteiben is letárgyalta, 

tehát a törvény 19. §-ának rendelkezései szerint a Magyarország államformájáról szóló tör-

vényt mint 1946: I. tc-et kihirdetettnek jelentem ki. (Lelkes éljenzés. A képviselők a Ház 

minden oldalán felállva hosszasan tapsolnak. — Farkas Mihály: (kp) Éljen a magyar köztársa-

ság!  Élénk éljenzés.) 98  

 

„Így vált az 1946: I. törvénycikk a történelmi magyar alkotmány fejlődésének betetőzőjévé, 

amely – mint ahogy egykor az Aranybullára minden királynak esküt kellett tennie – minden 

későbbi demokratikus kormánynak az alapja lett. Kormányok mennek, kormányok jönnek, de 

ezt az alaptörvényt követniük kell. Ennek értelmében nevezte ki Nagy Imre 1956. november 

2-án többpártrendszeren alapuló kormányát, s ennek értelmében jelentette ki Antall József 

1956. november 3-án fogalmazott tervezetében Magyarország kormányzásáról: „A magyar 

politikai kibontakozás közjogi és kormányzati jogforrása az 1946: I. törvénycikk alapján létre-

jött status quo és az 1956. október 23-i forradalom. Magyarország államformája az 1946: I. 

törvénycikk alapján létrejött köztársaság; kormányformája az 1848: III. törvénycikkben meg-

állapított parlamentáris kormányzás. … Egyet sohasem szabad elfelejtenünk: az 1945. nov-

ember 4-i szabad választásokon a magyar nép a maga teljességében nyilatkozott a demokrácia 

mellett, és az ekkor választott nemzetgyűlés fogadta el a köztársasági törvényt. …” 99  

 

Az 1945. november 4-i  törvényhatósági választások után nagy ujjongás következett, 

igaz, a pártok bomlasztását a kommunisták továbbra is napi gyakorlatuknak tekintették. A 

moszkvai irányítás ezeket a műveleteket támogatta, így a magyar nép által alkotott demokrá-

cia kettős szorításba került. Ez a kettősség jelenik meg a nemzetgyűlési képviselők munkájá-

ban is. Egyesek reménykednek még a többpárti rendszer előnyeiben, hangot is adnak ennek. 

Ugyanakkor, már kevesek emelik fel szavukat az ezer év alatt kialakult alkotmányos jogrend-

szerünk mellett. A beszédekbe beszóló huhogók, magabiztos megjegyzéseiből már érzékelhe-

tő, a diktatúra felé elkanyarodás útjára lépések erősödő zaja.  

 

Hatalmi törekvések és a szalámi technika  

 

„Egyáltalán nem zárható ki, hogy a Rákosi-féle vezetés kezdettől fogva egyszerre kétfé-

le szalámi-taktika megvalósításán fáradozott. Az egyiknek az volt a célja és a végeredménye, 

hogy a hatalomért folytatott harcban fokozatosan szétverje az MKP valamennyi politikai el-

lenfelét, de logikus hipotézisként már régen felmerült bennem, hogy kezdettől fogva létezhe-

tett egy párton belüli, pontosabban a munkásmozgalmon belüli szalámitaktika is, amelynek - 

ha egyes taktikai szakaszai nem is voltak tudatosan előre megtervezve - a végcél egyértelmű 

volt: minden olyan csoportosulást vagy személyt ki kell iktatni a politikai életből, amelyről, 

illetve akitől feltételezhető, hogy akadályozhatja vagy zavarhatja Rákosiék hatalmi monopóli-

umának érvényesülését és fennmaradását.” 100  

 

                                                           
98 Nemzetgyűlés napló, 1945. I. kötet 1945 november 29. - 1946. május 9. 12. ülés 1946. január 31. Az írásos 

előterjesztést a Nemzetgyűlési Irományok 1945. I. kötet 1-70., I-II sz.  / Törvényjavaslat Magyarország állam-

formájáról: Nemzetgyűlési Irományok: 5. és 9. sz.  
99 Horváth János szerkesztésében: Tiltott történelmünk 1945-1947. in.: Csicsery-Rónai István: Az 1946. évi I. 

törvénycikk történelmi perspektívában. 146. o.  
100 Farkas Vladimir: 261., 263. o. Névszerinti felsorolásokkal és különös módszerekkel ismerkedhetünk meg a 

XIV. továbbá a XVII. fejezeteket olvasva.   



89 
 

Az ismert sztálini praktikának, amely szerint formális támadást csak hosszas előkészítés 

után szabad végrehajtani, egyénenként elkülönítve és likvidálva az ellenfelet, Rákosi Mátyás a 

szalámi-taktika elnevezést adta. Rákosi a hatalomátvételt, „erőszak nélküli forradalomnak”, 

vagy „vértelen forradalomnak” nevezte. A likviditás módszerit 1946-ban Rajk László bel-

ügyminiszter így foglalja össze: „Tanulj Lenintől : ha van öt ellenfeled, kössél szövetséget 

velük: igyekezzél négyet közülük az ötödik ellen hangolni, aztán hármat a negyedik el-

len, és így tovább, amíg csak egy ellenséged marad a szövetségben. Őt aztán már köny-

nyűszerrel likvidálni tudod és kirúghatod a szövetségből.”  
A lenini – sztálini metódus természetesen egyformán érvényes volt a párton belül és kí-

vül. Ismerkedjünk meg egy másik hanggal is: „A Kisgazdapárt reakciós jobboldala a népi 

demokrácia ellenségeinek szolgálatába szegődött, bomlasztja a kormányzat egységét, bénítja a 

törvényhozás munkáját, megmérgezi a közéletet. A parasztságot el akarja szakítani leghűbb 

szövetségesétől, a munkásosztálytól; éket akar verni a két munkáspárt közé; a szabad szak-

szervezetek kivívott jogait akarja csorbítani a nagytőke érdekében. Le a belső béke megbontó-

ival! Pusztuljanak a nemzeti egység árulói! Ki a nép ellenségeivel a koalícióból.” 101  

 

A MKP PB határozatban kijelenti: A Független Kisgazdapárt még azokat a képviselő-

sek sem zárta ki, akik ellen a nyomozás súlyos terhelő adatokat szolgáltatott. Ahelyett, hogy 

nyíltan leszögezné a párt főtitkárának, Kovács Bélának döntő felelősségét azért, hogy a Kis-

gazdapárt a magyar parasztság esküdt ellenségeinek menedékévé vált, és ezzel indokolná a 

párt főtitkári tisztségétől való eltávolítását, eltitkolja az igazságot a Kisgazdapárt tömegei 

előtt. Sürgős és halaszthatatlan ezeknek az elemeknek – személyekre való tekintet nélkül – 

maradéktalan eltávolítása a Kisgazdapárt képviselői csoportjából, törvényhatósági és községi 

képviseleteiből, szervezeteiből és a sajtójából, valamint a kormányzatból. 102 A MKP és SZDP 

összekötő bizottsága írja közleményében: „A miniszterelnök ellen felmerült vádak kapcsán, 

melyek szerint a leleplezett összeesküvésben részes volt, a magyar demokrácia érdekében 

elengedhetetlen Nagy Ferenc sürgős hazatérése, és azonnali lemondása. 103  

 

A kisgazdapárti és a jobboldali politikusokkal szemben folytatott nyesegetésekkel egy 

időben, zajlik a szociáldemokrata párt jobbszárnya elleni akció. „1947-től kezdődően került 

sor a kommunistákkal történő egyesítést elutasító peyerista szociáldemokraták, kisgazdapárti-

ak, Pfeiffer-pártiak, egyházi vezetők, köztük Mindszenty József hercegprímás, Grősz József 

kalocsai érsek letartóztatására. Koholt vádak áldozatai lettek a MOGÜRT, a MAORT és a 

Nitrokémia vállalat vezetői. A MAORT perben halálra ítélték Papp Simon vezérigazgatót, 

ítéletét később életfogytiglan fegyházra változtatták. Binder Béla termelési felügyelőt négy év 

börtönre ítélték. Áber Bódog tisztviselő a kihallgatások során „betegségben” meghalt.” 104  

 

Rákosi Mátyás az 1945. október 31-i sportcsarnoki nagygyűlésen többek között az aláb-

biakat jelenti ki: Különböző mesterkedésekkel kísérletezik a reakció a munkásság soraiban is. 

Az utóbbi időben sokat szerepel egy régi ismerősünk: Peyer Károly. Jól ismerjük működését: 

25 esztendőn keresztül volt a Horthy-rendszer kezes ellenzéke, és oroszlánrésze volt abban, 

hogy a magyar dolgozók tavaly, a döntő pillanatban nem tudták úgy felvenni a harcot a fa-

sizmus ellen, ahogy azt az ország és a dolgozók érdeke megkövetelte. Ez a Peyer Károly most 

azzal foglalkozik, hogy a reakció helyett a Kommunista Pártot támadja. Erre is meg fogja 

kapni a megfelelő választ.” 105  

 

                                                           
101 Megjelent: A népi demokrácia útja. A MKP III. kongresszusának jkv. Szikra 1946. 309-312. o. 
102 Megjelent: Szabad Nép 1947. január 31. (75). 400. o. 1947. január 30  
103 Megjelent: Szabad Nép. 1947. május 31. (92) 1947. május 30. 483. o.  
104 Gábor Róbert 161. o.  
105 Megjelent: Szabad Nép, 1945. november 3 ( 39) 171. o  
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A Szociáldemokrata Párt válaszában kiemeli: A főtitkárság nem tartja szerencsésnek, 

hogy a másik nagy munkáspárt beleavatkozik a Szociáldemokrata Párt belső ügyeibe. … Pe-

yer Károly elvtárs tavaly a döntő pillanatban Mauthausenben, a német Gestapo fogságában 

volt, és így sem segíteni, sem hátráltatni nem volt módjában a magyar munkásság ellenállási 

mozgalmát. 106  

 

Jelentékeny zavart okozott a kommunista vezetés számára az a körülmény, hogy a párt 

rendelkezett Nyugaton is ismert politikusokkal, akik a nyugati demokrácia hívei voltak. To-

vábbi veszély forrását az jelentette, hogy a SZDP-nek komoly kapcsolatai voltak a szakszer-

vezetekkel. Magában a szociáldemokrata pártban is léteztek eltérő politikai áramlatok. A párt 

baloldalához tartozott Marosán György, Szakasits Árpád, Ries István, Justus Pál. A jobb-

szárny képviselői tekintéllyel bíró tagjai, Peyer Károly, Kéthy Anna, Szeder Ferenc, Szélig 

Imre. 107  

 

1946 tavaszán, április 29-én,  Szakasits Árpád a Sportcsarnokban megtartott beszédében 

kifejtette: Mint szabad, független és önálló párt szétbonthatatlan testvéri kapcsolatban akarunk 

együtt haladni a nagy Kommunista Párttal. Mint ahogy nem lehet szétbontani a munkásosz-

tályt, éppúgy nem lehet szétszakítani együttműködésünket sem. Ezt az egységet megőrizzük 

és továbbfejlesztjük mindaddig, amíg el nem érkezik az ideje annak, hogy a két munkáspárt 

egybeolvadjon.  

 

Peyer Károly 1947. augusztus 5-én bejelentette, hogy kilép az SZDP-ből, és a választá-

sokon a Radikális Párt jelöltjeként vesz részt. A Szociáldemokrata Párt vezetősége augusztus 

6-án tartott ülésén egyhangúlag megbélyegezte Peyer és társai eljárását. „Azzal, hogy polgári 

párthoz csatlakoztak, önmaguk felett mondtak ítéletet, és maguk rekesztették ki magukat a 

proletariátus soraiból” - mondja az erről kiadott közlemény..108  

 

A Nemzetgyűlés ülésein az értelmiségiek köreiben végrehajtott tisztogatásokról tárgyal-

tak a képviselők. Az értelmiség, ezek között a köztisztviselői kar lefejezése más módszerekkel 

történik.  

  

Stühmerné Oberschall Ilma (msz) kérdezi: „Mi a célja a kormánynak a köztisztviselő 

társadalommal, hogy illetményeit úgy állapítja meg, hogy az a legigénytelenebb létfenntartás-

ra sem elegendő, viszont munkaidejét felemeli oly mértékben, hogy az feltétlenül munkatelje-

sítményének rovására megy? Válaszában rámutat: B-listára helyeztek kiváló szakembereket, 

be nem bizonyított vádak alapján. Ezzel szemben egyes pártok megbocsátással viseltetnének a 

kis-nyilasok iránt, akikről bebizonyosodott, hogy nyilas párttagok voltak.  

Reméltük, hogy ez a társadalmi réteg, amely a legutolsó esztendőben mindenét eladva, 

nyomorogva, keresztülverekedte ezeket az időket és hősies önfeláldozással építette maga kö-

rül otthonát, valamelyes tűrhető megélhetési formához jut. Arra, hogy milyen katasztrofális 

következményekkel járhat, ha egy állam értelmiségi rétegét ilyen mélyre leszorítja, nem a mi 

megállapításunk jellemző, hanem Sauvageot professzoré, aki a párisi rádióban szó szerint 

ezeket mondotta: Az a tény ugyanis, hogy egy mérnök fizetése semmivel sem magasabb, mint 

egy alkalmi munkásé, hihetetlen mértékben csökkentette a mérnökök utánpótlását, amely rö-

videsen válságba kerül.  

Ez természetesen nemcsak a mérnökökre vonatkozik, hanem minden értelmiségi foglal-

kozásra. Egy kis nemzetnek különösen szüksége van a kultúrfölényre. Sokkal nagyobb értel-

miség kell ahhoz, hogy egy kis ország rossz gazdasági és politikai viszonyok között valaho-

gyan helyt tudjon állni, mint egy boldogabb és gazdagabb ország. Fel kell tenni a kérdést, a 

                                                           
106 Megjelent: Népszava, 1945. november 4. (39) 171.  
107 Horváth János szerk.: Tiltott történelmünk 1945-1947 33. o  
108 Megjelent: Szabad Nép, 1947. augusztus 7. (97) 499. o.  
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kormánynak szándékában van-e rendezni a B-lista kérdését, nem pártpolitikai, hanem szak-

szempontok figyelembevételével, rendezni a köztisztviselők fizetését, hogy azokból megélni 

lehessen és ezért tanulni érdemes legyen?” 109  

 

A B-lista azoknak a személyeknek megjelölése, akiket a kommunista párt közigazgatási 

osztálya, a párt kormányzati pozíciókba kerülésével, politikai „ellenfeleinek” kiszorítása ér-

dekében hoz létre. A B-listázás első hulláma 1946-ban, Rajk László belügyminisztersége alatt 

kezdődött, amikor két hónap leforgása alatt 50 ezer embert bocsátottak el a közigazgatásból, 

és másfél ezer civilszervezetet oszlattak fel. „Az 1948. június 28-i összesítés szerint 80 041 

főt tett ki a B-listázottak száma.” 110 „A törvényben biztosított gyülekezési és egyesülési jog 

megsemmisült. Felszámolták a polgári tömörüléseket (Budapesten 901 egyesületet számoltak 

fel, ezek közül 744 a polgári erőket tömörítette). Kb. 40 000 embert internáltak és 230 000 

kitelepítést hajtottak végre.” 111   

Csősz László kisgazda képviselő arra utal, hogy a B-listázás, a létszámcsökkentés vég-

rehajtása politikai irtó hadjárat az értelem ellen. Legtöbbször csak az a bűnük, hogy tudnak, 

képzettek és elhivatottak. Az epigonok támadása a nagyok ellen. A demokratikus felemelke-

dés helyett színvonal csökkentési tendencia mutatkozik és nyilvánvaló ebből az a szándék, 

mintha bizonyos körök le akarnák nyírni ennek az országnak szellemi vezető rétegét, ez eljá-

rás során a nagyok lerángatásával az egész országot a szakadék szélére állítják. Hogyan aka-

runk a külföld felé megbecsülést szerezni a magyar népnek akkor, amikor tudósok, művészek, 

gyakorlati szakemberek, világhírű sportolók egész tömegét közösítjük ki a B-listázással? 112  

Reök Iván kisgazdapárti képviselő mondta: A nemzetgyűlés figyelmét még csak arra 

szeretném felhívni, hogy egy ember életének, exisztenciájának eldöntésénél lehetetlen az, 

hogy a háta mögött Ítélkezzenek. Kétezer évvel ezelőtt, amikor Pál apostolt bíróság elé akar-

ták állítani és megvádolták, akkor a helytartó azt mondotta: nem szokásuk a rómaiaknak, hogy 

valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlott szembe nem állíttatik vádlóival és alkalmat 

nem nyer a vád felől való védekezésre. 113  

 

Zsedényi Béla beszéde a békefeltételek gazdasági előírásairól   

 

T. Nemzetgyűlés! De nyíltan és őszintén kell beszélni a magyar békefeltételek másik ré-

széről, a gazdasági követelésekről is. A magyar jóvátételi terhek — a most bejelentett angol-

szász kártérítési követelések beszámításán kívül is — lecsökkent nemzeti jövedelmünknek 

több mint 25 százalékára rúgnak. Maga a jóvátétel a háromszázmillió dollárra rúgó összegé-

vel, az 1938-as dollár értékeléssel és az 1938-as dömpingárak mellett annak tulajdonképpen 

többszörösére rúg. A Jóvátételi Hivatal elnöke állapította meg,  hogy e terhek meghaladják az 

1.200 millió mai értékű dollárt. Két megállapítást kell leszögezni.  

Az első az, hogy amikor a jóvátételi kötelezettségeket megállapító fegyverszüneti 

egyezményt Moszkvában 1945. január hó 20-án megkötöttük, az ország gazdasági állapota 

még nagyjában és egészében sértetlen volt. Csupán ipara és vasúti gócpontjai, valamint na-

gyobb városai szenvedték károkat az angolszász bombatámadások következtében. Ezeket a 

feltételeket tehát akkor minden illetékes tényező jóhiszeműleg, abban a hiszemben vállalhatta 

el, hogy ezeket, teljesíteni is tudjuk: teljesíteni tudjuk anélkül, hogy ezáltal gazdasági életünk 

teljes csődbe vagy pedig végveszélybe kerülne.  

                                                           
109 Nemzetgyűlési napló 1945. III. kötet * 1946. augusztus 13. 1946. október 4.  1946. augusztus 7. A nemzet-

gyűlés 52. ülése 804. o  
110 Kiszely Gábor: ÁVH Egy terrorszervezet története. 52. o.  
111 Kahler Frigyes: a Kommunizmus hosszú árnyéka 13. o.  
112 Nemzetgyűlési napló 1945. III. kötet * 1946. augusztus 13. 1946. október 4. A nemzetgyűlés 52. ülése 1946. 

augusztus 14. 95. o.  
113 Nemzetgyűlési napló 1945. III. kötet * 1946. augusztus 13. 1946. október 4. A nemzetgyűlés 52. ülése 1946. 

augusztus 14. 118. o.  
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A második idekívánkozó megállapítás az, hogy lényegesen eltérő körülmények között 

kezdtük meg a teljesítést. Mert időközben egész gazdasági életünk korábbi státusa felborult, 

ördögi tervek, parancsok és bűnös kezek az országnak felmérhetetlen károkat okoztak. Vasút-

vonalainkat tönkretették, hidainkat felrobbantották, értékes javainkat, állatállományunkat, 

gyárainkat, vasúti szerelvényeinket, közlekedési eszközeinket, élelem- és nyersanyagtartalé-

kainkat, kincseinket külföldre hurcolták. Budapestet, az ország fővárosát az ostrom borzalma-

inak és pusztításainak dobták áldozatul. …  

Akkor, amidőn a kötelezettséget elvállaltuk, ha nehezen és nagy áldozatokkal is, de vé-

res verejtékkel mégis teljesíthetőnek látszott, ezek után az események után a mi hibánkon 

kívül fekvő okok következtében tulajdonképpen teljesíthetetlenné vált. Ezt látta be nyilván 

nagylelkűen és megértően a Szovjetunió és legutóbb Jugoszlávia is, amelyek méltányolva 

megsúlyosbodott helyzetünket, könnyítéseket tettek vállalt kötelezettségeinken. … Az első 

világháború után a Németország által fizetendő jóvátétel mennyiségét a nemzeti jövedelem 

évi két százalékában állapították meg. Már ez a két százalék is oly súlyoknak bizonyult, hogy 

— amint tudjuk — sohasem tudták megfizetni.  

 

Az 1924-ben kötött megállapodás szerint Magyarország a békeszerződésből származó 

összes kötelességek teljesítéseképpen akkoriban nemzeti jövedelmének évi egy százaléka kö-

rül mozgó jóvátételt fizetett. Ha most ehhez az 1.200 milliónyi mai értékű dollárhoz akárcsak 

gondolatban is hozzászámítjuk az angolszászoknak fizetendő kötelességek összegét, és régi 

adósságainkat is, akkor ezt már nemzeti jövedelmünk százalékával mérni is képtelenek va-

gyunk és valljuk be őszintén, kifizetéséről nem is álmodhatunk.  

Őszintén fel kell tárnunk a kérdést. Szerény nézetem szerint kényes kérdéseink nincse-

nek. Minden kérdés csak addig kényes, amíg nem beszélünk róla. Fel kell vetnünk a kérdést, 

hogy kinek szolgálja az érdekét az, ha mi ezeket az irracionális és imaginárius feltételeket 

hatásvadászó engedelmességgel és sunyi rosszhiszeműséggel egyenesen csak elfogadjuk, tud-

va-tudván azt, hogy ezek teljesítésére ugyan sor nem kerülhet, mert azok teljesítése per abszo-

lúte lehetetlen. Soha az egész történelem folyamán nemzetet még így meg nem nyomorítottak, 

mint ahogy bennünket nyomorítanának meg, ha ezeknek a követeléseknek nemcsak a demok-

rácia és, az Atlanti Charta, hanem a humánum törvényeivel is ellenkező behajtását megkísé-

relnék. Mindenkinek be kell látnia, hogy mennyivel inkább szolgálja a demokrácia és a világ-

béke érdekét és maguknak a jóvátételbeli és kártérítésben részesülő hatalmaknak az érdekét is, 

ha megmutatjuk sebeinket, kiállunk a fórumra és feltárjuk összes lehetőségeinket és teljesítő-

képességünk határait.  

 

Életünk, jövőnk érdekében tanúként kell felhívnunk a világ közvéleményét és magukat 

az érdekelt hatalmakat kell felkérnünk arra, hogy állapítsák meg lecsökkent nemzeti termelé-

sünk és teljesítőképességünk végső határait és követeléseiket velünk szemben ebhez a mér-

tékhez szabják. Hívjuk fel a világ közvéleményének figyelmét ezekre a tényekre, állapítsák 

meg ezeket a tényeket ők maguk és elkészítendő jelentésünket tegyük le majd az Egyesült 

Nemzetek házának asztalára és azután kérjünk döntést.  

Ezek a döntésre hívatott hatalmak akkor öntenek tiszta vizet a pohárba, ha teljesítőké-

pességünk határainak megvonásakor az összes fennálló külföldi fizetési kötelezettségeinket 

összeszámlálják. Ezek először is a háborúelőtti külföldi adósságok törlesztése, másodszor a 

jóvátétel, harmadszor a kártérítési kötelezettségünk. Mert bármennyire is eltérő célokat szol-

gálnak azok, végül ugyanabból a forrásból, a magyar dolgozók verejtékéből fedeződnek, tehát 

feltétlenül összeszámlálandók.  

Valljuk és lássuk be, hogy csakis az ország és a magyar gazdasági élet újjáépítése tudna 

egyedül biztosítani a külföldi kötelezettségek fizetési lehetőségét. E-nélkül ezeket a fizetési 

kötelezettségeket csak kiróni lehet, de behajtani sohasem. Ismerem Byrnes amerikai külügy-

miniszter úr nagyjelentőségű érvelését, amellyel egyrészt a jóvátétel, másrészt a kártérítési 

kötelezettségek közötti különbséget magyarázza meg. Tudom nagyon jól, hogy nagy különb-
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ség van a kettő között, mert a jóvátétel kimegy az országból, de a kártérítés itt bennmarad, 

továbbra is a magyar gazdasági életet gazdagítja, de az államháztartás szempontjából mégis 

egyforma kötelezettséget jelent mind a kettő, mert adózás és verejték útján kell összeszedni. 

114  

 

Küzdőtéren a kommunista hatalom kiépítésének jogi háttere  

 

Történeti alkotmányunk felszámolásának jeles fejezetéhez érkezünk el. Az országgyű-

lésben tárgyalják, elfogadják, és törvénybe iktatják az 1946. VII., XIV., VI., XIX. törvénye-

ket. 115 A kommunista hatalom politikai alapjait az 1945. évi XI. törvény biztosítja, az állam-

hatalom gyakorlásának „ideiglenes” rendezésével.  

 

Az 1946. évi VII. törvény indoklásában az igazságügyminiszter kifejti: „Az elmúlt ne-

gyedszázad büntetőjogi fejlődésének egyik jellegzetessége az alkotmányos állami rend, az 

állam külső és belső biztonságának és a társadalmi békének az addiginál szélesebb körű, haté-

konyabb fegyverekkel való céltudatos védelme. … A hathatós büntetőjogi államvédelmet a 

demokratikus elveken nyugvó rendszer sem nélkülözheti. … A törvényjavaslat legfőbb célja, 

hogy biztosítsa a demokratikus szemléletből folyó politikai szabadságjogokat, a jogegyenlő-

séget, a közélet bírálatának lehetőségét és a szólásszabadságot, de, ugyanakkor hathatós véde-

lemben részesítse a demokratikus magyar köztársaságot. … A javaslat a benne foglalt bűntet-

tek tárgyában való ítélkezést a népbíróságok hatáskörébe utalja. Ezáltal az nemcsak az elmúlt 

korszak háborús- és népellenes bűnösei, hanem a jövőben előforduló legsúlyosabb politikai 

bűnözők felett is kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. …  

 

A köztársaság demokratikus állami rendjének biztosítása nemcsak cselekményekkel, 

közvetlen erőszakkal szemben szükséges, hanem az állampolgárok kisebb vagy nagyobb cso-

portjára való olyan lelki reáhatásokkal szemben is, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek 

lelki világában a demokratikus állami rendszer megdöntésére vagy megbontására való hajlan-

dóságot és lelki készséget felidézzék, illetőleg a demokratikus állami rendszer alapintézmé-

nyei és eszméi ellen, vagy annak meggyőződéses híveivel szemben gyűlölséget keltsenek. 

Ezért nyilvánítja büntette a javaslat az említett jogi tárgyak ellen irányuló lazítást és izgatást. 

A javaslat tehát büntetni kívánja a nyilvánosságot óvatosan kerülő, az egyének külön-külön 

meggyőzését célzó izgató propagandát és alattomos aknamunkát is.  

A javaslat négyféle elkövetési cselekményt ismer aszerint, hogy a lázítás, illetve izgatás 

mire irányul. Az első változatot az valósítja meg, aki általában a demokratikus állami rendszer 

megbontására vagy megdöntésére, avagy a köztársasági államforma jogellenes módon való 

megváltoztatására lázít. A második változat abban áll, hogy a tettes a demokratikus állami 

rendszerrel vagy annak alapintézményeivel szemben igyekszik ellenséges érzületet, gyűlöletet 

kelteni. Az izgatás e módja tehát a demokratikus állami rendszer, illetőleg annak alapintéz-

ményei ellen irányul.  

 

Az elmúlt reakciós korszak hívei a demokrácia elleni harcot a személyes küzdelem teré-

re siklatják, amely mindenkor a legeredményesebb és a legkönnyebb módja volt az eszmék és 

rendszerek lejáratásának. Szükséges ezért oly rendelkezés felvétele, mely gondoskodik azok 

megbüntetéséről, akik meghatározott népcsoportok ellen gyűlöletre izgatnak azért, mert a nép 

illető csoportja demokratikus vagy köztársasági meggyőződésű, az újonnan kialakult demok-

ratikus magyar államrendszernek híve. Ez a büntetés alá helyezett izgatás harmadik típusa. 

Végül az izgatás negyedik típusa: az állampolgári jogegyenlőség érvényesülése ellen irányuló 

izgatás. A jogegyenlőség eszméjének megtagadásával szorosan összefügg a nemzetiségi, faji 

                                                           
114 Nemzetgyűlési napló, 1945. III. kötet * 1946. augusztus 13.- 1946. október 4. 53. ülése 1946. augusztus 22. 

177. o. 
115 Kháler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989 7. o.  
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vagy felekezeti gyűlölködésre izgatás, amelynek büntetés alá helyezése már a Btk. 172. §-

ának második bekezdésében megtörtént, azonban a gyakorlatban nem bizonyult kielégítőnek. 

A Btk. 172. §-ának második bekezdése pl. azt kívánta meg a büntethetőséghez, hogy a tettes 

valamely hitfelekezetet vagy nemzetiséget »a másik« ellen izgassa gyűlöletre. Nem volt tehát 

büntethető az, aki valamely nemzetiség tagjait egy hitfelekezet ellen izgatta. …  

 

A Kúria az izgatással kapcsolatosan elvi éllel kimondotta, hogy aki a zsidóság ellen ál-

talánosságban izgat, az az izraelita hitfelekezet ellen is izgat. A tettes számára tehát — meg-

felelő törvényértelmezés mellett — a múltban nem biztosított büntetlenséget az a védekezés, 

hogy nem az izraelita hitfelekezet, hanem a Btk. 172. §-ának második bekezdésében fel nem 

említett zsidó faj ellen kívánt fellépni. Természetesen távol áll a javaslattól a faji ideológia 

törvénybeiktatása és a faj természettudományi szempontból is vitás fogalmának jogi szabá-

lyozás tárgyává tétele: mégis felvette a faji gyűlölködés fogalmát, mert a múltak tapasztalatai 

alapján számolni kell azzal, hogy az állampolgári jogegyenlőség elleni izgatás a faji ideológia 

ürügye alatt próbálja bomlasztani a demokratikus állami rendszert.” 116  

 

A nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvény  

 

A törvény általános indoklásában rögzíti:  

(I.) „A demokratikus szellemben újjáéledő Magyarországban az államhatalom kizáróla-

gos forrása és birtokosa a magyar nép, amely ezt a hatalmat az általános, titkos, egyenlő és 

közvetlen választójog alapján összeült Nemzetgyűlés útján gyakorolja. A Nemzetgyűlés főleg 

és elsősorban törvényhozó szerv, de a parlamentáris kormányzati elvnek megfelelően, döntő 

befolyása van az államügyek vitelére egyéb vonatkozásban is, különösen azáltal, hogy ellen-

őrzi, sőt felelősségre is vonhatja a köztársasági elnököt és az általa kinevezett kormányt. A 

demokratikus államrend elsőrangú fontosságú követelménye ehhez képest a Nemzetgyűlés 

függetlenségének és minden illetéktelen befolyástól mentes működésének biztosítása, ennek 

pedig egyik legjelentősebb eszköze a képviselői összeférhetetlenség körültekintő szabályozá-

sa. …  

(II.) Annak biztosítása, hogy a nemzetgyűlés tagjai függetlenül, minden illetéktelen be-

folyástól mentesen, a törvényhozói önzetlenség és a közéleti tisztesség követelményeinek 

megfelelően teljesíthessék fontos közéleti tisztségüket, a demokratikus államrend legfonto-

sabb kívánalmai közé tartozik. … Amennyire fontos ugyanis egyfelől az, hogy az alkotmá-

nyos élet fentebb kiemelt követelményei érvényesüljenek, éppen olyan lényeges másfelől az 

is, hogy az összeférhetetlenség szabályozása ne rekessze ki a törvényhozás munkájából azokat 

a személyeket, akiknek élethivatásuk gyakorlásában szerzett különleges látóköre, tájékozott-

sága és képzettsége szinte nélkülözhetetlen a törvényhozó testület színvonalának fenntartása 

és emelése szempontjából.” 117  

 

A 1947. évi XXII. választójogi törvény vitája a nemzetgyűlésben  

 

A nemzetgyűlés 145. és 146. ülésein felszólaló képviselők két szempontból közelítették 

meg az 1947. évi törvényhatósági választásokhoz benyújtott törvénymódosítások szükséges-

ségét. A jobboldal a választási törvény módosításaiban elrejtett hatalmi törekvések csíráit tárta 

fel, rámutatva a törvényesített módon kizárható választók tömegeire, akiket a baloldal nem 

ellenzékének, ellenségének tekint. Hozzászólásaikban jellemezték azt a helyzetet, melyet sza-

                                                           
116 Benyújtotta Reis István igazságügy miniszter 1946. évi február 7-én. Nemzetgyűlési irományok I. kötet - 1 -

70., I-II. sz. 15. sz. melléklet 84. o.  
117 1948. évi április hó 27. A Nemzetgyűlés alkotmányjogi és közjogi bizottságának jelentése „a nemzetgyűlési 

képviselők összeférhetetlenségéről" szóló 71. számú törvényjavaslat tárgyában. A 71. számú irományt, az alkot-

mányjogi és közjogi bizottság véleményezte. Teljes szövegét a 72. számú iromány tartalmazza, a törvény újrafo-

galmazási javaslata a Nemzetgyűlési irományok 1945-1949. II. kötet 72. számú mellékletében olvasható. 22. o. 
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lámipolitikájával a kommunista vezetés az 1945. évi törvényhatósági választások után elért. A 

pártjaikból kiszorított, keresztény értékeket valló, polgári demokrácia felépítéséért küzdő 

képviselők felismerik, hagyományaitól eltérő útra tereléssel hogyan alakul a nemzet jövője. 

Nem volt nehéz felismerni a kommunisták törekvéseit: a politikai közéletből ki kell zárni a 

jobboldali eszmét valló pártokat.  

A társadalomra ránehezedő hazug propaganda, nem a munkásság, nem a paraszt-

ság, nem az értelmiség érdekeit szolgálta, egyszerűen a vak tömegszenvedélyekre speku-

lálva megzavarták az érvek között nehezen eligazodó emberek gondolkodását. Az úgy-

nevezett baloldali értékeket képviselő pártok szónokai részéről hangzik el, demokrácia nevé-

ben a demokráciáért. A nép nevében, azoknak a munkásoknak és parasztoknak nevében szól-

nak, akik egy polgári társadalom felépítésében hisznek, demokráciát akarnak. A nemzetgyűlés 

termében ott könyököl a kommunizmus előszele, fasisztáznak, náciznak, antiszemitáznak. 

Bíznak magukban. A magabiztosságuk alapja, akkor juthatnak hatalomba, amikor a keresz-

tény értékeket valló, polgári demokráciát megvalósítani kész képviselőket kiszorítják a tör-

vényhozásból.  

 

Felelet érkezik a magyar történeti alkotmány további nyesegetéséről. Ennek is üzenete 

van, a ma demokrácia holnap szocializmus irányába. Az új politikai helyzetben pedig nem 

lesz szükség keresztény, polgári demokrata értékekre. Az uralomba jutás gőzében, sajátos 

stílussal, belső énjükből kicsapódó türelmetlenségük: a „meddig rontják még a MI levegőn-

ket?” E szellemben, minden aljas megnyilatkozás megengedett. Feldúlva az egészséges társa-

dalmi értékeket, működik a megfélemlítés eszközregimentje. Így számolgatják fel az ezer 

éves múlt értékeit. Legyen megengedve egy tágabb teret elhelyezni a helyzet bemutatásához. 

Azért, mert a kommunisták egyik jelentős állomása ez a törvénymódosítás. Fontos továbblé-

pésük a diktatúra alapjainak lerakásához. 118  

A meddig rontják még a MI levegőnket szelleme egyik jelentős hatását az alábbi levél-

ből ismerhetjük meg. Az elnök, a nemzetgyűlés 145. ülésén bejelenti: Dr. Sulyok Dezső le-

mondott képviselői megbízatásáról. Bemutatja Balogh István nemzetgyűlési képviselő úr le-

velét, amelyben tudatja, hogy Független Magyar Demokrata Párt néven pártot alapított. A 

bejelentéseket a nemzetgyűlés tudomásul veszi. Ezt követően Nagy Vince felolvassa a Ma-

gyar Szabadságpárt nyilatkozatát:  

„Az utóbbi hónapok és különösen a legutóbbi hetek eseményei minden tárgyilagos 

szemlélő számára nyilvánvalóvá tették, hogy pártunk képviselőinek mentelmi jogát, szemé-

lyes biztonságát, testi épségét a kormányzat nem képes biztosítani. Két, pártunkhoz tartozó 

nemzetgyűlési képviselő véres feje, testi és lelki szenvedései bizonyítják az előbbieket. A 

beterjesztett és napirenden lévő választójogi javaslat bizottsági tárgyalása során minden tö-

rekvésünk ellenére nem lehetett elérni, hogy a nemzetgyűlés által alkotott demokratikus tör-

vényekben, de a magyar törvényhozás által ratifikált békeszerződésben is lefektetett jog-

egyenlőséget és politikai szabadságot mélyen sértő rendelkezések ebből a javaslatból kikü-

szöböltessenek. Mindezek következtében a Magyar Szabadságpárt számára nem maradt más 

út, mint annak elhatározása, hogy pártunk a választójogi törvény vitájában nem vesz részt, 

éppígy nem vesz részt az ennek a törvénynek alapján elrendelendő szavazásokban sem.  

 

(Egy hang a kommunista párton: Helyes!)  

 

Minden tisztességesen gondolkodó ember előtt világos lehet, hogy milyen nehéz szívvel 

jutott pártunk erre a súlyos elhatározásra. Politikai ellenfeleinknek is el kell vagy legalábbis el 

kellene ismerniük, hogy a legnehezebb körülmények közt nyílt, és bátor harcot folytattunk 

elveinkért. … Sajtónk elnémítása következtében képtelenek voltunk védekezni olyan rágal-

                                                           
118 Nemzetgyűlési napló 1945. VIII. kötet. 1947. június 24 - 1947. július 25. 445 - 494. o. 499 - 530. o. 1947. évi 

július 22. Az 1947. évi XXII. törvényről szóló, a 145. és 146. üléseken elhangzott nemzetgyűlési vitában elhang-

zottak mutatnak rá: Történeti Alkotmányunk egyik jelentős fejezetéhez érkeztünk! Érdemes fellapozni!  
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mak ellen, amelyeknek tűrése nagyobb szenvedést jelentett számunkra a testi bántalmazások-

nál is. Alig van közöttünk olyan, aki ne szenvedett volna üldöztetést a fasiszta és reakciós 

rendszer idején. Nem óhajtunk mandátumokért küzdeni egyenlőtlen fegyverekkel.  

Vallottuk és valljuk, hogy soha többé ebben az országban az ipari munkásság és a pa-

rasztság nélkül kormányozni nem lehet és nem szabad. Felelősségérzetünket mivel sem kíván-

juk inkább bizonyítani, mint azzal, hogy pártunk tevékenységét beszüntetjük, mert nem kívá-

nunk akaratlanul sem hozzájárulni párttevékenységünkkel ahhoz, hogy léte a szerencsétlen 

ország, amelynek elsősorban nyugalomra, és termelőmunkára van szüksége, öldöklő párthar-

cok vagy — Isten őrizz! — polgárháború színhelyévé váljék. Valljuk Deák Ferenccel, hogy a 

hazáért mindent kockáztatnunk kell, de magát a hazát kockára tennünk sohasem szabad.  

 

Ma is valljuk, hogy országunknak békében kell élnie a világ minden szabadságszerető 

népével és őszinte, hátsó gondolat nélküli barátságot kell fenn tartani az összes nagyhatal-

makkal, de elsősorban a Szovjetunióval. Lehet, hogy híveink és a bennünk bízók nagy táborá-

ban elhatározásunk csalódást fog kelteni, de mi nem népszerűségért, meleg tapsokért, nem a 

magunk érvényesülésért dolgoztunk. Pártunkat a történelmi szükségszerűség hívta életre, és 

ismét csak a történelmi szükségszerűségre hivatkozunk akkor, amidőn úgy látjuk, elérkezett a 

pillanata annak, hogy a párt megszűnésével tegyünk szolgálatot a hazának.  

Őszintén sajnáljuk, hogy politikai ellenfeleink nem tudták felismerni annak az értékét, 

hogy a mi oldalunkon, — bár tőlük sokban különböző nézetű — de egyéni tisztességükben 

hozzáférhetetlen, demokratikus múltjukban támadhatatlan politikusok és emberek működnek 

a közéletben, és félő, hogy a mi kiküszöbölésünkkel a társadalomnak általunk leginkább for-

málható része a demokráciára végképpen nem kívánatos utakra terelődhetik. Isten áldása le-

gyen a nemzeten és a szabadságon, amelyért ennek az országnak fiai már annyi vért és köny-

nyet áldoztak.”  

 

(Élénk helyeslés és taps a szabadságpárton. — Nagy Vince több szabadságpárti képviselővel 

elhagyja a termet — Rudas László (kp) tréfásan: A nemzetgyűlés a bejelentést tudomásul 

veszi.) A vitát az elnök bezárja. 119 

 

Hatalom megosztás az 1947. évi választások után  

 

„Beköszöntött az 1947-es esztendő. Erről az évről nemcsak a párt akkori vezetői, hanem 

1956 óta az MSZMP legtekintélyesebb politikusai is úgy írtak, illetve beszéltek, mint a ma-

gyar kommunisták történelmi jelentőségű vívmányainak időszakáról. Véleményem, szerint az 

1947-es esztendő a születőben levő népi demokratikus fejlődés felszámolásának döntő szaka-

sza volt.” 120  

A választójogi törvény változtatásával a jogosultak aránya, a háború előtti 33 %-ról 

1945-re 66 %-ra nőtt. 121 Ebben a korszakban többpártrendszer van, a pártok szabad versengé-

sében dőlt el a parlament összetétele, s ennek alapján alakult meg a koalíciós kormány. Ma-

gyarországon, a köztársaság 1946. februári megteremtése után a három legfontosabb közjogi 

méltóságot a többségi Kisgazdapárti politikus töltötte be: Tildy Zoltán a Köztársasági elnök, 

Nagy Ferenc a Miniszterelnök és Varga Béla a Nemzetgyűlés elnöke. A köztársasági állam-

forma megteremtéséről szóló törvény az emberi szabadságjogoknak olyan széles terjedelmét 

deklarálta, amely akkor meghaladta a nyugat-európai szintet is. Az „1946: I. törvénycikk Ma-

gyarország államformájáról” preambuluma felsorolta a köztársaság polgárainak „természetes 

és elidegeníthetetlen” jogait.  

Az 1945. XI. törvény I. fejezete a Nemzetgyűlést, a magyar állami szuverenitás kizáró-

lagos képviselőjének mondja ki, az 1945:VIII. törvénycikk értelmében megtartott választások 

                                                           
119 Nemzetgyűlési napló 1945. VIII. kötet * 1947. június 24. - 1947. július 25. 145. ülés 494. o.  
120 Farkas Vladimir: Nincs mentség X. fejezet 127. o. 
121 2. sz. mellékletben olvashatunk. (197. o.)  
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alapján. Tagjai soraiból 36 tagú politikai bizottságot választott. Feladata megállapítani Ma-

gyarország alkotmányát és államformáját. 122  

 

A nemzetgyűlésnek népképviseleti alapon, új államforma megteremtése, általános vá-

lasztással létrehozandó országgyűlésnek megalapítása és létrehozása kellett legyen közjogi 

feladata. A feladat teljesítése után, átadhatta helyét az általa összehívott végleges törvényhozó 

intézménynek, az országgyűlésnek. Ez a javaslat az 1945: VIII. tc. kiegészítő része.  

 

1946. február 1-én a nemzetgyűlés Tildy Zoltánt megválasztotta a Magyar Köztársaság 

elnökének. Az eskü szövege: »Én Tildy Zoltán esküszöm az élő Istenre, hogy Magyaror-

szághoz és annak alkotmányához hű leszek. Törvényeit és törvényerejű szokásait megtartom 

és megtartatom és köztársasági elnöki tisztemet a Nemzetgyűléssel egyetértésben  a magyar 

nép javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.«  

 

Nagy Ferenc elnök: …» Amidőn a magyar nemzetgyűlés nevében szívem egész mele-

gével üdvözlöm Elnök Urat a Magyar Köztársaság élén, kérem az Istent, hogy segítse, kérem 

a népet, hogy támogassa a legszentebb magyar célok elérésében. Kérem az Istent, hogy ez a 

nép, amely annyiszor megbűnhődte a múltat s jövendőt, ebben a sorsdöntő percben találja 

meg önmagát, mint ahogyan megtalálta elnök Úrban hivatott vezetőjét a békés, szebb, embe-

ribb élet felé vezető útján.« 123  

 

A köztársaság kikiáltása, a baloldali erők jobboldal elleni küzdelmének, s egyben a népi 

demokratikusnak mondott államiság kiépítésének fontos lépcsőfoka volt. A Politikai Bizott-

ság hatásköre tovább nőtt, a köztársasági elnök jogosultságával együtt a parlament jogköre 

csökkent. A köztársasági elnök képviselte a magyar államot, de a kormányzásban közvetlenül 

nem vehetett részt. A Politikai Bizottsága 1946. február 4-i ülésén Nagy Ferencet ajánlotta 

miniszterelnöknek, a nemzetgyűlés elnöke pedig a szintén kisgazdapárti Varga Béla lett. Nagy 

Ferenc maga írja le The Struggle Behind fhe Iron Curtain című könyvében, hogy belőle Ráko-

si Mátyás csinált miniszterelnököt, aki mindig a moszkvai kormány akaratát hajtotta végre.  

 

„Nagy Ferenc svájci tartózkodása idején kaptuk Rákosi Mátyástól azt a megbízást, hogy 

a miniszterelnök valamennyi, Magyarországgal folytatott telefonbeszélgetését hallgassuk le, 

és rögzítsük. … Végrehajtottam a kapott feladatot, sőt büszke voltam arra, hogy esetleg fontos 

információk megszerzésével hozzájárulhatok a hatalomért folytatott harc eldöntéséhez. … 

Nagy Ferenc valamennyi magyarországi hívását lehallgattuk, és viaszlemezen rögzítettük. Ez 

alól nem volt kivétel az a telefonbeszélgetés sem, amelyet Rákosi Mátyás folytatott Nagy Fe-

renccel. Ezek a viaszlemezek voltak az első darabjai annak a lemez- és hangszalaggyűjte-

ménynek, amelyeket különleges fontosságuk miatt  Péter Gábor utasítására ‒ kezdetben saját 

páncélszekrényemben kellett őriznem.  

Ezeket 1950-ben utódomnak, Zsidi Gyula ezredesnek adtam át, majd 1956-ban jó bará-

tom, Tárnoki János alezredes páncélszekrényében épségben átvészelték a tragikus októberi-

novemberi napokat. … Jancsi dühösen reagált hitetlenkedésemre. Igazának bizonyításaként 

kapásából idézett részleteket abból a hangfelvételből, amikor Kádár János Rajk Lászlót hall-

gatta ki, majd abból is, amely Szakasits Árpád Lóránt utcai leleplezését rögzítette. Végül ab-

ból is, amikor én hallgattam ki Kádár Jánost. Természetesen nem volt módomban ellenőrizni, 

hogy az általa idézettek szó szerint pontosak-e, de annak lényege megfelelt a valóságnak.” 124 

 

                                                           
122 Az elfogadott törvény megtalálható a : „Forrás: CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis”  
123 Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet - 1945. november 29. - 1946. május 9. 13. ülése 1946. február 1. 352 - 

353. o. 
124 Farkas Vladimir: Nincs mentség X. fejezet 137. o. 
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Az országgyűlés rendeleti jogszabályalkotásról  

 

A kommunisták az 1947 évi választások után, MDP-be tömörülésükkel, és a koalíciós 

pártokkal kialakított többségükkel együtt, a maguk számára lehetővé tették, hogy rátenyerel-

jenek a gazdaságra. Az országgyűlésben, a demokrácia szellemében, még 1946-ban előkészí-

tették az 1946: VII. törvényt, amit módosítottak. Az 1946:XVI. t.c. benyújtásakor a kormány 

még azzal indokolta meg a felhatalmazás iránti kérelmét, hogy azok között a rendkívüli vi-

szonyok között, amelyeket nemcsak a háború és a forradalom következményei, hanem az új 

jogrend kezdetlegességei és hiányosságai is jellemeztek, a közjó érdekében álló jogszabály 

alkotási szükségleteket a lassabban mozgó törvényhozási gépezet nem tudja kielégíteni. 

Vagyis, a jogszabályalkotásnak leggyorsabb módját, a rendeletek útján való jogszabályalko-

tást kell biztosítani a kormány számára, kiterjesztve arra a körre is, amelyet rendes viszonyok 

között a törvényhozás fenn szokott tartani magának.  

 

1947 októbere óta a kormányt támogató politikai szervezet egységesebbé vált. A két 

marxista párt egyesülése, együtt a koalíció pártjaival, a párthatárokat szinte elmosta. A koalí-

ciónak egy nevezőre hozott, abszolút parlamenti többségével, a döntések olyan egységének 

megalapozását tudta létrehozni, amelyet a kormány, a gyors és sima törvényalkotásra hasz-

nálhat fel. Mindez a kormány politikai hatalmát és parlamenti bázisát erősíteni alkalmas, 

mégpedig olyan mértékben, hogy sem ellenzéki, sem kormánypárti oldalon nem merülhetett 

fel kétség a parlament többségének, a kormány szándékai szerint való működése felől. Ennek 

ellenére, az őszi választások után, fokozatosan, a fent jelzett törvényekre hivatkozva, a rende-

leti jogszabályalkotásból kivonták a törvénykezés illetékessége alól az országgyűlést. A de-

mokrácia arculcsapása volt az a politikai gyakorlat, amellyel a kormány, a törvényhozás szá-

mára fenntartott jogszabályok alkotásának hatalmát, igen tág körben rendeletek kibocsátása 

útján gyakorolhatta.  

 

A kisebbségbe szorult ellenzék felszólalásaiban nem először kritizálja a kormánykoalí-

ció ez irányú cselekedeteit. Ugyanis, a közigazgatást nem rendeleti kormányzással, hanem 

alaposan elkészített javaslatok alapján, csakis törvényhozási úton lehet racionalizálni. Parla-

mentáris demokráciában, a főhatalom, a törvényalkotás hatalma az egész népet, illetőleg az 

egész parlamentet illeti meg. Bebizonyosodott hogy a kormány nemcsak a törvényhozást, 

hanem a közvéleményt is teljesen kikapcsolja a rendeleti jogszabályalkotás előmunkálataiból.  

 

Az államosítások előrehaladásával, gazdasági hatalmának növekedésével a társadalom 

minden tagja kisebb-nagyobb mértékben az anyagi megélhetés szempontjából is az államhata-

lomtól függött. Ebből következett, a személyes szabadságjogok élvezetét jelentő biztonság-

hoz, a régi magyarok által »bátor lét«-nek nevezett állapot élvezetéhez ma már olyan közjogi 

és magánjogi szervezet vált szükségessé, amely az óriásira nőtt államhatalommal és az e ha-

talmat ténylegesen gyakorló személyi és kollektív közegekkel szemben is képes hatásos véde-

lemben részesíteni az ember személyes szabadságjogait. Erre valók lennének mindenek előtt a 

valóban szabad és független közjogi és társadalmi önkormányzatok. A kormány, rendeleti 

jogszabályalkotásának törvényessége felett őrködő alkotmánybíróság. A megfelelő hatáskörű 

közigazgatási bíróság, amely alkalmas lehetne az állampolgárok megvédésére a közigazgatás 

túlkapásaival szemben. Mindezek olyan követelmények, amelyek nélkül a szociális rendben 

nem biztosítható a személyes szabadságjogok kielégítő szavatolása.  

 

Horváth Zoltán hozzászólásából részlet. „Hadd idézzem az Országgyűlés emlékezeté-

ben azt a jelszót, amellyel három esztendővel ezelőtt indultunk és amelyet mind a mai napig 

változatlanul vallunk: A demokrácia a demokratáké, a sajtószabadság, a személyes szabadság 

a demokratáké, azoké, akik a demokráciát, áldozatot nem kímélve, szolgálni akarják. Mi nem 

vagyunk hibásak abban, hogy a személyes szabadságot korlátozzuk, de igenis valljuk és ér-
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demünknek valljuk, hogy korlátozzuk a demokrácia ellenségeinek szabadságát. Nem korlá-

tozzuk a sajtó szabadságát, de korlátozzuk azokét, akik a sajtószabadságot a demokrácia 

mocskolására, rágalmazására, méregkeverésére és a demokrácia hátbatámadására akarják fel-

használni. Meg kell mondanom: ha azok a hangok, amelyek újabban megint egyre sűrűbben 

jelentkeznek, nem fognak elhallgatni, akkor fokozottabb mértékben szükségessé válik az, 

hogy a demokrácia az önvédelem keményebb fegyvereihez nyúljon ezekben a kérdésedben.” 
125  

 

Az országgyűlés szerepe a jogalkotásban  

 

A kommunisták az 1949. évi XX. tv. elfogadtatásáig, minden erejüket arra fordították, 

hogy az 1944 – 45-ben kezdődő demokrácia kibontakozását – sajátos eszközeikkel – vissza-

szorítsák. Fokozatos beépülésük az államigazgatás valamennyi szervezetébe, a  gazdaság ve-

zető pozícióiba. Az erőszakszervezetek egykézben tartásával: „A népszuverenitás teljességé-

vel felruházott Parlament – mint a pártpolitikai döntések végrehajtásának engedelmes eszköze 

– az ellenőrizhetetlenség ideológiájával a politikai közhatalmi hatalomgyakorlás ellenőrizhe-

tetlenségét eredményezte.” 126  

Mindegy, hogy a saját politikai osztályát megtestesítő Magyar Dolgozó Párt a magyar 

dolgozó embereket nevesítette képviseletével, vagy saját, kommunistákból álló elenyésző 

létszámú osztályának volt elit képviselője. A végeredmény a jogalkotásban fogalmazódik 

meg. Hiszen: „Minden jogszabály tartalmilag visszavezethető végső fokon annak az osztály-

nak az akaratára, amelyik az illető államban, társadalomban uralkodó, vezető helyet foglal el.” 
127  

Amivel szemben, hogy a kommunisták, általános politikai akaratukat érvényre jutassák, 

törekvésüket az 1949. évi XX. törvénnyel támasztották alá. Az Alkotmányban kerültek rögzí-

tésre azok az állami szervek, melyeken keresztül az ország bel-, és külpolitikai irányultsága, 

valamint a gazdaság irányítása megvalósulhatott. A Magyar Népköztársaság jogforrásai:  

 

- az országgyűlés törvényei, valamint határozatai;  

- az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletei és határozatai;  

- a Minisztertanács rendeletei és határozatai;  

- a Minisztertanács elnökének, elnökhelyettesének, tagjának rendeletei és utasításai; továbbá a 

– területi-, helyi, és az érdekképviseletek (belső hatályú) rendeletei és határozatai.  

 

A jogforrási hierarchia rendszere fentiek szerint tagolódik. A döntési helyek gyakorlata 

ezzel szemben a politikai hierarchia szerkezetében keresendő. Az alábbiakban ismerhető fel, 

az Alkotmányban rögzített és a pártirányítással kialakított döntési mechanizmus, melyben 

nincsenek elválasztva az állami és a párt hatáskörök. Ebben a „rendszerben” az állam és az 

egyház szétválasztásával együtt járó küzdelem juthat eszünkben, ahol is az állam az egyházat, 

az emberek lelki építésének jogától megfosztja. Azzal szembesülünk, hogy a párt az állami 

hatalmi szerkezet keretei között, az emberi lelkek kiüresítését mint célt is irányítani lesz ké-

pes, az internacionalizmus jegyében. Következik ebből, az egyház helyébe lépett a „párt.” 

Azért is, mert a szocialista eszme megvalósítása hatékonyan alkotmányos keretek biztosításá-

val, az egypártrendszer keretei között lehetséges.  

 

Az 1949. évi XX. tv.  

 

A mindenkori hatalom törekvése, hogy az államot fenntartó nemzet tagjai, a hatalommal 

vagy egyetértően, vagy szolgai módon viselkedjenek. Mindenkori hatalmat mondok, hiszen, a 

                                                           
125 Országgyűlési napló. 1947. IV. kötet 1948 március 15. – december 10. 1948.  április 27. 63. ülés 65. o. 
126 Dr. Holló András: Az államjogtól a jogállamig 11. o.  
127 Bihari Ottó: Államjog 1984. 42. o. 
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legrégebbi közösségekben is, íratlan, majd, az idő multával, írott szabályok határozták meg az 

emberek viszonyát egymáshoz. Amikor az ember kitört a saját maga által felállított szabályok 

korlátai közül, átlépte a közösségi kapcsolatokat összetartó értékeket és érdekeket, akkor a 

többiek a rend megvédése érdekében, a régieket módosították, vagy új szabályokat vezetnek 

be. Ennek a gondolatnak felvetését azért tartottam most is elmondani, mert az emberiség fej-

lődésében, minden korszak társadalmi fejlődése szabályozta, az emberek egymáshoz, a cso-

porthoz – melyben élt –, és a társadalomhoz való viszonyát.  

Az egymáshoz való viszonyulás változása viszont kiköveteli, az újra és újra szabályo-

zást. A régebben életbeléptetett szabályok egy része tovább él, egyeseket módosítanak, sok 

szabályt pedig megszüntetnek. Így volt ez akkor is, amikor véget ért a második világháború. 

A háborút követő évekről összefoglalt történetben észleltük, a kommunisták, először 

azokat a törvényeket hozták meg, melyek alkalmazásával fokozatosan vezették be, a tár-

sadalom alkalmazkodó képességét a diktatúra rendjéhez. A meghozott törvényekben 

büntettek minden személyt, aki a múlthoz tartozott, és törölték a háború előtti politikai, 

társadalmi, kulturális és gazdasági rendszer jogfolytonosságát.  
 

Figyelemre méltó az a személyi felkészültség, tudás, ismeret, melynek tudatában visz-

szanyúltak Szent István törvényalkotó munkájáig, szabadságharcainkig, hivatkozva Kossuth 

Lajos eszmeiségére is, felhasználva indokaikban és törvénykezésükben mindent, amihez 

semmi közük sem volt. Közük az 1919-es Kun Béla és társai tetteihez volt, melynek egyik 

résztvevője, alapembere Rákosi Mátyás. Ez a művelt barbár érkezett társaival meg, hatalmuk 

csúcsára akkor, amikor az évekig tartó küzdelmük eredményeként, a magyarul írt sztálini al-

kotmányt elfogadtatták a maguk lábaihoz emeltekkel, megkoronázva közös munkájukat. Ko-

ronázták, tiporva sárba a Szent Korona Eszmét és a Magyar Szent Koronát.  

Igaznak tartom, hogy az 1945. évtől folytatott jogszabály módosításokkal és az 1949. 

XX. törvény életbe léptetésével, a kommunista törvénykezés szöges drótkerítést vont törté-

nelmi alkotmányunk köré. Most arra törekszem, ismerjük meg a háború utáni években elért 

kommunista szellemiség beágyazottságát a fejekbe, a felemelt fejjel elfogadott megalázottsá-

got, amit a művelt barbár előterjesztéséből és alázkodók hozzászólásaiból kiolvashatunk. Az 

Országgyűlés 6. ülésén, Rákosi Mátyás, a törvény előadója terjeszti a parlament elé a Magyar 

Népköztársaság Alkotmányáról szóló törvényjavaslatot. 128  

 

Rákosi Mátyás: T. Országgyűlés! Képviselőtársak! Elvtársak! Engedjék meg, hogy a 

Magyar Népköztársaság Alkotmánytervezetének tárgyalásánál röviden vázoljam az alkot-

mány-előkészítő bizottság munkájának előzményeit. A népi demokrácia alkotmányának kér-

dését a Magyar Dolgozók Pártjának tavaly nyáron megjelent programnyilatkozata vetette fel. 

Ez a programnyilatkozat a következőket  mondta:  

 

»A Párt szükségesnek tartja a népi demokrácia alaptörvényének megalkotását, hogy az 

állampolgárok jogait és kötelességeit, az állami, gazdasági és társadalmi rend alapvető válto-

zásait, a magyar köztársaság népi jellegét törvény erejével alkotmányban szentesítsük.«  

 

Ettől az időtől kezdve az új alkotmány szükségességének tudata csak erősödött, és ami-

kor az idén februárban megalakult a Magyar Függetlenségi Népfront, nyilatkozatában főcéljá-

ul az új alkotmány létrehozását tűzte ki. A nyilatkozat követeli új népköztársasági alkotmány 

megteremtését, mely a magyar nép nagy politikai és társadalmi vívmányait a népi demokrácia 

alaptörvényévé emeli. … 1949. május 27-én a minisztertanács egy bizottságot küldött ki az 

alkotmánytervezet előkészítésére.  

Az alkotmány előkészítő bizottság kidolgozta javaslatát és a minisztertanács elé terjesz-

tette, mely augusztus 5-én a tervezetet el is fogadta. Az előkészítő bizottság munkájában szem 
                                                           
128 Országgyűlési napló 1949. I. kötet - 1949. június 8. - 1949. december 22. Az országgyűlés 6. ülése 1949. évi 

augusztus hó 10-én 98. o.  
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előtt tartotta nagy tanítónknak, Sztálinnak megállapítását: „Az alkotmányt nem szabad össze-

téveszteni a programmal. Amíg a Program arról beszél, ami még nincs meg, amit még el kell 

érni, és ki kell harcolni, addig az alkotmánynak arról kell beszélnie, ami már megvan, amit 

már most a jelenben elértünk és kiharcoltunk. A program főleg a jövőre vonatkozik, az alkot-

mány a jelenre.”  

A magyar népnek eddig nem volt alkotmánya. Amit általánosságban annak neveztek, 

az, különböző jogszokások és jogalkotások gyűjteménye volt. Az előkészítő bizottság az 

alkotmánytervezet kidolgozásánál a sztálini tanításnak megfelelően arra törekedett, hogy a 

meglévőt rögzítse le. Ezt mindjárt kifejezésre juttatta az alkotmánytervezet bevezető részében, 

amikor megállapítja, hogy »évtizedes harcokban megedződött munkásosztályunk vezetésével, 

az 1919. évi szocialista forradalom tapasztalataival gazdagodva, a Szovjetunióra támaszkodva 

népünk megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi demokrácia útján 

halad előre a szocializmus felé. E küzdelem és ország építő munka már megvalósult eredmé-

nyeit, országunk gazdasági és társadalmi szerkezetében végbement alapvető változásokat fe-

jezi ki és a további fejlődés útját jelöli meg: A Magyar Népköztársaság Alkotmánya.  

 

A bizottság azokból a gazdasági és politikai változásokból indult ki, amelyek hazánk 

fejlődésében előállottak, mióta a Szovjetunió felszabadította. … A magyar munkásosztály a 

dolgozó parasztsággal szövetségben és a Szovjetunió támogatásával nehéz harcok után győ-

zött a régi renddel szemben. … A változások azt jelentik, hogy útban vagyunk a gazdasági 

élet minden terén a szocializmus felé. … A gazdasági változások természetesen megfelelően 

kihatottak társadalmunk osztályösszetételére is. …  

Ami megmaradt és erőben meggyarapodott, az a munkásosztály, a dolgozó parasztság 

és az értelmiség. … Az értelmiség zömét a szocialista átalakulás előkészületlenül és váratla-

nul érte. Ennek megfelelően tartózkodó magatartást tanúsított. Amikor sorait kezdtük a mun-

kásság és a parasztság legjobbjaival feltölteni, bizonyos ellenszenvet, sőt ijedelmet tapasztal-

tunk. Az értelmiség egy részében az a gondolat merült fel, hogy a szocializmus építése az 

intelligencia szerepének és jelentőségének lebecsülésével, csökkenésével jár. Mi sem téve-

sebb, mint ez a hiedelem. …  

 

Nálunk tehát az alkotmányra azért van szükség, hogy a dolgozóknak tetsző és nekik 

előnyös társadalmi rendet szilárdítsa meg. Ez a jellemzője minden olyan ország alkotmányá-

nak, amely a szocializmust építi. Ezt mondta nagy tanítónk, Sztálin, a szovjet alkotmányról és 

ez áll az összes népi demokráciák alkotmányára. …  

 

A burzsoá nacionalizmussal szemben, mely nem hisz a nemzetek és fajok egyenjo-

gúságában, a mi alkotmánytervezetünk abból indul ki, hogy minden nemzet és faj 

egyenjogú; azon alapszik, hogy minden nemzetnek és fajnak a társadalom és az állam 

életének minden területén egyforma jogokat kell élveznie.  

A felszabadulás előtti évtizedekben a magyar burzsoázia hol nyíltan, hol leplezetten, de 

szívósan hirdette a magyar faj felsőbbrendűségét, szupremáciáját és uralomra jogosultságát a 

környező népekkel szemben. Ennek a faji felsőbbrendűségnek hirdetése közben harmincmil-

lió magyarról fecsegtek és ugyanakkor egyik katasztrófából a másikba sodorták nemzetünket. 

Az alkotmány egyszer s mindenkorra gyökeresen szakít ezzel a faji önteltséggel. Az alkot-

mánytervezet ezekkel a megállapításokkal egyben szolidaritását fejezi ki minden demokrati-

kus felszabadító mozgalommal, kihangsúlyozza a haladás nemzetközi összefüggéseit és ezért 

őszintén nemzetközi, internacionalista. …  

A magyar demokráciában soha senkit vallásos meggyőződése vagy vallásának gyakor-

lása miatt nem üldöztek. Ez így volt a múltban és ennek így kell lenni a jövőben is. De a de-

mokrácia megfelelően védekezett azok ellen, akik az egyház palástjával takarózva próbálták 

aláásni demokráciánkat, és az ilyen kísérleteket a jövőben is meg fogjuk torolni. Végül, de 

nem utolsó sorban az alkotmánytervezet védi a házasság és a család intézményét. A reakció 
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csak rémítgette a hiszékenyeket, hogy a szocializmus a házasság és a család intézményének 

felbomlásával jár. A dolgozó magyar nép most saját tapasztalatából győződhetik meg az el-

lenkezőjéről. …  

Egy sor módosítási javaslat érkezett az előkészítő bizottsághoz, amely lényegében mind 

arra futott ki, hogy az alkotmánytervezetbe lehetőleg sok törvényt is szorítsunk bele. … Sztá-

lin elvtárs a szovjet alkotmánytervezettel kapcsolatban ezekről a módosításokról: mondotta: 

Az alkotmányból szinte törvénytárat akarnak csinálni. Az ilyen módosításokat, amelyeknek 

tárgya nem az alkotmányba, hanem különböző törvényalkotásokba kívánkozik, a bizottság 

nem fogadta el. …  

Sok javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy az előkészítő bizottság mindenütt az al-

kotmányszövegben a »munkások és dolgozó parasztok« kitételhez iktassa be a haladó ér-

telmiséget is. Ez a kérdés fölmerült már a szovjet alkotmány kidolgozásaikor is, amikor Sztá-

lin elvtárs mutatott rá, hogy a munkások és a parasztok osztálya mellett az értelmiség soha 

nem volt és nem is lehet osztály. Az értelmiség mindig olyan réteg volt és az is marad, amely 

tagjait a társadalom összes osztályaiból toborozza. …  

 

A Független Demokrata Balogh-párt az állam és az egyház elválasztásáról szóló bekez-

dést a következőképen kérte megváltoztatni: „A lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében 

a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól, és figyelembe veszi az 

egyes egyházak és az állam között már létrejött megegyezéseket és hasonló értelmű meg-

egyezést kíván létrehozni a katolikus egyházzal is.” A bizottság ezt a javaslatot nem fogadta 

el, minthogy ilyen jellegű határozatok nem az alkotmányba valók. Magától értetődik, hogy 

azokat a megegyezéseket, melyeket a népi demokrácia az egyes egyházakkal már megkötött, 

érvényben hagyjuk és érvényben maradnak. …  

Módosító javaslatok érkeztek a címerre vonatkozólag is. Néhányan azt ajánlották, hogy 

tartsuk meg az 1848-as Kossuth-címert. Az alkotmánytervezet előkészítő bizottsága ezt a ja-

vaslatot nem fogadta el. A kossuthi címer leválasztotta a régi címerről azoknak a területeknek 

jelképeit, amelyek már régen nem tartoztak az 1848-as Magyarországhoz és azonkívül levette 

a címerről a koronát is. Azóta azonban több mint száz esztendő telt el. A népi demokrácia 

címerének csakúgy, mint alkotmányának, a tényleg meglevő helyzetet kell visszatükröznie. 

Amikor az országok uralkodó osztálya az elnyomó nemesség volt, akkor a címerek tele voltak 

kardokkal, páncélokkal - pajzsokkal. A Magyar Népköztársaság, a dolgozó nép állama helye-

sen teszi, ha címerében egyszerűen, világosan és félreérthetetlenül kifejezésre juttatja azt, ami 

az öntudatos szocialista munkás és a dolgozó paraszt jelképe: a kalapácsot, a vörös csillagot, a 

búzakoszorút és az aranyos búzakalászt a piros-fehér-zöld nemzeti színekkel.  

Voltak, akik a tradíciókra való hivatkozással kérték az ősi címer meghagyását. Mi ma-

gyar kommunisták és velünk együtt a népi demokrácia a legnagyobb gondossággal őrizzük és 

ápoljuk az ezeréves magyar történelem minden eleven és fejlődőképes tradícióját. … Különö-

sen őrizzük és ápoljuk azokat a tradíciókat, amelyek dolgozó népünk történelmével függenek 

össze. Ezért keltettük új életre az annyit ócsárolt és rágalmazott Dózsa György emlékét, ezért 

ünnepeltük olyan bensőségesen az egész dolgozó nép együttesével az 1848-49-es forradalom 

emlékét. A legutóbbi napokban lánglelkű kötőnk, Petőfi Sándor halálának százéves évfordu-

lója alkalmával elértük, hogy nemcsak a magyar nép ünnepelt, hanem először a történelemben 

velünk ünnepelte és méltatta a magyarság nagy fiát az egész haladó világ. …  

 

Befejezésül engedjék meg, hogy alkotmánytervezetünk első mondatát idézzem: „A nagy 

Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította  országunkat a német fasiszták igája alól, szétzúzta 

a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt, a 

demokratikus fejlődés útját. Népi demokráciánk minden sikerének, minden eredményé-

nek kiinduló pontja a Szovjetunió felszabadító harca és az a segítség, melyet a magyar-

ság megértő nagy barátja, a bölcs Sztálin nyújtott és nyújt nekünk. Ezen a napon, amikor 

a magyar népi demokrácia új határkövét tesszük le, újra hálatelt szívvel és forró köszönettel 
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fordulunk nagy segítőnk és támogatónk, a Szovjetunió felé.” Kérem a t. Országgyűlést, hogy 

a Magyar Népköztársaság alkotmánytervezetét fogadja el. 129 

 

Losonczy Géza: … Az esemény kivételes jelentőségét és ünnepélyességét juttatja kifeje-

zésre az a körülmény, hogy az alkotmányról szóló törvényjavaslat előadója népünk szeretett 

vezetője négyesztendős munkájának, küzdelmeinek, harcainak megkoronázását látja. … Fe-

lesleges mondanom, hogy a bírálók, nem népi demokratikus hazánk barátai, hanem ellenségei 

közé tartoznak. Ezektől az úgynevezett bírálóktól meg kell kérdeznünk: melyik múlttal való 

szakításra gondolnak az urak?  

Ha arra a múltra gondolnak, amelyet Zápolya, Werbőczy, Haynau, a Tisza grófok, Beth-

len István, Gömbös, Imrédy és Szálasi, a Habsburgok és Horthy jelentettek, akkor megkell 

állapítanunk, hogy alkotmányunk valóban teljes szakítást jelent ezzel a múlttal. Ha azonban 

azt a múltat tekintjük, amelyet Dózsa, Rákóczi, Kossuth, Petőfi, Táncsics, Ady, Landler Jenő, 

Sallai,  Fürst, Ságvári, Schönherz, József Attila és Bajcsy-Zsilinszky Endre neve jelez, akkor 

meg kell állapítanunk, hogy alkotmányunk a legteljesebb szolidaritást jelenti ezzel a múlttal. 

És ez nem lehet meglepetés a nyugati urak számára. Mi nem Zápolya, hanem Dózsa, nem a 

Habsburgok, hanem Rákóczi és Kossuth, mi nem Bethlen és Horthy, hanem Ságvári és Baj-

csy-Zsilinszky utódainak és örököseinek tekintjük magunkat. … A mi alkotmányunk ebben a 

tekintetben is követi a szovjet alkotmány példáját, mint ahogyan követi számos más tekintet-

ben is. … 130 

Mihályfi Ernő: … Ez az alkotmány választ ad minden kérdésre, amely forradalmi fejlő-

désünk során az utóbbi esztendőkben, hónapokban vagy éppen hetekben aktuálissál vált, ez az 

alkotmány az igazi, a legtisztább hazafiság szellemét fejezi ki. … Mint a Magyar Újságíró 

Szövetség elnöke, hangsúlyozottan hitet szeretnék tenni amellett, hogy ez az alkotmány bizto-

sítja a sajtószabadságot, és mindjárt meg is mondja, hogy a dolgozók rendelkezésére bocsátja 

az ehhez szükséges anyagi eszközöket. … Külön paragrafus biztosítja új alkotmányunkban a 

polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. Ennek biztosítása 

érdekében a Magyar Népköztársaság, az Egyházat különválasztja az Államtól. Ez a rendelke-

zés a világon szinte egyedülálló anakronizmust szüntet meg, hiszen aligha van a világnak még 

egy országa, ahol az Egyház és az Állam élete össze lett volna kapcsolva egészen a legutóbbi 

időkig. …  

Szeretném innen kérni a magyar művészeket, a magyar írókat és költőket, ünnepeljék 

ezt az új alkotmányt, ünnepeljék a magyar történelemnek ezt a nagy fordulóját, ezt a nagy 

örömét művészetükkel, írásukkal, költészetükkel, a felszabadult nép kultúrájának örömével és 

szépségével. Ez a nap, amelyen, országgyűlésünk ezt az alkotmányt törvénybe iktatja, neveze-

tes ünnepi dátumként fog belekerülni a magyar történelembe. … 131 

Balogh István: … Őszintén és nyíltan meg kell mondanom: csak azért tudom megsza-

vazni ezt a törvényjavaslatot, annak 54. §-át, mert kétségtelenül meg vagyok győződve arról, 

hogy az egyház e törvény életbelépése révén nem rosszabb, hanem jobb, biztonságosabb 

helyzetbe kerül, melyben, hivatását az eddiginél nyugodtabban, szabadabban tudja betölteni. 

Ismétlem Rákosi Mátyásnak, mint előadónak erről a kérdésről szóló, imént elhangzott szavait: 

„Demokráciánk, amint ezt gyakran hangsúlyoztuk, a múltban csakúgy, mint a jövőben szíve-

sen kötne kölcsönös megegyezésen és engedékenységen alapuló szerződést. Az egyház érde-

kei tehát nincsenek veszélyeztetve és jogai érvényesíthetők.”  

Mi, magyar katolikus képviselők, az egyház és az állam közeledésének és barátságos ta-

lálkozásának ügyét szolgáljuk, mert ezt hazánknak is, egyházunknak is érdekében állónak 

tartjuk, XIII. Leó pápa 1894-ben kiadott enciklikájának következő tételét szeretnők megvaló-
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sulva látni: „Mindannyiszor, amikor arról volt szó, hogy rendezni kell azokat a kérdéseket, 

amelyek különböző címeken és indokokból a két hatalmat, az egyházat és az államot érdeklik, 

a közérdek kívánja és követeli, hogy köztük megegyezés jöjjön létre.” Ennek a közérdeknek 

kívánunk mi szerény szolgái és szószólói lenni.  

»Nincs haladás változás nélkül. Nincs alakulás simulás, alkalmazkodás nélkül.«  

mondja Prohászka Ottokár püspök és ugyancsak ő mondja már 1897-ben: »A törzsszervezet 

emberei harcoltak szent István rendi alkotmánya ellen. A rendek tusakodtak a demokrácia 

ellen és a modern demokrácia nyárspolgári része szintén prüszköl minden szociális alakulás 

ellen. csakhogy sem az idők kerekét, sem a fejlődés menetét megakasztani nem lehet, az 

1000-ik évben éppoly kevéssé, mint 1790-ben, 1848-ban, és biztos indukció alapján állíthat-

juk 2000-ben sem.«  

T. Ház! Nem kellett 2000-ig várni. A várakozás idejét fél évszázaddal megrövidítette az 

a lökés, amelyet 31 évvel ezelőtt adott az emberiség haladásának az orosz forradalom, megte-

remtve a leghatalmasabb szocialista államot, a Szovjetuniót. 132 

 

A törvényjavaslat részletes tárgyalását követően az elnök bejelenti: „Az országgyűlés a Ma-

gyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló törvényjavaslatot részleteiben is nagy lelkesedéssel 

elfogadta. (Hosszantartó, lelkes ünneplés. Az országgyűlés tagjai helyükről felállva, perceken 

át ütemesen tapsolnak, majd eléneklik a Himnuszt. Újabb szűnni nem akaró taps és ütemes 

felkiáltások: Éljen Rákosi! Éljen a Párt!)  
 

Az 1949. évi XXI. Törvény – egyes átmeneti rendelkezésekről  

 

ELNÖK: Minthogy a törvényjavaslathoz hozzászóló nincs, a vitát bezárom. … Követ-

kezik a határozathozatal. Kérdem a t. Országgyűlést, hogy a Magyar Népköztársaság Alkot-

mányának hatályba lépesével kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről szóló törvényja-

vaslatot eredeti szövegezésében általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadja-e? 

(Igen!) Kimondom a határozatot: az országgyűlés a törvényjavaslatot eredeti szövegezésében 

általánosságban, a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. Napirend szerint következik a Ma-

gyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló törvény 19. §-a alapjain a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsainak éspedig az Elnöki Tanács elnökének, két helyettes elnökének, titkárának 

és 17 tagjának megválasztása. Bejelentem. hogy Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes úr-

tól, a Magyar Függetlenségi Népfront elnökétől a következő levél érkezett. Kérem jegyző 

képviselőtársamat, szíveskedjék a levelet felolvasni.  

Szabó Piroska jegyző (olvassa): „Az Országgyűlés Elnökének! A Magyar Függetlenségi 

Népfront nevében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa személyi összetételére a mellékelt javas-

latot tesztem. — Tisztelettel Rákosi Mátyás.”  

Javaslat a Népköztársaság Elnöki Tanácsa személyi összetételére. Elnök: Szakasits Ár-

pád. Helyettes elnökök: Nagy Dániel, Kiss Károly, Titkár: Olt Károly, Tagok: Andics Erzsé-

bet, Apró Antal, Balogh István, Donáth Ferenc, Erdei Mihály, Harustyák József, Horváth 

Márton, Katona Jenő, Kovács István, Mihályfi Ernő, Nánási László, Prieszol József, Rusz-

nyák István, Seregély József, Szabó Pál, Szabó Piroska, Vigh Pál.  

 

ELNÖK: Kérdem a t. Országgyűlést elfogadja-e a miniszterelnök helyettes úrnak a Ma-

gyar Függetlenségi Népfront nevében írásban előterjesztett javaslatát az Elnöki Tanács elnö-

kének, két helyettes elnökének, titkárának és 17 tagjának megválasztására vonatkozólag? 

(Igen!) Kimondom a határozatot, hogy az országgyűlés, (névszerinti felsorolás következik, 

majd): közfelkiáltással, egyhangú lelkesedéssel a javasolt személyeket megválasztotta. 133  
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Az 1949. XX. tv. módszerei, eszközei és hatása a társadalom átalakításában 

 

Rusznyák István: Az alkotmány jelentőségének megállapításánál legjobban úgy járunk el, ha 

összehasonlítjuk azt, hogy hova jutottunk, mit értünk el, - hiszen az alkotmány tulajdonkép-

pen ezeknek az eredményeknek a lerögzítése. …  

Ha megnézzük, hogy mi volt a Horthy-korszak alatt, megállapíthatjuk azt a közismert 

tényt, hogy akkor a fajvédő törvény következtében numerus clausus volt, amely a dolgozók 

nagy rétegét kiszorította a tanulásból. … lehetetlenné tette, hogy szegény ember gyermeke 

tanulhasson és különösen, hogy felsőbb oktatásban részegülhessen. A múltban a középisko-

lákban és felsőbb iskolákban a tanulóknak csak 5 %-a volt népi származású. … 

Ez volt a múltban. Ha a jelenből néhány adatot felolvasok, akkor a következőket álla-

píthatjuk meg. Az idén az általános iskolákban 15000 diák kapott ösztöndíjat, az egyetemeken 

5 millió forintot osztott szét a kormányzat a diákok megsegítésére, a tankönyvek 60 %-kal 

lettek olcsóbbak, mint a múltban voltak és az általános iskolák minden ötödik tanulója ingyen 

tankönyvet kapott. Mi az eredmény? Az eredmény az, hogy szeptemberben a középiskolákba 

és az egyetemekre beiratkozó tanulók 50 %-a népi származású lesz. Ezek nagy eredmények, 

de ez nem elég, – mert ahogyan annak idején Rákosi Mátyás elvtárs mondotta:  

 

„Nem elég az, hogy a dolgozók fiait beeresszük az iskolákba. Gondoskodni kell arról, 

hogy a tudás, amelyet nekik nyújtunk, valóban a haladó kultúra és tudomány eredménye le-

gyen.” Ehhez pedig az kell, hogy azok az oktatók, pedagógusok, akik ezt az új ifjúságot nevel-

ni fogják, legyenek felfegyverezve a marxizmus-leninizmus fegyvereivel. Értsék meg, hogy itt 

nemcsak arról van szó, hogy a tanulóifjúság összetételében bizonyos százalékos eltolódás 

mutatkozik. Itt arról van szó, hogy egy új értelmiség keletkezik, amely minőségileg más lesz, 

mint a régi volt. Most Révai elvtársnak egy mondását idézem, aki azt mondja, hogy olyan ér-

telmiség, amely nemcsak kiszolgálja a demokráciát, többé-kevésbé politikailag semlegesen, 

hanem olyan értelmiség, amely ezért a demokráciáért harcolni is tud.  

Az 53. §, amely kimondja, „a Magyar Népköztársaság hathatóan támogatja a dolgozó 

nép ügyét szolgáló tudományos munkát és minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíti a 

néphez hű értelmiség kifejlődését.” Azt lehet mondani, hogy 1949 a magyar tudomány fordu-

lat évének nevezhető. Ez a változás a Tudományos Tanács megalakulása révén következett 

be. A Tudományos Tanács Gerő elvtárs vezetésével már eddig is a fiatal tudósok nagy részét 

segítette.  

Az egészségvédelmi munkákban a Szovjetunió példája könnyíti meg helyzetünket, de 

megint úgy vagyunk, mint a pedagógusoknál és a tudósoknál. Az orvosnak meg kell tanulnia 

azt, hogy itt az orvosi foglalkozás, az orvosi hivatás nem pénzszerző pálya lesz. Nem is kari-

tatív pálya, hanem az orvosi hivatás része lesz a szocializmust építő munkának és ehhez az 

orvosoknak is marxista-leninista nevelésre van szükségük. Révai azt mondta egy orvosok 

előtt tartott beszédében, hogy „az orvostudománynak szövetségessé kell válnia abban a harc-

ban, amely olyan emberi létfeltételekért folyik, amelyek egyedül teszik kilátásossá az orvosok 

küzdelmét a betegségek megelőzésére.” 134  

 

Az országgyűlés kormány programja felett vitája 

 

Révai József: „Engedjék meg képviselőtárasaim, hogy áttérjek néhány belpolitikai kérdésre. 

(Preiffer Zoltán (f)): Végre rólunk is lesz szó!  Halljuk! a kommunista párton) Arról szóltam, 

hogy ideje áttérni több szigorúságra és több kérlelhetetlenségre a nép gazdasági kártevőivel 

szemben, de ahhoz, hogy a magyar demokrácia szigorú és kérlelhetetlen legyen a dolgozó nép 

érdekeinek védelmében, ahhoz, hogy kétségkívül komoly gazdasági és pénzügyi problémáin-

kat megoldhassuk erős, egységes, és homogén demokratikus kormányzatra van szükségünk. 
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Erős, egységes, homogén koalícióra van szükségünk. (Mozgás az ellenzéken) A választások-

nak egyik fontos célja az volt, hogy ezt a homogenitást a kormányzatban és a koalícióban 

elérjük. … Másról nem lehet szó. …  

Nagyon jellemző, hogy a választásokkal kapcsolatban, csak formális és technikai visz-

szaélések ellen hangzanak el vádak és panaszok. Másfajta választási visszaélést talán nem 

ismernek az urak? Az a rágalom, a lelki erőszak, amelyet lépten-nyomon szórtak a mi pár-

tunkra, hogy Magyarországból a Szovjetunió tagállamát akarja csinálni, hogy be akarja vezet-

ni a kolhozrendszert, ez nem volt választási visszaélés és a reális eredmények meghamisítási 

kísérlete? És az nem volt választási visszaélés, amikor önök, persze nem a vezetők, mert az 

ellenzéknek Janus-arca van, más a homlokzat és más a világítóudvar, (Úgy van! Úgy van! a 

kommunistapárt soraiban. — Pfeiffer Zoltán (f): Igen?) mondom, amikor önök Dobi Istvánra 

szerte az országban azt a rágalmat szórták, hogy megvásárolták a kommunisták? (Barankovics 

István (dn): Ezt sohasem mondották.) Nem önökre értem. (Zaj és mozgás.) Barankovics kép-

viselő úr ne vállaljon szolidaritást (a függetlenségi pártra mutat) ezekkel. (Mozgás. — Az 

elnök csenget.) Ez nem volt választási visszaélés? (Balogh István (md) gúnyosan: Mi is orosz 

pénzzel indultunk!  Derültség és mozgás) Úgy-e?  

Jellemző, hogy amikor szó esik tiszta választásokról, akkor mindig az 1945-ös választá-

sok példáját állítják elénk. … Az 1945-ös választások tisztasága az éremnek csak az egyik 

oldala. A másik oldala, a paraszti tömegek szembeállítása a munkásosztállyal, az összeeskü-

vők befurakodása a koalíció legnagyobb pártjába. Egyszóval az érem másik oldala egy olyan 

választási eredmény, amelynek méhében a polgárháború rejtőzött és éppen az 1945-ös válasz-

tások alapján vonta le a magyar demokrácia 1947-ben azt a tanulságot, hogy a demokrácia 

ellenségeinek közéből igenis ki kell venni a döntés és a beleszólás jogát a demokrácia ügyei-

be. … 1947-ben annyit mindenesetre elértünk, hogy az összeesküvőket kiküszöböltük a koalí-

cióból. …  

Vegyék tudomásul képviselőtársaim, … én nem akarok zsákban macskát árulni és nem 

szokásom, hogy általánosságban beszéljek, az ilyen Janus-arcú ellenzék itt a magyar ország-

gyűlésen, olyan ellenzék, amely fél lábbal az illegalitás talaján áll, amely külföldi reakciós 

erők szekértolója, az az ellenzék, amelynek más a homlokzata és más a lényege, (Pfeiffer Zol-

tán (f): Mondja már ki a nevünket! Az Istenért!) amely gyűjtőmedencéje minden sötét erőnek 

ebben az országban, (A függetlenségi pártra mutat.) önök, a magyar szabadságpárt! (Pfeiffer 

Zoltán (f): Mit kell ezt fokozni? Szép költői crescendo volt! — Hódy György (f): Érdekes, 

hogy ez az ellenzék éppen a magyar népben talált támaszt, nem kellett külföldre mennie! 

Szobek András államtitkár (kp): Megnyergelték a reakciós erőket! Zaj.) 135  

 

Moór Gyula (Fp): Révai József t. képviselőtársam megvilágította a helyzetet abból a 

szemszögből, ahogyan az a magyar kommunistapárt részéről nézve jelentkezik. Az én felada-

tom a Magyar Függetlenségi Párt oldaláról tekintve vázoljam fel a politikai helyzetet. … De 

bármennyire különbözzék is felfogásom Révai József felfogásától, egyben megegyezek vele  

legsürgősebb és legfontosabb kérdése most az országnak a fenyegető gazdasági krízis elhárí-

tása. És abban is megegyezek vele, hogy itt fel kell tárni a teljes igazságot. Azonban mindjárt 

felszólalásom elején kell leszögeznem azt, hogy azt, amit ő pártomról, azt megrágalmazva 

mondott, hogy tudniillik fél lábbal az illegalitásban állunk, és hogy külföldi körökkel konspi-

rálunk, a leghatározottabban visszautasítom. (Élénk helyeslés és nagy taps a függetlenségi 

párt oldalán.  Pfeiffer Zoltán (f): Rágalmaznak!) Révai képviselő úr beszédében azt mondot-

ta, hogy nem szeret általánosítani. Hát ne általánosítom! …  

A politikai helyzet megvizsgálásánál legyen szabad abból a megállapításból kiindul-

nom, … hogy tiszta és szabad választások mellett nincsen valószínűség arra, hogy az új vá-

lasztásokból egy erősen baloldali többség kerüljön ki. … Az augusztus 31-én lefolyt választás 
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ezt a megállapításomat, nagyobb mértékben igazolta, … mert bár a választások köztudomás 

szerint nem voltak sem szabadok, sem tiszták, mégsem került ki belőlük baloldali többség, 

ellenkezőleg, a polgári ellenzék került ki belőlük leginkább megerősödve. ... Az egész balol-

dali blokk szavazatai az 1945. évi 41%-ról mindössze 45%-ra emelkedtek. (Egy hang a nép-

párton: 10% kékcédula!) …  

A négyszázalékos baloldali nyereséggel szemben áll azonban a kormánykoalícióra esett 

szavazatok katasztrofális csökkenése — a kisgazdapárt letörése folytán. Az a kisgazdapárt, 

amely az 1945-ös választáson a szavazatok 57 %-át nyerte el, jelenleg csupán 15 %-ot tudott 

maga mögé felsorakoztatni, úgyhogy szavazatainak háromnegyed részét vesztette el. …  

Az a tény, hogy két marxista párt lett az országgyűlés két legjelentősebb pártja, termé-

szetszerűleg éreztette hatását a most bemutatkozott kormány összetételében is. Ez a kormány 

majdnem kizárólagosan a Baloldali Blokk kormánya, mert bár a kormány tizenöt minisztere 

közül tizenegy tartozik a baloldali blokkhoz és négy a kisgazdapárthoz, e négy tárca birtokosa 

közül kettő — a miniszterelnök úr és a kultuszminiszter úr — köztudomás szerint jobban bírja 

a magyar kommunistapárt bizalmát, mint a saját pártjáét. A harmadiknak, a pénzügyminiszter 

úrnak jelentősége pedig elvész a Gazdasági Főtanács kitűnő főtitkárának, Vas Zoltánnak ha-

talmas árnyékában. Valójában tehát a kisgazdapárt ebben a kormányban szíve szerint csupán 

egyetlen tárca fölött rendelkezik. A hatalmi helyzet a magyar kommunista-párt számára olyan 

kedvezően alakult, hogy a legnagyobb választási győzelem esetén sem számíthatott volna 

jobb eredményre. 136  

 

Alapvető gondolatok olvashatók Moór Gyula beszédéből. Összegzése: Jelen felszólalá-

somat is azzal fejezem be, hogy csatlakozom az elnök úrnak ahhoz a kívánságához, hogy ke-

vesebb legyen a gond és több legyen az öröm, kisebb legyen a baj és nagyobb legyen a kenyér 

ebben az országban. E kívánság teljesülése érdekében fogjuk a rendelkezésünkre álló szellemi 

erőket bevetni és ebben nem fog akadályozni az a tökéletes és teljes bizalmatlanság, amellyel 

Dinnyés Lajos személye és kormánya iránt viseltetünk.  

 

Orbán László (kp): Sajnos, ez még az egyetemen tanít!  

Nonn György (kp): De nem sokáig!)  137  

 

Programnyilatkozat  

 

A két párt nyilatkozatában először történelmi áttekintést ad a tőkés társadalmi rend ter-

melési viszonyairól: a termelőerők fejlődése politika, társadalmi, kulturális, nemzeti egyenlőt-

lenségeiről. Ebben a helyzetben, az öntudatban gyarapodó munkásság önálló osztállyá szer-

veződik.  

A második részben a tőkés társadalom Magyarországi kifejlődéséről ad tájékoztatást.  

A harmadik részben foglalkozik az ország felszabadításával. A demokrácia győzelmével 

megbukott a nagybirtok és a nagytőke osztályszövetségének hatalmi rendszere. Hatalomra 

került a munkásosztály, az egész parasztság, valamint a polgárságnak az a része, mely a német 

imperializmus ellen foglalt állást.  

A negyedik részben célokat tűzi ki. Politikai téren: a népi demokrácia a népszuverenitá-

son alapuló demokratikus parlamentarizmusra épül, biztosítja a demokratikus szabadságjogo-

kat az ország minden polgára számára. Gazdasági és pénzügyi téren síkraszáll a tervgazdálko-

dás megszilárdításáért. A hároméves terv gyorsított megvalósítása után új ötéves terv segítsé-

gével Magyarország további iparosításáért, a közlekedési hálózat kiépítéséért és korszerűsíté-

séért.  Szükséges a dolgozók egészségvédelmének és szociális biztonságának fokozására a 

betegségi, öregségi, rokkantsági és balesetbiztosításnak további kiépítése és az ehhez szüksé-

                                                           
136 u.o. 116 - 119. o.  
137 A kiemelt részletek elhangzottak az országgyűlés 5. ülésén, 1947, évi október hó 8-án. Országgyűlési napló, 

1947. I. kötet * 1947. szeptember 16. - 1949. november 24.   
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ges anyagi alapok megteremtése, a társadalombiztosítás fokozatos kiterjesztését a dolgozók 

minden rétegére.  

A köznevelés, művelődés és közerkölcs terén: Az iskolának a jövő nemzedék demokra-

tikus szellemű és munkára való nevelését, a reakciós közszellem és előítéletek maradványai-

nak leküzdését kell szolgálnia. A demokratikus nevelés egységének biztosítására egységes 

állami tankönyvek bevezetését valamennyi iskolában, az egyházi iskolák államosítását, az 

egyház hitoktatási jogának és a papnevelő iskolák egyházi jellegének csorbítása nélkül. A párt 

síkraszáll a teljes vallásszabadságért, tiszteletben tartja a vallásos érzést, felhívja az egyháza-

kat a bukott nagybirtokos és nagytőkés renddel való szakításra, a népi demokrácia vívmányai-

nak elismerésére, a demokratikus állammal való békés együttműködésre.  

A párt új demokratikus közerkölcs és közszellem kialakítását szorgalmazza, arra nevel, 

hogy a közérdeket a magánérdek fölé kell helyezni. A népi demokrácia közéletében érvénye-

sülnie kell az elvnek: a megfelelő embert a megfelelő helyre! A honvédelem területén: erős, 

demokratikus néphadsereg kiépítését és korszerű felszerelését szorgalmazza. Az ifjúságot arra 

kell nevelni, hogy a katonai szolgálat dicsőség, állampolgári kötelesség, a kiképzést az állam-

polgári neveléssel kell összekötni. Külpolitikai téren: szövetség a Szovjetunióval, Szoros 

együttműködés Jugoszláviával, Romániával, Lengyelországgal, Bulgáriával. Megegyezés, 

együttműködés és barátság a népi demokratikus Csehszlovákiával a szlovákiai magyarság 

helyzetének a lenini-sztálini nemzetiségi politika elveinek megfelelő rendezése alapján.  

Ötödik fejezetében a népi demokrácia gazdasági és politikai megszilárdításának, a szo-

cializmus felé haladó fejlődést jelöli meg. A Magyar Dolgozók Pártja a marxizmus-

leninizmus ideológiáját vallja, Marx, Engels, Lenin, Sztálin tanítását alkalmazza és fejleszti 

tovább a magyar viszonyoknak megfelelően. Magyarországot a dolgozó nép hazájává építi, 

ezért: nemzeti párt, ugyanakkor: a munkásosztály és a dolgozó nép alapvető érdekeinek, 

törekvéseinek és céljainak közösségét, a népek testvériségét vallja, szolidáris a szocializ-

musért és a demokráciáért harcoló erőkkel világszerte, ezért: nemzetközi párt.  

Hatodik fejezetében kimondja: A Magyar Dolgozók Pártja a szocialista társadalomért küzd, 

melyben megszűnnek a kizsákmányoló osztályok, megszűnik embernek ember által való ki-

zsákmányolása, elmosódnak a szövetséges dolgozó osztályok különbségei, az egyének boldo-

gulása a közjó feltétele, a közérdek szolgálata az egyéni boldogulás útja, és a fejlődés a kom-

munizmus felé vezet. 138  

 

Intézményesített pártirányítás    

 

Egy régebbi Politikai Bizottsági határozatból megtudható: „A Hazafias Népfront szerve-

it minden szinten a Magyar Szocialista Munkáspárt megfelelő szervei vezetik és irányítják. 

Igaz, pártbizottságok és pártvezetőségek a népfront választott vezetőségeire kötelező érvényű 

határozatokat nem hoznak, egyes kérdésekben javaslatokat tesznek. A Hazafias Népfront párt-

irányítása a népfront választott szerveiben működő kommunista csoportokon és a népfront 

szerveiben dolgozó kommunistákon keresztül valósul meg.” 139  

 

Amennyiben a pártirányítás minden területen érvénysült, ezek között a Hazafias Nép-

frontban is, akkor ezek a társadalmi szervezetek mint „alapszervezeti egységek” végrehajtot-

ták a felsőbb szervi utasításokat. Így működött a demokratikus állami intézményrendszer 

pártpolitikai irányítás alatt, vagyis: „Tiszteletben tartva az állami és a társadalmi szervek önál-

lóságát, politikájának, határozatainak azt ott dolgozó kommunisták útján szerez érvényt.” Ké-

sőbb kerül megfogalmazása: „A központi irányítás váljék rugalmasabbá és hatékonyabbá, az 

érdekek és a gazdasági döntések jobb összehangolásával, következetes magatartással, a szük-

séges operativitással szervezze, irányítsa és ellenőrizze a fő gazdasági folyamatokat. Ponto-

                                                           
138 Megjelent: A MKP és a SZDP egyesülési kongresszusának jegyzőkönyvébe. 1948. június 12-14. (128) 587. o.  
139 MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962 (26) 159. o.  
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sabban kell meghatározni az irányító szervek feladatkörét, felelősségét, és javítani együttmű-

ködésüket. 140  

Az Államigazgatási Szervezési Intézet 1986. évi munkatervében a központi igazgatással 

kapcsolatos kutatások között szerepelt a „miniszter államjogi pozíciójának vizsgálata.” Ehhez 

a vizsgálathoz kapcsolódott Dr. Holló András terve az illetékes miniszterekkel készítendő 

interjúk, melyekben feltárhatók a politikai-kormányzati rendszer valóságos folyamatai. Az 

1987-ben készített beszélgetések rávilágítanak a pártállami diktatúrára. Ugyanis: „az állam-

párt-elvű politikai rendszer lényegi jellemzője a politikailag korlátozott parlamentarizmus: a 

demokratikus hatalomgyakorlás csak politikai retorikában s nem a politikai valóságban léte-

zik, s e korlátok eleve kioltják a megcélzott fejlesztést.” 141  

 

Példaként említhető: „A tervezés folyamatában: amennyiben kormányzati szinten nem 

volt egyetértés, az Országos Tervhivatal az ügyet az MSZMP KB. Gazdaságpolitikai Bizott-

sága elé terjesztette. E bizottság eldöntötte a kérdést, s az ügy visszakerült az Állami Tervbi-

zottság elé. A Tervbizottság „megerősítette” a döntést, az Országos Tervhivatal igényének 

megfelelően. A tervezési koncepciók 5-6 alkalommal kerültek a Tervbizottság elé és ugyan-

úgy a Gazdaságpolitikai Bizottság elé. … ugyanazt az előterjesztést tárgyalta mindkét testü-

let!” …142  

Dr. Holló András összefoglaló gondolata: „a Parlament és a többi állami szerv nem az 

alkotmányban rögzített hatáskörében működött; hogy a Parlament formális legitimáló mecha-

nizmusként zárkózott fel a politikai döntésekhez; hogy a párt gyakorlatilag az egész kormány-

zati szervezetrendszert együttesen és szintenként (direkt) irányítása alatt tartotta; hogy a párt 

és állam szétválasztásának állandóan hangoztatott politikai igénye csak igény marad – bizo-

nyítja azt, hogy az egy párt irányítása alatt álló államszervezetben megvalósíthatatlan a hata-

lom megosztásának elve.” 143  

 

A demokrácia, a parlamentarizmus és a többpártrendszer felszámolásnak lépései  

 

A Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottsága elégtétellel állapította meg, hogy az or-

szág népének többsége a Függetlenségi Front választási szövetségébe tömörült négy demokra-

tikus párt mögött áll. A demokratikus alkotómunkával azonban – mint a választási eredmé-

nyek is mutatják - számottevő reakciós erők álnak szemben. A Pfeiffer Zoltán vezetése alatt 

álló Magyar Függetlenségi Párt, Sulyok Dezső fasiszta párjának örököse és folytatója, amely-

nek demokráciaellenes aknamunkáját meg kell és meg fogjuk hiúsítani. A Barankovics István 

vezetése alatt álló Demokrata Néppárt jelentkezését a politikai életben minden magyar de-

mokrata fenntartással fogadja, melyet indokol e pátnak a választások alatt a Pfeiffer-párttal 

sok helyütt létrejött együttműködése. Csak e párt jövőbeli magatartása alapján lehet majd vég-

legesen eldönteni, vajon a demokratikus építőmunka útján akar-e járni, vagy a reakcióval 

akar-e együtt haladni? 144  

 

A Szociáldemokrata Párt 1947. szeptember 8-i választmányi ülését Kisházi Ödön, a 

Szakszervezeti Tanács elnöke nyitotta meg. A választmány jobboldala támadja a párt politikai 

irányvonalát, különösen a MKP-vel való együttműködést, a támadás középpontjában Szaka-

sits Árpád és Marosán György áll. Szakasits lemond, de nem fogadják el. Az elnök indítvá-

nya: fogadják el a határozati javaslatot és a pártvezetőség azon sorrendi előterjesztését, hogy a 

politikai kérdéseket kell elsődlegesen megoldani, melyek összefüggnek a koalícióval és az 

                                                           
140 MSZMP XII. kongresszusa 1980. március 24-27. 174. o.  
141 Dr. Holló András. Az államjogtól a jogállamig. 9. o. Alapítvány a politikai kultúráért kiadása Budapest, 1993.  
142 u. o. 44-46. o.  
143 u. o. 11. o.  
144 Megjelent: Szabad Nép, 1947. szeptember 2. (100) 502. o.  
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együttműködéssel, mert a kettőt különválasztani nem lehet. Ha nincs megegyezés, nincs koa-

líció és nincs együttműködés. … 145  

 

A Szociáldemokrata Párt válaszát a Szabad Népben teszi közzé. „Jogot szereztünk arra, 

hogy jelentős szerepünk legyen a demokrácia formálásában. A volt nemzetgyűlés munkakép-

telenné válása bebizonyította, hogy a parlamenti aritmetika holt számai nem dönthetik el a 

súlyos és életbe vágó problémákat: népünk érdeke és demokráciánk fejlődése megköveteli a 

minőségi demokratikus erők hatalomra jutását. A Szociáldemokrata Párt nem pozíciókra tör, 

hanem olyan hatalmat követel, amely biztosítja demokratikus erőnknek eredményes kibonta-

kozását olyan módon, hogy mindkét munkáspárt a maga hatalmi területein belül a törvény 

keretei között szabadon gyakorolhassa hasznos és építő tevékenységét. A közhatalomban fel-

adatot vállaló elvtársaink tényleges hatáskörrel ruháztassanak fel, és mindkét párt hatalmi 

pozícióban részesedjék a másik is olyaténképpen, hogy a másik párt hatalmi köreibe az 

együttműködés szellemében, tényleges hatáskörrel beleszólása legyen. Ki kell dolgozni a 

kormányprogramot. És ezt a programot azután együttesen képviseljük. Elengedhetetlen előfel-

tétele ennek a kölcsönös bizalmatlanság teljes megszüntetése.” 146  

 

A gazdaság átalakításának lépései  

 

A politikai hatalom jelenti egy ország irányításának lehetőségét. Az irányítás kiterjed a 

gazdaságra, a bel-, és külpolitikára, a szociálpolitikára, az oktatás és nevelés intézményeinek 

működtetésére, és így tovább. A kommunista ideológia megvalósításához anyagi források 

kellettek. Anyagi eszközök nélkül semmilyen akaratot egy társadalomra ráerőszakolni nem 

lehet. Anyagi forrásokat a termelő ágazatok szolgáltatják. A termelésből származó bevételek 

elosztásával működtethető valamennyi szolgáltató ágazat, és tarthatóak fenn az uralmat bizto-

sító terrorszervezetek. Ahhoz hogy a megszerzett politikai hatalmat megtarthassák, államosí-

tották a hazai, a külföldi, és vegyes tulajdonú magánvagyonokat.  

 

A hatalombirtoklást és „egy-kézben” tartását a kommunisták előre tervezett módon a 

magántulajdon államosításával hozzák létre. Justus Pál 1946. május 23-i hozzászólásában 

kiemeli: Az én pártom, a szociáldemokrata párt számára a szénbányák államosításáról szóló 

törvényjavaslat világnézeti kérdés, a magyar politika alapvető kérdése. Nem akarjuk eltitkol-

ni, hogy számunkra, szocialisták számára ez a követelés nem szorítkozik csupán a földre, ha-

nem végcélunk a szocializmus megvalósítása: kiterjeszteni ezt a követelést minden termelő-

eszközre. Meggyőződésünk, szükségszerűen be fog következni az az állapot, amikor 

nemcsak a föld lesz azé, aki megműveli, hanem a gyár, a bánya, a nagyüzem és a gép is 

azé lesz, aki teremtette, és aki dolgozik vele.  
 

A hatalomba kerülő politikai erők, moszkvai irányítással, szovjet mintára megkezdik a 

gazdaság központosítását is. A gazdasági szféra központi irányításával, a politikai vezetés 

megadott tervszámokon keresztül szabályozza majd, az ipai és mezőgazdasági termelő-, (fel-

dolgozó), értékesítő-, és a szolgáltató ágazatokat. Az állam, fokozatosan kisajátítja az ipari 

termelőeszközöket: 1946-ban államosítja a bányákat és legnagyobb nehéziparai üzemeket. 

1947-ben törvényerőre emelkedik a hároméves terv, államosítják a bankokat. 1948-ban min-

den száz munkásnál több munkást foglalkoztató ipari vállalat kerül állami tulajdonba. Ezzel a 

bányászatban és az iparban dolgozók 85 %-a tartozik a szocialista, vagyis az állami szektor-

hoz.  

 

A részben külföldi tulajdonú cégek, az Ideiglenes Nemzeti kormány ellenőrzése alá ke-

rültek. A módszertan gyújtópontja a magántulajdonnal szembeni gyűlölet, aminek kommunis-
                                                           
145 Megjelent: Népszava, 1947. szeptember 10. (103). 507. o.  
146 Megjelent a Szabad Nép, 1947. szeptember 11. (104). 510. o.  
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ta lélektanáról érdemes eltűnődni. Az eltulajdonlás kivitelezése Lenini minta. Például a Ma-

gyar – Amerikai Olaj Részvénytársaság, vagy a Standard magyarországi leányvállalatának 

vezetőire fogott szabotázs akciók, amit úgy ismernek el vallomásaikban a magas szakképzett-

ségű vezetők, hogy az amerikai tulajdonosok megbízásából, velük egyetértve végeztek. Az 

amerikai állampolgárokat „beismerő vallomásuk” után kiutasították Magyarországról, akik 

Ausztriába érve megtagadták vallomásuk hitelességét, mert azt kényszereszközök alkalmazá-

sa alatt csikarták ki belőlük. A többi vezetőt fegyházbüntetésre, vagy halálra ítélték.  

 

A kommunista hatalom, párhuzamosan a magángazdaság felszámolásával, fokozatosan 

csökkenti ráfordításait egy jobb színvonalú országépítésre. Az élet megindulásával a növeke-

dő nemzeti jövedelemből nem csoportosítanak át elégséges anyagi eszközöket a közoktatás és 

a kultúra támogatására. Nem céljuk a széles néprétegek felemelkedése. A nyolc osztály elvég-

zését elrendelő kötelező oktatás ugyan csökkenti az olvasni és írni nem tudó emberek számát, 

‒ ez a statisztikai feldolgozásban tükröződik vissza inkább, nem pedig a honismeretben, az 

erkölcsi tartás és lelkiismeret fejlesztésében, és nem jelenti, a tisztességes emberi magatartás 

elsajátításának kívánalmait. A társadalom műveltségét a világpolgár szemlélet terjesztésével 

helyettesítik, így is szűkítve a humán beállítódást, a konzervatív, általános műveltséget.  

 

A kommunista hatalom akaratából bekövetkezett központi gazdaságirányítást kézben-

tartók határozzák meg a tudományra, az oktatásra, a művelődésre fordítható pénzügyi kerete-

ket, meghatározva ezúton a gazdasági élet, a tudományos fejlődés, az élethelyzet változásai-

hoz alkalmazkodni képes ember, fejlődésének lehetőségeit. Központi gazdaságirányításon 

keresztül szabályozzák a fejlődés alakulását az országépítésben, ezen belül a humán művelt-

ségű, szakmájában felkészült emberek találkozását a magas színvonalú műszaki eszközrend-

szerekkel. Az értelmiségi köröknek meg kellett tapasztalnia, a hatalom azokat engedi közelé-

be, akik szolgálói – kiszolgálói a hatalomnak.  

Az ideológiai sáncok felépítése, a politikai szólamokban hangoztatott szembenállás az 

imperializmussal a kapitalizmussal, együtt járt az ország elszigetelődésével. A politika ezúton 

zárja ki a nyugatról felajánlott működő tőke bejövetelét kölcsön, vagy segély formájában, 

gátat állítva a magyar termelő ágazatok elé, az egyre korszerűbb nyugati technológiák beszer-

zéséhez. A hazai ipar fejlődésében a technológiai transzfer elmaradása miatt évről-évre csök-

ken a korszerűbb termékek előállítása. A termelés műszaki és más tényezők versenyében egy-

re jobban maradunk el a nyugati termelés színvonalától.  

 

Figyelmébe ajánlom az Olvasónak elolvasni és értelmezni, Kádár János 1972. április 

19-én, az Országgyűlés 8. ülésén elhangzott beszédéből az alábbi részt. Ez utóbbira azért ér-

demes néhány percet szánni, mert a XXI. századelőre kialakult foglalkoztatási gondok a 40 

évvel ezelőtti kommunista mentalitás származéka. Gondolhatunk a cigányságot sújtó munka-

nélküliségre, iskolázottságuk alacsony szintjére, valamint azokra az emberekre, akik a magyar 

állam tulajdonában lévő termelő vállalatok, szövetkezetek kiárusítása miatt kerültek be a 

munkanélküliek sokadalmába. Az idézet:  

„Népünk életszínvonalának rendszeres emelkedése méltán sorolható nagy történelmi 

vívmányaink közé. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy vannak még nehéz anyagi körülmények 

között élő néprétegek, családok, amelyeknek sorsán fokozatosan javítani kötelesség. Ezért 

bizonyos szociális juttatások nagyobb mértékben emelkedjenek, mint a bérek, s ily módon 

csökkenjenek a családok közti jövedelemkülönbségek. Másképpen fogalmazva: a bérekben a 

munkától függő nagyobb differenciálódást, a családok jövedelmében további kiegyenlítődést 

akarunk. A mi viszonyaink között ez azt jelenti, hogy mindenki munkája szerint részesedjék a 

megtermelt javakból. Aki többet dolgozik, kapjon többet, s aki hiányzik a munkából, ne álljon 

sorba akkor sem, amikor a fizetést osztják. Ez a mi igazságunk, ez a dolgozó emberek igazsá-
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ga. Gazdasági, kulturális fejlődésünknek, életkörülményeink további javulásának kulcsa saját 

kezünkben van.” 147  

 

Kádár János jellemzését a kialakult életszínvonalról, Rákosi Mátyás gazdaságpolitikai 

törekvése alapozta meg. A gazdaságpolitika folytonosságának értelmezése után, térjünk vissza 

a MKP politikai lépéseinek megismeréséhez.  

 

Sulyok Dezső a kormányprogram feletti vitában mondja:  

„…Hasonló nehézségeink vannak az élet egy másik szektorában, a gazdasági életben is. 

Könnyű volna azt mondani, hogy a pénzvilág három posztján, a pénzügyminisztériumban, a 

Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ élén kisgazdapárti emberek állnak, tehát lényegében 

a pénzügyi világ a kisgazdapárt kezében van. Ez azonban nem így van, a legnagyobb mérték-

ben csak látszat, amely a valóságtól messze-mesze elszökik; a kereskedelemügy, vasút, posta, 

telefon, külkereskedelem, sőt amióta a Gazdasági Főtanácsot  létesítették, azóta gyakorlatilag 

az egész gazdasági irányítás teljes mértékben kicsúszott kisgazdapárt kezéből és átment a 

Gazdasági Főtanács kezébe, amely összetételénél fogva csak egészen kis mértékben jutatja 

kifejezésre a kisgazdapárt véleményét, s amelyben az általam egyébként rendkívül nagyra 

becsült főtitkár úr kezébe futnak össze a szálak, az irányítást ő végzi, aki tudvalevően nem 

tartozik a független kisgazdapárthoz.  

Ezt a helyzetet a magam részéről nem tartom helyesnek, mert feltétlenül mellékkor-

mány képződésére vezet. A történelem során számtalanszor láttuk azt, hogy a hatalom las-

san, de biztosan azoknak a kezébe tolódik át, akik gazdasági téren irányító erővel bírnak, hi-

szen ez például a történelmi materializmusnak is egyik tétele. Ha tehát a kormánnyal szemben 

van egy olyan szerv, amely a kormány mellett, vagy esetleg a kormány felett áll s amelynek 

szervi összetétele más, mint a kormányé és amely rajta tartja kezét a gazdasági élet pulzusán  

…  akkor végeredményben a kormány kezéből ki van véve a gazdasági hatalom. Szükséges-

nek tartanám tehát, hogy ez a szerv leépíttessék és működése megszűnjék.” …  

Kádár János: Az előttem szóló Sulyok Dezső képviselőtársam beszédét úgy is, mint a 

többségi párt szónokának a beszédét, hazánkra rendkívül károsnak, rossznak tartom. … Ami a 

gazdasági kérdések megoldását illeti, elítélem Sulyok képviselőtársam állásfoglalását a Gaz-

dasági Főtanácsra vonatkozólag. Akkor, amikor egységes gazdasági terv nem volt, amikor az 

újjáépítésnek nincsen programja, még a fő vonalaiban sem, amikor hiányzik az államháztartás 

vitelénél a költségvetés, kétségtelen, hogy a Gazdasági Főtanács felállítása az első lépés volt a 

tekintetben, hogy a gazdasági erőket centralizáljuk a központi kérdés megoldására. Mi inkább 

azt tartjuk hiányosságnak, hogy a Gazdasági Főtanácsnak jogköre, tényleges intézkedési joga 

s szükségesnél sokkal kisebb és így sajnos, nem tudja kellő módon véghezvinni a gazdasági 

élet, a kormány gazdasági feladatainak központosítását.” 148  

 

A gazdaság egykézben tartásának kialakítása mögött húzódik meg: „A győztesek párt-

ján belüli ellenség elleni harc élvonalában” az erőszakszervezetek munkássága. Farkas Vla-

dimir önéletrajzi írásában fogalmaz ekképp: „Évtizedekig magam is azt vallottam, hogy a 

hazai torzulások kezdetének időpontja 1949. Amikor a 80-as évek elején hozzákezdtem élet-

utam írásához, még úgy fogalmaztam, hogy az 1949. május 15-i országgyűlési választások 

után már egyetlen tiszta napja sem volt a Rákosi-rendszernek. A múltammal való szembené-

zés nehéz és gyötrelmes folyamata során azonban be kellett látnom, hogy ez a felfogás alap-

vetően hamis, hiszen 1946 októbere óta magam is tapasztalhattam, hogy a párt a hatalomért 

folytatott harcban milyen törvénytelen eszközöket használt. …  

                                                           
147 Országgyűlési napló, 1971. I. kötet * 1971. május 12. - 1972. december 14. 1972. április 19. 8. ülés, 1972. 

április 19. 8. ülés. 577. o.  
148 Nemzetgyűlési napló, 1945. I. kötet * 1945. november 29. - 1946. május 9. nemzetgyűlés 16. ülése 1946. 

február 8. 396 - 408. o.  
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Az ÁVH már korábban is bebizonyította, hogy kész minden olyan feladat végrehajtásá-

ra, amelyre a pártvezetéstől megbízást kap. Amikor pártvezetésről beszéltem,eddig elsősorban 

Rákosi Mátyásról, Farkas Mihályról, Gerő Ernőről, és Rajk Lászlóról szóltam. Ezt a sort 

azonban joggal ki lehet bővíteni Kádár Jánossal is. … Szendi György arra hivatkozott, hogy 

elsőként Kádár János fogalmazta meg teljesen nyíltan ezen a rendőrségi pártkonferencián az 

államvédelmi szervekkel kapcsolatos követelményt, hogy a párt utasításának minden körül-

mények között eleget kell tenniük. A kulákság elleni harc kapcsán mondta, hogy ha nincs 

ürügy, akkor találni kell ahhoz, hogy a párt politikáját követve az ÁVH eredményesen tudjon 

fellépni a kulákság ellen.” 149  

 

Államosítások  
 

A nagybirtokrendszer felszámolása  

 

„A nagybirtokrendszer felszámolása a második világháború után nem egyszerűen az or-

szág gazdaságának helyreállítását jelentette, hanem a gazdaság, a társadalom és a politika új 

alapokra helyezését. 1945. március közepén megszületett a nagybirtokrendszer megszünteté-

séről és a földmíves nép földhöz juttatásáról intézkedő kormányrendelet. Az igénylők közvet-

len részvételével rövid néhány hónap alatt felosztották szinte az összes nagy- és középbirto-

kot. Elkobozták a nyilas és fasiszta vezetők, a Volksbund-tagok, valamint mindazoknak a 

birtokait, akiket háborús és népellenes bűnösnek minősítettek. Teljes egészében kisajátították 

az 1000 katasztrális holdat meghaladó, illetve a vállalati és intézményi tulajdonban levő biro-

kokat. Az 1000 hold alatti birtokok esetében kártalanítás kilátásba helyezésével igénybe ve-

endőnek ítélte a rendelet úri birtok esetén a gazdaság 100 paraszti birtok esetén az üzem 200 

holdon felüli részét. 150  

A reform során nemcsak a birtokot, hanem a felszereléseket, épületeket, vetőmagot és 

takarmányt is kisajátították. 1500 kastély és kúria, több mint 7.5 ezer katasztrális holddal 

együtt állami tulajdonba került. Szeszgyárakat, malmokat, mezőgazdasági ipari üzemeket, 

kisebb bognár, szikvíz, és kovácsműhelyt is államosítottak. Több százezer  mezőgazdasági 

kisgépet és egyéb eszközt a földhöz juttatottak között osztottak ki. A német anyanyelvű né-

pesség tulajdonát képező földterületet, a lakosság kitelepítése után került földigénylők között 

felosztásra. Ezzel indult el a mezőgazdaság átalakítása.  

 

Dr. Bárányos Károly földmívelésügyi miniszter 1946. évi december hó 17-i keltezéssel 

nyújtotta be a földreform befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről törvényja-

vaslatot. Indoklásában megállapítja, hogy a nagybirtokrendszer megszüntetése után Magyar-

ország mezőgazdasága erős, egészséges és termelőképes kisbirtokokon fog nyugodni, melyek 

a birtokosok telekkönyvileg bejegyzett magántulajdonát képezik.  

A földosztás majd a szövetkezesítés folyamatának feltárását, a történéseket kutatók ösz-

szegző munkáikban igazolják. A végrehajtás jól mehetett, hiszen a folyamatot levezényelni 

képes káderállomány már elő volt készítve. A földosztó bizottságokban szinte mindenhol volt 

embere a kommunista pártnak. Először adják a földet, majd kényszerrel rábírják a parasztsá-

got, hogy szövetkezzen. Mi áll ennek a fordulatnak hátterében?  

A parasztság leigázása azért volt fontos a kiépülő diktatúra vezetőinek, mert autonóm, 

önálló, vagyonnal rendelkező, az államtól független társadalmi csoport volt. A proletárdikta-

túra megszilárdításához a mezőgazdaságból élő ország társadalmi talapzatát, a földből élők 

értékrendjét, hagyományait, létformáját kellett felszámolni. Előbb meg kellett törni a paraszti 

társadalom számára is keretet adó hagyományrendszert, amelynek olyan fontos pillérei voltak, 

mint a tulajdon tisztelete, a vallásosság, kötődés a nemzethez. A kommunisták nem életképes 

kisparaszti birtokok létrehozására törekedtek, számukra a földosztás politikai és propaganda-

                                                           
149 Farkas Vladimir: Nincs mentség XII. fejezet 169. o.  
150 Pető - Szakács: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945 – 1985. 37. o.  
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eszközként szolgált. Nem véletlen, hogy a Moszkvában jóváhagyott Ideiglenes Nemzeti Kor-

mányban a földművelési tárcát éppen Nagy Imre kapta, hogy az „új honfoglalás” a kommu-

nista párthoz kötődjön.  

 

Filó Samu a törvényjavaslat indoklásban előadja: „A most beterjesztett törvényjavaslat-

ra azért volt szükség, mert az 1945:VI. tc.-kel törvényerőre emelt 600/1945. számú rendelet, a 

földbirtokreform végrehajtását a népi szervekre bízta. Ezek a népi szervek a maguk feladatát 

elvégezték. Ezzel még nincs befejezve a földreform, szükséges, hogy az ezzel járó termelési, 

felszámolási, leltározási értékelési kérdések, azonkívül a műszaki munka és a telekkönyvezés 

is befejezést nyerjen. Megoldandó feladat még, hogy a nagybirtokrendszer megszüntetésével 

minden földhözjuttatott érezze, hogy az a föld, amit megkapott, az ő tulajdona. 151  

Kállai Gyula (kp): 1945-ös földreform az első a magyar parasztság történetében, ahol a 

paraszti tömeg kisemmizésének ez a vérlázító színjátéka nem ismétlődhetik meg. Ezzel az új 

honfoglalásnak nevezett földreform befejeződik. … A felszabadító Vörös Hadsereg a földre-

form nagyszabású munkájának elvégzésére csak a lehetőséget adta meg, a munkát magát, a 

nagybirtokrendszer, szétzúzását, nekünk magunknak kellett elvégeznünk. … Azonban az erős, 

egészséges kisparaszti földtulajdonon alapuló korszerű, virágzó mezőgazdasági termelés meg-

teremtésétől még messze vagyunk.  

 

Veres Péter (pp): Ez a törvényjavaslat olyan javaslat, amelyről - úgy sejtem - a nemzet-

gyűlés pártjai, sőt a pártonkívüliek is megegyeznek abban, hogy igenis sürgős és szükséges. 

… Itt azonban beszélnünk kell a hibákról is. A kitelepítések kezdetekor sürgetőleg hatott az a 

veszedelem, hogy ha nem telepítünk azonnal oda, ahonnan a svábokat elvitték, vagy ahonnan 

elmenekültek, akkor minden elpusztul a házakon, nem marad még ajtó és ablak sem és a tol-

nai, baranyai svábok házain, tapasztalhattuk is, hogy csakugyan ajtó és ablak nélkül maradtak. 

… Visszaélést azonban nemcsak ilyen telepesek követtek el és követnek el, akiket a népgon-

dozó hivatal vagy az országos tanács telepített le, hanem sokkal nagyobb százalékban követett 

el visszaéléseket az ott lévő, ott maradt őslakosság, amely tudta a dörgést, amely saját kulcsá-

val kitudta nyitni a háromszorosan lezárt ajtókat.  

 

Az 1946. IX. te, 3. §-a értelmében a telepes falvakba kisiparosokat, orvosokat, tisztvise-

lőket, tanítókat, stb. szintén lehet telepíteni, mert a telepes  község élete csak úgy teljes, ha a 

műhelynek is, az irodának is, és a hivatalnak is gazdája van. Budapest környékén azonban a 

sváb kitelepítéseknél kiderült, hogy nem csupán földmíves svábok vannak Budapest környé-

kén, hanem rajtuk kívül munkások, kispolgárok, kisiparosok, némely esetben még tisztviselők 

is. Fennmaradt tehát minden Budapest környéki faluban, egy bizonyos számú ház, munkás-

ház, tisztviselőház, kereskedőház, polgárház, stb. Igen ám, de azoknak a sváb parasztoknak a 

falvakban voltak rokonai, akik nem parasztok voltak, akik mentesíttettek, és akik igényjogo-

sultság jogcímén elfoglalták ősi portájukat.  

Azután volt nem egy, hanem három vagy négy politikai párt és ezek, Budapest környé-

kén minden faluban és máshol is igyekeztek, hogy úgy mondjam, érdemes párttagjaiknak jut-

tatni. Tehát a földbirtok-politikai szervek a kormányszervekkel együtt abban állapodtak meg, 

és hogy az ilyen házakból a Művészeti Tanács javaslatára, művészek, tudósok, újságírók is 

kaphatnak ingatlant, azután a Partizánbajtársak Szövetségének tagjai is igényjogosultak, föld-

re csak abban az esetben, ha földmívesek. Házra azonban minden esetben, ha családosak és ha 

egyébként akarnak igényelni. De ezen túl a miniszterelnökségen levő és a nemzeti ellenállás-

ban résztvevő politikusokat, vagy érdemes pártmunkásokat leigazoló bizottság javaslata alap-

ján kaphatnak mások is, tehát kiadhattak és kaptak politikusok is. …  

Igen t. Nemzetgyűlés! Egy nagyon jogos kívánság hangzik keresztül-kasul az országban 

és minden párt részéről az, hogy a földeket mentül gyorsabban telekkönyvezzük. Ez a munka 
                                                           
151 Nemzetgyűlési napló, 1945. V. kötet * 1947. február 4. - 1947. február 26. 83. ülés 1946. évi december 18. 

860. o. 
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teljes erővel folyik és ismétlem, ha nekünk tavaly a mérnöki és telekkönyvezési munkához 

alkalmas tisztviselői karunk lett volna (Közbeszólás a szabadságpárton: B-listázták őket!) és a 

juttatás előtt nem állt volna elő egypár hiányosság, akkor már régen tovább volnánk. 152  

 

Czettler Jenő elemzéséből  

 

„ Az orosz forradalomból természetesen nem az született a birtokpolitika terén, amit az 

orosz paraszt remélt. Az állam a nagybirtokokat lefoglalta a Kautsky-féle közös nagyüzemek-

ben proletár munkásokkal művelteti (szovhoz), a proletár parasztok üzemeit termelőszövetke-

zetekbe kényszeríti (kolhozok), a kulákok ellen pedig irtó hadjáratot visel, akik későn döbben-

tek reá, hogy a nagy- és középbirtok megszüntetése után a negyvenholdasakra kerül a földosz-

tás sora. Hogy az agráralkotmány gyors változásából, eltekintve az első évek szörnyű éhínsé-

gét, nagyobb bajok nem támadtak, annak oka egyrészt a sokszor fegyverrel keresztülvitt ga-

bonarekviráláson kívül azoknak az újonnan feltört területeknek, száz-, kétszázezer holdas 

gabonagyáraknak gazdag termése, amelyek a legmodernebb gépi használattal rabolják ki az új 

szántóföldek őserejét. Egyebekben az orosz állam kénytelen a kisüzemek rendszerét is meg-

törni s így a Kautsky- és Dávid-féle elgondolás egyaránt érvényesül az orosz birtokreformban, 

amelynek aktái még koránt sincsenek lezárva, amit ezt a pártgyűlések tárgyalásai évről évre 

igazolják.” 153  

 

1946. évi XIII. törvény a szénbányászat államosításáról  

 

A jogalkotó szándékát és a szénbányászat államosításának legfontosabb indítékait kife-

jezésre juttató bevezető szöveg után, a javaslat I. fejezete a földtulajdonosi szénjogosultság 

megszüntetéséről intézkedik.  

 

Az 1. §. értelmében: „Bányajogunk eddigi rendszerének sajátossága volt az, hogy míg a föld 

mélyének kincsei általánosságban u. n. fenntartott ásványoknak minősültek, amelyekre a tör-

vényes feltételek mellett bárki szabadon kutathatott és bányaadományt nyerhetett, az ásvány-

szenek a felszíni ingatlan tulajdonosának kizárólagos rendelkezése alatt állottak. A jelen ja-

vaslat a szénvagyont visszajuttatja a magyar nép kezébe. A javaslat a szénjogok és a szénjogi 

szerződések megszüntetésének határnapját az 1946. évi január hó 1. napjára teszi.”  

A II. fejezet tárgyalja  a szénbányák állami kezelésbe vételét.  

A III. fejezet 6. §. szerint: A kártérítés kérdése az államosításra kerülő üzemek tulajdonosai-

nak érdekeit, valamint országunk közhitelét igen nagy mértékben érinti s így annak elodázása 

a javaslatnak tagadhatatlan hiányossága.  

A IV fejezet az államosítással kapcsolatos külön rendelkezésekkel foglalkozik. Különös gon-

dot kellett fordítani arra, hogy az államosítás a földrajzilag összenőtt s most csak tulajdonjogi-

lag elválasztandó ipartelepek működését meg ne bénítsa. Ezért kötelezi a javaslat az államot 

és a régi tulajdonost, hogy szerződéssel tisztázzák egymás között az elválasztás következtében 

felmerülő kérdéseket.  

Az V. fejezet 12. §. kimondja: Az államosításnak természetes következménye, hogy az ás-

ványszénre való kutatás és bányaművelési joga az állam részére tartatik fenn.  

A VI. fejezet az Országos Szénbányászati Szaktanács létrehozását indokolja, (17-18 §.), 

melynek összeállításánál az volt a cél, hogy valamennyi számba jövő érdek kellő képviselet-

hez jusson s ezért a javaslat a Tanácsban helyet biztosít az érdekelt hatóságok, az ipar, a mun-

kavállalók s a tudomány képviselői számára.  
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Budapest, 1946. évi május hó 7. napján. Bán Antal s.k., iparügyi miniszter. 154  

 

A Nemzetgyűlés közgazdasági és közlekedésügyi, valamint pénzügyi bizottságának 

együttes jelentése „a szénbányászat államosításáról” szóló 34. számú törvényjavaslat tárgyá-

ban, a Nemzetgyűlés a címben foglalt törvényjavaslatot általánosságban elfogadta. Jelentésé-

hez csatolja a törvényjavaslat megvilágításához szükséges számszerű adatokat tartalmazó ki-

mutatásokat is, melyeket az iparügyi miniszter bocsátott a Nemzetgyűlés rendelkezésére.155  

 

A törvény 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza a törvény szövegét.  

A bizottság a 2. számú mellékletben sorra veszi a szénjogi szerződéseket, melyben 2 állami és 

161 magánfél, összesen 1847 szénjogi szerződést kötött. Az így megkötött szerződésekkel az 

állam 12.658 és magánfelek 340.386 kat. hold területet foglaltak le. Az ásványszénre adomá-

nyozott bányatelkek tulajdonosai közül 4 állami szerv és 118 magánfél van, a tulajdonosok 

száma tehát 122. A 118 magánfélnek van 807 bányatelke és 38 határ köze, összesen 25.607 

hektár területtel. A 122 tulajdonos 891 bánya telkének és 42 határközének összes területe 

28.745 hektár, (kb. 50.000 kat. hold.) A továbbiakban számba veszi a külföldi bányatelkeket, 

mint ingatlan bányavagyont, és a külföldi tulajdonban lévő bányaüzemeket.  
 

Kertész Miklós (szd) előadó: A szénbányászat államosításáról szóló törvényjavaslat  egy 

általános demokratikus konszenzus eredménye: a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült 

pártok közmegegyezésének gyümölcse, egy egyhangúan elfogadott határozat végrehajtása és 

annak folyománya. Ez a törvényjavaslat, a politikai demokrácia gazdasági alátámasztását, 

gazdasági alapja lecementezését, lehorgonyzását és ebből a szempontból jelentős lépés előre.  

Sokszor a politikának az asztalra kellett ütnie, ezt pedig így csináljuk — egyszerűen 

azért, mert igen kitűnő és igen érdemes szakértők egyébként nem tudták felfogni, hogy lehet 

és szabad más utakra is lépni, mint amilyen utakon ők eddig jártak és amilyen gondolkodás-

módban őket eddig nevelték. …  

Szólnom kell egynéhány szót a bányák értelmiségi szektoráról is. Ádáz gyűlölettel 

vagy tompa, meg nem értő elzárkózással állnak szemben azzal a kezdeményezéssel, amit a 

magyar demokráciának ez a törvénye jelent. … Belső meggyőződésük valami igen furcsa 

keveréke a rosszakaratnak és a sértődöttségnek. Rosszakaratukkal nem törődünk, sértő-

döttségük nem érdekes. Az arcukra ráírt kifejezés azt mutatja, hogy ők valamit gyászolnak. 

Nagyon mélyen és nagyon őszintén gyászolják elvesztett hatalmukat és elvesztett 

omnipotenciájukat. 156  

 

Gulácsi György (kg) … A Függetlenségi Front programja megvalósításának szándékával 

indult a koalíció valamennyi pártja a választási küzdelembe. … A nagytőke urai, még talán 

fullajtárjai sem örülnek túlságosan ennek a javaslatnak, egy olyan klasszikus hasonlatot idé-

zek, amelyet én legkorábban ezelőtt tíz esztendővel ebben a Házban Geiger Miklóstól, leg-

utóbb pedig Rákosi miniszterelnök helyettes úrtól hallottam. Egészen természetes ugye, 

hogy a mocsárlakók és a körülötte kuruttyoló békák nem szoktak mocsár-

díszpolgárságot adni annak a mérnöknek és azoknak a munkásoknak, akik a mocsarat 

le akarják csapolni. … Meg kell vizsgálnunk a javaslatnak politikai jelentőségét. Idézem 

miniszterelnök úr beszédének azt a részét, amelyben azt mondotta, hogy ennek a javaslatnak 

csak az lehet ellene, aki a magyar nép nyakán ülő szentháromságnak: a főuraknak, a főpapok-
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nak és a nagytőkének az érdekeit szolgálja. Én most ehhez hozzáteszem azt, hogy csakugyan 

a nagytőke szekerét tolja az, aki ezt a javaslatot nem fogadja el. Eggyel ugyanis tisztában kell 

lennünk, hogy a politikában két erőtényező van, amely működik: a. tömeg és a mindenkit be-

hálózni kész anyagi erő. Tehát, amikor a nemzetközi nagytőke befolyását itt ebben az ország-

ban gyengítem, akkor erősítem a tisztességes demokráciát. 157  

Brunszvik István (kg) Kénytelen vagyok visszautasítani azt a vádat, hogy letértünk a 

magántulajdon elvéről. Az első, amibe belekapaszkodnak, a földreform. Azt mondják, hogy 

maga a földbirtokreform törvényének meghozatala is a magántulajdon elvének megcsúfolása 

volt. … A bányák államosításának szándéka a földbirtokreform törvényének egyik folyomá-

nya. Ha nem maradhatott egy ember kezében több ezer vagy több száz hold birtok, akkor a 

hegyek gyomrában lévő természeti kincsek sem maradhatnak részvénytársaságok, kiváltságo-

sak vagy esetleg egy-egy ember egyéni, magántulajdonában. 158  

Apró Antal (kp) hozzászólásában kiemelte, hogy a bányát most a demokrácia szolgála-

tába kell állítani. Az államosítás nemcsak egyszerű eredménye a magyar demokráciának, ha-

nem az államosítás egyúttal politikai sikert is jelent. Felfogásunk szerint helytelen dolog lenne 

egyedül csak a bányákat államosítani. A bányákat mint ahogyan a törvényjavaslat előírja, 

államosítani kell tartozékaikkal együtt. … 159  

Justus Pál (szd): Az én pártom számára a szénbányák államosításáról szóló törvényja-

vaslat világnézeti kérdés, a magyar politika alapvető kérdése, világpolitikai probléma, a ter-

melés kérdése és a bányáikban dolgozó munkások védelmének a problémája egyszerre. Az a 

párt, amelynek nevében én e törvényjavaslathoz szólok és azt mint saját ügyünket elfogadom. 

.. Nem akarjuk azonban eltitkolni, hogy számunkra, szocialisták számára ez a követelés nem 

szorítkozik csupán a földre, hanem végcélunk a szocializmus megvalósítása: kiterjeszteni ezt 

a követelést minden termelőeszközre. A mi meggyőződésünk az, hogy szükségszerűen be fog 

következni az az állapot, amikor nemcsak a föld lesz azé, aki megműveli, hanem a gyár, a 

bánya, a nagyüzem és a gép is azé lesz, aki teremtette, és aki dolgozik vele. Nagyon jól tud-

juk, hogy ha a bányákat a magán kapitalisták kezéből az állam kezébe adjuk, akkor ettől még 

a bányák kapitalista jellege nem szűnik meg. Mindenekelőtt azért, mert a politikai erőviszo-

nyokat meggyőződésünk szerint végső fokon a gazdasági erőviszonyok határozzák meg.   

Nem hiszem ugyan, hogy olyanokat, akiket anyagi érdekeik állítanak a magántőkések 

oldalára, meg lehetne győzni. Mégis szükségesnek tartom, hogy a szocializmus ellen szándé-

kosan és tervszerűen uszított kisembereket felvilágosítsam, akik még ma is sokszor csak any-

nyit tudnak a szocializmusról, hogy valami Marx nevű öreg májbajos zsidó ördögi találmá-

nya, vallás-, haza- és családellenes, egymás ellen uszítja a tőkét és a munkát, amely persze 

marxizmus nélkül békésen élne egymás mellett, mint az aranykorban a farkas és a bárány. … 

azok, akik a bányák államosítása ellen vannak, a múlt mellé állanak a jövővel szemben, az 

elnyomás oldalára a szabadsággal szemben, a győzedelmeskedő szükségszerű jövővel próbál-

nak dacolni, és egy védhetetlenül letűnő világot próbálnak megvédeni. 160  

Vásáry István (pk) A törvényjavaslat indokolása szerint: A világpolitika eseményei mu-

tatják, egy nemzet sem nélkülözheti a közösség súlyos sérelme nélkül a szénnek, mint a leg-

fontosabb iparig és gazdasági alapanyagnak teljes birtokát és az azzal való rendelkezés lehe-

tőségét. Nem mondhat le a kormányzat arról az előnyről és erőről, melyet a széngazdálkodás-

sal kapcsolatos egyeduralom jelent. … Hiszen nem úgy áll a dolog, ahogyan az állami egyed-

uralmat hirdető politikai elvek és világnézetek hirdetik, hogy az egyén azért van, hogy a kö-

zösséget, az államot, amely a közösségnek legmagasabb rendű szervezett formája, szolgálja, 

hanem éppen ellenkezőleg áll: azért van az állam, azért van a közösségnek ez a szervezett 
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formája, hogy az egyén életét elviselhetőbbé, tökéletesebbé, boldogabbá tegye. Ezért monda-

nánk le az egyének a maguk emberi, természeti jogaiknak egy bizonyos mértékéről az állam, 

a közösség javára, hogy ez képes legyen őket szolgálni, de azért nem vagyunk hajlandók le-

mondani, hogy az állam moloch, egyeduralkodó legyen fölöttünk. Én azonban azt mondom: 

nemcsak ez a szén fog kiesni, hanem ki fog esni a francia tőke, a svájci tőke, a belga tőke, a 

csehszlovák tőke kezében lévő szénmennyiség is. (Apró Antal (kp): Ne államosítsunk? Tes-

sék? Apró Antal (kp): Ne államosítsunk? Ezt akarja mondani?) …  

Én, kedves képviselőtársam, meghallgattam az ön okfejtését, tanultam belőle, kérem 

ajándékozzon meg a demokráciában, ahol szólásszabadság van, azzal a türelemmel, hogy én 

is elmondhassam a magamét. Azzal a türelmetlenséggel szemben, amellyel önök a demokrá-

ciát bennünket túllicitálva hirdetik, úgy értelmezik a dolgokat, hogy ellenzéki vélemény nem 

lehet. Amint ellenzéki vélemény hangzik el, azonnal jelentkezik a türelmetlenség. (Egy hang a 

kommunista párton: Közbeszólni sem szabad?) Itt már nincs szólásszabadság, nincs meg a 

véleménynyilvánítás lehetősége, és ha meghallgatják is, igyekeznek türelmetlenségükkel 

olyan lelki hatást elérni, hogy az ember ne szólaljon fel többé, (Mozgás a pártonkívüli képvi-

selők soraiban.) Ha már azt hirdetjük, hogy szólásszabadság, véleménynyilvánítási szabadság 

van, akkor ismerkedjenek meg a türelem fogalmával is velünk szemben! (Egy hang a kommu-

nista párton: Ennél több türelmet képviselőtársam igazán nem kérhet! Justus Pál (szd): Mi 

igazán türelmesek vagyunk! Sulyok Dezső (pk); Az arcáról nem ez látszik!)  

Mert higgyék el, nem akarunk rosszat és legalább annyira szívünkön viseljük a közjót, 

mint amilyen mértékben képviselőtársaim szívükön viselik. (Lévay Zoltán (pk): Legalábbis! 

Sulyok Dezső (pk): Az agresszió gyökere mindig a pánik, mindig az támad, aki fél! — El-

lentmondások a kommunista párton. Lévay Zoltán (pk): Aki haragszik, annak nincsen igaza!)  

Nem arról van itt szó, hogy a magántulajdon ma szentség, vagy nem szentség, hanem 

arról, hogy a magántulajdon tartassék tiszteletben, és ha ezzel a magántulajdonnal szemben a 

köznek igényei vannak, megfelelő kártalanítás nélkül ne vétessék el. Mi tehát nem a magántu-

lajdon szentségét védjük. Védjük a mai jogrendszer által elismert magántulajdont, az érték 

nélküli vagy értéken aluli igénybevétellel szemben. … Mi elvileg helyeseljük és megszavaz-

zuk az államosítást. De azt kérem a kormánytól, hogy olyan rendelkezések statuáltassanak, 

amelyek biztosítani fogják az általunk és általuk elérendőnek nyilvánított célt, s amelyek lehe-

tetlenné teszik, hogy esetleg államkapitalizmus formájában, a törvényhozás tudta nélkül, el-

lenőrzése nélkül megalakuló, és működő különféle vállalkozások és üzleteléseik formájában 

olyasmi történjék, ami lehetetlenné teszi a cél elérését és ami módot adna arra, hogy törvény-

telenül és erkölcstelenül dividálják a nemzetnek azokat a javait, amelyeket másként pótolni 

nem lehet, mert csak egyszer adta meg az Isten. 161  

Bán Antal miniszter: Amint az előadó úr volt szíves említeni, mindnyájunk számára 

fordulópontot jelent ez a törvényjavaslat, nemcsak a magyar gazdasági életben, hanem általá-

ban a magyar életben. Véleményünk szerint ez a törvényjavaslat a földreform mellett egy má-

sik alapvető változást jelent a magyar gazdasági és politikai életben. Mi az ellenzék szólásjo-

gát nem akarjuk korlátozni, de meg kell mondani, hogy itt nem részletkérdésekről van szó. Az 

alapvető változások sodrában jöttünk ezzel a törvényjavaslattal és ha van itt forradalom, akkor 

ez a forradalomhoz tartozik. Ez a törvényjavaslat a változások gyökerét jelenti, s nem az 

egyedüli és az utolsó, amellyel ez a kormány a nemzetgyűlés színe elé fog lépni.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy mezőgazdasági termelésünk remélhetőleg a közeljövő-

ben exportra is fog juttatni és elegendő lesz ahhoz, hogy a magyar nép megéljen. De hogy 

sokkal jobban tudjon élni, ahhoz arra van szükségünk, hogy iparunkat erőteljesen fejlesszük, 

figyelem bevéve az új lehetőségeket is. Egy ilyen új lehetőség a szovjet-orosz piac megnyílá-

sa a magyar gazdasági élet számára. … A külföld miatt senkinek ne legyen semmilyen aggá-

lya. A külföldi tőkések mindig azzal fognak alkudni, mindig azzal fognak üzletet kötni, aki-

nek éppen a kezében van az üzleti lehetőség. Ne méltóztassanak tehát azt hinni, hogy a heverő 
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tőkék, amelyek exportra szorulnak és Magyarország felé is tendálnak, azért nem fognak ide 

eljutni, mert mi a gazdasági élet egyik vagy másik területén új gazdasági struktúrát teremtünk. 

… Ismerve a tőke természetrajzát, amely keresni akar, és ha arról van szó, hogy valahol ke-

resni lehet, sohasem volt finnyás és ez esetben sem lesz az. … Ezzel a törvényjavaslattal kap-

csolatban utalnom kell a koalíciós kormánynak arra a bejelentésére, hogy nemcsak a bányákat 

óhajtja államosítani; utalnom kell arra, hogy ezzel a programmal új gazdaságpolitikát csiná-

lunk; utalnom kell arra, hogy a változásokkal kalkulálni kell, ezekkel a változásokkal szembe-

szállni pedig nem kell, mert nem okos. 162  

 

Az államosítás tovább folytatódik  

 

1948. évi XIII. tv. a bauxit bányászat államosításának törvénye. 1948. évi XXV. tv. ha-

tálya kiterjed minden olyan magántulajdonban álló ipari, közlekedési, bánya- és kohóvállalat-

ra, továbbá közhasználatú villamos műre, amelynél az 1946. évi augusztus hó 1. napjától a 

jelen törvény hatálybalépéséig eltelt időben bármikor elérte a száz főt; Részvénytársaság alak-

jában működő vállalatnál az állami tulajdonba vétel a részvények tulajdonba vétele útján tör-

ténik.  Az 1948. évi XXV. törvény melléklete 47 magántulajdonban álló vállalatot sorol fel. 

1947. évi XXX. tc. a Nemzeti Bank és Pénzintézeti Központ tulajdonba vételéről szól. 163 

1948. évi XXXI. tc. a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924: V. tc. 

kiegészítéséről és módosításáról szól.  

 

Hároméves terv  

 

1947. januárjában adják közre a hároméves államgazdasági tervjavaslatot, februárban a 

szociáldemokrata párt teszi közzé tizenöt éves tervét, melynek keretén belül foglalkozik há-

roméves tervjavaslatával. A Népszava, 1947. április 1. számában kiadott közlemény: „A Szo-

ciáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt tervbizottsága március 29-én ülést tartott. 

Ezen az ülésen befejezték a két terv egyeztetését. A közös terv a két párt vezetősége elé kerül, 

és ezek jóváhagyása után mint a munkáspártok közös terve lesz a pártközi megállapodások 

alapján kiindulópontja a hároméves állami tervnek.” A hároméves tervet június 9-én fogadták 

el. Az erről szóló közlemény: „Az értekezlet megszövegezte a hároméves tervre vonatkozó 

törvényjavaslat, valamint az országos tervgazdasági tanács és az országos tervhivatal szerve-

zetére és hatáskörére vonatkozó kormányrendelet tervezetét. Meghallgatta a szerkesztőbizott-

ság jelentését és felhatalmazta, hogy a hároméves tervet ismertető pártközi kiadvány szövegét 

végleges fogalmazásban a pártok vezetői elé terjessze.” 164  

 

Az egyeztetett hároméves terv meghatározza az ország gazdasági, szociális és kulturális 

felemelkedéséhez szükséges beruházásokat, és ezekre támaszkodva előirányozza az ipar és a 

mezőgazdaság gyors ütemben szélesedő termelési programját. Az egyeztetett terv egyszer-

smind feltünteti az anyaggazdálkodásra, a külkereskedelemre és az erősen növekvő munka-

erő-szükségletre vonatkozó irányszámokat, valamint a tervgazdálkodás pénzügyi programját 

és ennek keretében a beruházások finanszírozásának módozatait. Az egyeztetett terv beruhá-

zási programja két részre oszlik. Az egyik arra az esetre vonatkozik, ha a teljes terv végrehaj-

tásánál mindvégig saját erőnkre lennénk utalva; a másik abban az esetben válik időszerűvé, ha 

megfelelő külföldi kölcsönben is részesülnénk. Az első lehetőség az amortizációs tételek be 

nem számításával összesen 6316,5 millió Ft beruházást irányozna elő a 3 esztendőben. Ha a 

                                                           
162 1945 - 1947 / Nemzetgyűlési napló, 1945, II. kötet * 1946. május 10. - 1946. augusztus 9. 39. ülés 1946. 

május 25. 303. o 
163 /1947 - 1949/ Országgyűlési napló, 1947. I. kötet * 1947. szeptember 16 *1949. november 24. Az országgyű-

lés 20. ülése 1947. november 14. (Irományok: 19., 27.)  
164 Megjelent: Szabad Nép, 1947. június 2.  
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második lehetőség is megvalósulna, további 1291,5 millió Ft-os beruházással számol a terv. 

Az 1947. évi XVII. törvény a hároméves gazdasági tervről. 165  

 

Marshall terv  

 

„A hároméves tervre vonatkozó törvényjavaslat szövegét az 1947. június 9-i pártközi ér-

tekezlet véglegesítette. Ekkor határozták meg a hitelszervezet államosításának a mértékét és 

fogadták el a Tervgazdasági Tanács és az Országos Tervhivatal szervezetét, valamint a hatás-

körét szabályozó kormányrendeletet is. A törvényjavaslat megszavazására csak minimális 

többséggel került sor. A hároméves terv végrehajtása az MKP célkitűzéseinek megfelelően 

1947. augusztus 1-jén megkezdődhetett. Alig csitult el a hároméves tervvel kapcsolatos nem-

zetgyűlési vita, amikor egy újabb esemény kavart vihart a koalícióban és a közvéleményben. 

A koalíciós pártok vezetőinek értekezlete, majd ezt követően a minisztertanács is – 

szovjet nyomásra – úgy döntött 1947. június 11-én, hogy Magyarország nem vesz részt 

Párizsban a Marshall-terv előkészítése ügyében összehívott konferencián. A kormány ezt 

nyíltan hazudva azzal indokolta, hogy: „a magyar kormánynak legnagyobb sajnálatára nem áll 

módjában elfogadni a meghívást a párizsi értekezletre, mert az előzetesen lefolyt angol-

francia-szovjet értekezlet bebizonyította, hogy a párizsi konferencia tárgyában a nagyhatal-

mak sem tudnak megegyezésre jutni, Magyarország pedig nem vehet részt olyan tárgyaláson, 

amelynek kérdésében a nagyhatalmak nem egységesek, és amelyen nem vesznek részt vala-

mennyien.” A konferencián végül is megjelent a mintegy száztagú szovjet delegáció, s ott 

voltak a lengyel, a csehszlovák, a jugoszláv kormány képviselői is.” 166  

 

Kik nem voltak ott? Nem voltak ott a magyarok. Pedig, ha a helyzetelemzésből ki-

tűnik, milyen nehéz helyzetben volt az ország, – aminek Zsedényi Béla hangot adott, – 

akkor elgondolkodhatunk a kommunisták Magyarországgal szembeni ellenséges maga-

tartásáról. A kommunisták minden időben a nemzet pusztításában voltak érdekeltek. 

 

„Sztálint valószínűleg a kommunizmus feltartóztatásának politikáját meghirdető 1947. 

március 12-i Truman-beszédnél is jobban zavarta Marshall amerikai külügyminiszter 1947. 

június 5-én bejelentett programja. Az úgynevezett Európai Rekonstrukciós Program ugyanis 

nemcsak Nyugat Európa gazdasági talpra állítását kívánta nagyarányú dollársegéllyel elősegí-

teni, de a lehetőséget felkínálta a szovjet érdekszférának tekintett Közép-Európa számára is. 

Ráadásul Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország kormányai élénk érdeklődést mutat-

tak a javaslat iránt.  

Magyarország szovjetizálásának a gazdasági zsarolás volt az alapvető feltétele és egy-

ben eszköze is. Sztálin tehát nyomást gyakorolt az érdekelt országokra, hogy utasítsák vissza 

az amerikai ajánlatot. 1948 elején leállította az összes regionális gazdasági integrációs törek-

vést, mint a jugoszláv-bolgár, vagy a magyar-román vámunió előkészítése. Sztálin nem akar-

ta, hogy az érdekszférájába tartozó államok a Szovjetunió közreműködése nélkül összefogja-

nak egymással. Rögtön utána, február 18-án a magyar kormánydelegáció Moszkvában aláírta 

a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt. A 

következő lépés 1949. január 25-én következett. Sztálin Varsóba rendelte a kommunista veze-

tőket, és kimondatta velük a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) megalakulását. 

Az új szervezet - nevével ellentétben - a szovjet gazdaságirányítás céljait szolgálta. A Szov-

jetunió egyrészt fenntartotta a tagországok gazdaságainak önellátó, elszigetelt voltát, másrészt 

a tagokkal egyenként megkötött árucsere egyezményekkel láncolta őket magához.” 167  

                                                           
165 Forrás: CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis  
166 Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig 1944-1990. 85. o. Kulturtrade Kiadó Kft. 1998. Szekszárdi 

Nyomda. 
167 Bethlenfalvy – Baják – Somogyi: A szocialista gazdálkodás fekete könyve. 42. o. Business Klub kiadása 

2002.  
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A Magyar Kommunista Párt IV. Kongresszusának megállapításai  

 

A hároméves terv sikeres végrehajtásával megszilárdult a magyar népi demokrácia, az 

államosítással jelentős mértékben kiszorult a tőkésosztály a gazdasági életből, megalapozottá 

vált a szocializmus felé vezető út. Leleplezésre és kiszorításra kerültek a kormányzatból a 

nagybirtokosoknak és nagytőkéseknek a demokratikus pártokba befurakodott ügynökei, meg-

szilárdult a munkásegység és a munkás-paraszt szövetség. A Szociáldemokrata Párt XXXVII. 

Kongresszusának határozatában kijelenti, megtisztította a pártot a jobboldali befolyás minden 

maradványától és eltávolította azokat, akik árulóivá lettek a munkásmozgalomnak, akik ideo-

lógiailag és politikailag félrevezették a tömegeket, akik súlyosan vétettek a munkásegység 

ellen.  

A pártgyűlés helyesli és üdvözli az egyesülő párt nevére vonatkozó közös határozatot, 

és a maga részéről is javasolja, hogy a két munkáspárt egyesüléséből keletkező új párt neve: 

Magyar Dolgozók Pártja legyen. A Szociáldemokrata Párt XXXVII. Kongresszusának szilárd 

meggyőződése, hogy három évtizedes kettészakadás után, a dolgozó milliók nagyobb bizton-

sággal, gyorsabban és sikeresebben haladhatnak a fölszabadulás útján a szocializmus felé. Az 

egyesülési kongresszus leszögezi, hogy az egyesülés útján keletkező pártot programjában, 

politikájában, szervezeti felépítésében, egész munkájában Marx, Engels, Lenin, Sztálin tanítá-

sai vezérlik. Mindezek alapján a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egye-

sülési kongresszusa megalakítja a Magyar Dolgozók Pártját. 168  

Az országgyűlés 72. ülésén Nagy Imre levezető elnök bejelenti: „a Magyar Dolgozók 

Pártja főtitkársága oly értelmű bejelentést tett nálam, amely szerint a folyó hó 13-án és 14-én 

megtartott országos kongresszuson hozott határozat értelmében a Magyar Kommunista Párt és 

a Szociáldemokrata Párt egyesült és a jövőben az országgyűlésen mint a Magyar Dolgozók 

Pártja fog működni.” A bejelentést az országgyűlés tudomásul veszi. 169  

 

Gazdasági Trianonunk a Marshall terv tükrében  

 

Kettészakadt Európa. A kontinens nyugati felén, belső polgári erők kerekedtek felül, ke-

let-európai térségben a Szovjetunió támogatását élvező kommunisták törtek egyre nagyobb 

hatalomra. A második világháborút követő, gazdaságtörténetének ez a fejezete kritikus állapo-

tú. A nemzeti vagyon 40 %-a elpusztult, a mezőgazdaságban az állatveszteség 1.5 milliárd 

pengő, a vasúti járműállomány 70 %-át elvitték, a megmaradtak 1/6-a volt működőképes, a 

vasúti sínhálózat 40 %-a megsemmisült a Duna és Tisza hidakkal együtt. Az iparvállalatok 90 

%-át érte károsodás. A rendkívül súlyos háborús károsodás és a termelés katasztrofális vissza-

esése mellett, jóvátételi fizetési kötelezettség is terheli, ami a jaltai és potsdami megállapodás 

értelmében 300 millió dollár.  

Emlékezetbe idézem: az 1938. évi díjkulccsal számolva a jóvátétel fizetési kötelezettség 

1.5 milliárd pengő. A világháborús veszteségek, a magyar ipari termelés korszerűtlen önkölt-

ségi színvonala következtében, és a világpiaci árak figyelembevételével jóvátétel tízszeresét, 

vagyis, 3 milliárd dollár értékben történő szállításokat írtak elő. Ennyit röviden, az „újabb 

gazdasági Trianonunk számokban” egy újabb nagyhatalmi közös elhatározásáról.  

 

Mind emellett, a nagyhatalmak vezetői, nem sokat törődtek az emberek egyéni, családi 

tragédiáival. Az csodálatos ebben a történetben, ők is emberek, szolidaritásuk figyelmen kívül 

hagyta a lelkeket. A kettészakadt Európában a háború előtti tőke- és kereskedelmi kapcsolatok 

is megszakadtak. Reménykedés, hogy visszatérnek a háborúból sokan, akiket elpusztulni vit-

tek el, mert ennek van igazsága, ideig csak remény maradt. Igaz volt viszont, hogy a tőke 

                                                           
168 Megjelent: a MKP és az SZDP egyesülési kongresszusának jegyzőkönyveként. 1948. június 12. (125-126-

127) 581-586. o.  
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nem viselt gyászruhát. Bezzeg, teremtett éhséget, és romeltakarításra buzdított. Az egyén 

élete az egyik oldalon, és a társadalom mozgástere a másikon. A háború előtti évtizedekben 

Magyarország hatalmas hiteleket kapott angol és amerikai pénzcsoportoktól. Visszakellett 

fizetni ezeket a hiteleket is. A Nyugat-európai pénzintézetek újabb hitelek indítását a régebbi-

ek rendezésétől tették függővé. Az elzárkózás legfőbb oka azonban nem gazdasági, hanem 

politikai jellegű volt. Kelet-Európa bizonytalan politikai helyzetével állt összefüggésben.   

 

Amikor az angol tőkepiacon a Rothschild-érdekeltségük révén kiváló és hagyományos 

kapcsolatokkal rendelkező Magyar Hitelbank vezetői 1946 nyarán Londonban folytattak tár-

gyalásokat kölcsön felvételéről, A. Rothschild végül is kijelentette, a kölcsön folyósítását „az 

illetékes hatóságokkal megbeszélte, azonban azt a választ kapta, hogy a Magyarországnak 

nyújtandó hitelekkel egyelőre várni kell” – olvasható az Országos Levéltár Hitelbank 239. cs. 

dokumentációjában. Nem realizálódhatott tehát a magyar kormány nyugati hitelekhez fűződő 

reménye. Amikor az Egyesült Államok meghirdette a Marshall-programot, akkor már az egy-

re élesedő hidegháború körülményei között a Szovjetunió elzárkózott a részvételtől. 170  

 

Amint az alábbiakban értelmezhetjük a történteket, az országgyűlésben felszólalók 

egyik része a nemzet előtt álló gondok megoldására törekszik, a másik része hangoztatja ezt, 

de mint a Szovjetunió vezérét kiszolgáló idehelyezett művelt barbárok, Sztálin parancsai sze-

rint cselekednek. Magatartásukkal nem csupán gondozói voltak Sztálin terveinek, hanem 

megakadályozták a gazdaság gyorsabb ütemű kibontakozását. Mert az kétségtelen, hogyha 

Európa nyugati területén az a Németország, melynek népét, anyagi javait minden tekintetben 

tönkretettek a második világháború alatt, és néhány évtized alatt Európa vezető gazdaságává 

nőhette ki magát, akkor a Kelet Európa országai, a háborúban elszenvedett romokból talpra 

állva, a háború előtt fennálló, egymástól eltérő fejlettségi színvonalbeli különbségek ellenére, 

magasabb életszínvonalat, versenyképesebb gazdaságot tudott volna felmutatni, a Európai 

Rekonstrukciós Program igénybevételével. Nem ez történt.  

 

Küzdőtéren az egyház, az ember, a hit  

 

A történelem bármely részét, csak az előzmények és a történet folytatásának összefüg-

gésében szabad elemezni. Az 1948. évi XXXIII. törvény eltörölte a több évszázad alatt kiala-

kult oktatási intézményrendszert, egyúttal lerakta azokat a nevelési alapokat, melyből kima-

radt az ifjú nemzedék vallásos nevelése, a családi élet megbecsülése, és a hazaszeretet. Ered-

ményeként a XXI. század elejére megjelent az egyéni érdeken alapuló, fogyasztói társadalom 

embertípusa. Kezdjük az elején. Lehet az első kérdés, mit veszítettünk a kommunisták türem-

kedésével?  

 

A katolikus (és a többi felekezeti) iskolafenntartók ez által – túl a tanulók szakmai fel-

készítésén – ugyancsak az egész társadalmat kívánták gazdagítani, erősíteni. Az össztársa-

dalmi érdek érvényesült a falusi, községi, városi népiskolákban az alsóbb – polgári, paraszti 

és munkás – társadalmi rétegeket illetően éppen úgy, mint a középiskolák révén egy vallásos 

meggyőződésű, kiváló szakértelemmel rendelkező, modern szellemiségű katolikus középosz-

tály, értelmiségi réteg állandó jelenlevőségének megteremtési szándékában.  

A vallásos hit világnézeti alapján oktatták a tudományokat, terjesztették a művészetek 

iránti fogékonyságot és érdeklődést; ennek alapján ismertették meg növendékeikkel a törté-

nelmi múltat, a világot, valamint a társadalom jelenkorának jelenségeit. Ezen az alapon fogla-

koztak a haza és a hazafiság kérdéseivel. S természetesen a magatartás erkölcsiségét is a val-

lás határozta meg, ugyanígy a kialakítandó világkép, világnézet tartalmát és perspektíváit is. 

A katolikus iskolák nevelőtevékenységébe beletartozott a hit védelme, a katolikus egyház 
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védelme is a materialista-ateista támadások ellen. Kirekesztették belső világukból a konkrét 

napi pártpolitikai törekvéseket, de minden erejükkel küzdöttek a sajtóban, politikai mozgal-

makban, pártprogramokban, pártpropagandában kifejeződő materialista-ateista törekvések 

ellen. Az iskolaügyi törvényekben, tantervekben, tankönyvekben és egyéb hivatalos tanügyi 

dokumentumokban, semmiféle formában nem érvényesült a materializmus vagy az ateizmus 

szelleme.  

A katolikus társadalom egyházi és világi tagjainak tevékeny közreműködésével, ennek 

eredményeképpen az 1946/47-i tanévben egy erős, színvonalas, jól irányított magyar katoli-

kus iskolaszervezet állt az ország, az egész magyar társadalom szolgálatára. De, mint minden-

ütt földi világunkban, úgy a magyarországi ateisták-materialisták számára is a vallás, a vallá-

sos nevelés, a felekezeti iskola természetesen fölöslegesnek, „ópium”-nak tűnt. Nem így vélte 

a hívő magyarság. Hiszen jelentős részben éppen e hitükben megújult hívő magyarok építet-

ték újjá a letarolt országot, a megrongált iskolákat, templomokat, közösségi házaikat. Ők vé-

gezték a munka nehezét. S ebben a hatalmas munkában a vallás, a hit számukra nem „ópium”, 

hanem éltető, megújító, lendítő erő volt. Mégis, a katolikusok iskolái a háborúból való szaba-

dulás szinte első pillanatától kezdve a támadások pergőtüzében álltak. Az állam és párt szét-

választása mellett foly az állam és az egyház szétválasztásának küzdelme az egyisten hívők és 

a materializmust istenítők között.  

 

1948-ban a magyarországi felekezetek összesen 4760 oktatási intézményt tartottak fenn. 

A katolikus egyház 3269 intézménnyel (a teljes közoktatás 36 %-a) rendelkezett. A szellemi 

és erkölcsi érték mellett mindezek hatalmas anyagi értéket is képviseltek, amelyek minden 

ellenszolgáltatás nélkül kerültek a pártállam tulajdonába. A katolikus egyház 2008-ban 329 

közoktatási, valamint több felsőoktatási intézményt tart fenn, a teljes magyar közoktatás 4 %-

a. 171  

 

Az 1946/47 év statisztikai adatai szerint a katolikus egyház fenntartásában volt: 

 
Óvoda Népiskola Általános 

iskola 

Polgári isko-

la 

Gimnázium Szakközép 

iskola 

Pedagógus-

képző intéz-

mény 

193 1. 216 á = 1. 669 86 48 22 35 

 

Továbbá egy jogi akadémia. Az evangélikus egyháztól 14 gimnáziumot 353 nép- és 

nyolcosztályos általános iskolát államosítottak, ez 834 evangélikus pedagógust érintett. Az 

1948-ban egyházi kezelésben maradt Deák téri leány- és fasori fiúgimnáziumot 1952-ben vet-

te át az állam. Ezzel a fasori gimnázium 1989-es újraindításáig az evangélikus egyháznak 

több mint négy évtizeden keresztül egyetlen iskolája sem működött. A református egyház 

oktatási intézményeinek száma: 5 óvoda, 313 népiskola, 494 általános iskola, 14 polgári isko-

la, 24 gimnázium, 4 ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi középiskola, összesen 1054 közok-

tatási intézmény, és 8 tanítóképző. A tárgyalások idejére a református egyház számára nem 

maradt hivatkozási alap, amiért minden iskola fenntartásához ragaszkodhatott volna. Reálisan 

fel kellett mérnie anyagi teherbíró képességét arra vonatkozóan, hogy a várható önkéntes 

adományokból hány iskolát tud működtetni.  

 

Nagy Ferenc miniszterelnöksége idején, 1946-ban a kommunista Rajk László lett a bel-

ügyminiszter. Ő terjesztette be a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatot. Ezután az 

egyházi iskolák ellen fordult. A rendőrség bejelentés nélkül, rajtaütésszerűen kutatásokat tar-

tott a kiszemelt iskolákban. A magukkal vitt diákokat fenyegetéssel, veréssel, kínzással kény-

szerítették, hogy kihallgatási jegyzőkönyveket írjanak alá szerzetestanáraik, és hitoktatóik 

ellen. Előzőleg rendőrök által elrejtett fegyvereket „találtak meg.” Ezek voltak a „diák össze-
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esküvés” bűnjelei. Az összeesküvést reakciós tanárok ártalmas működése eredményének tu-

lajdonította az irányított sajtó, és erélyes rendszabályokat követeltek a reakció fészkei ellen. A 

prímás tüstént intézkedett, hogy a katolikus főigazgatóság gondosan vizsgáljon ki minden 

esetet. A hivatalos vizsgálatból kitűnt, hogy Rajk belügyminiszter emberei mesterségesen 

rendezték meg a diák-összeesküvést. Erre a püspökök körlevélben védték meg a hitvallásos 

iskolákat azokkal szemben, akik féltették a demokráciát az egyházi neveléstől. 172  

 

1948. június 16-án a magyar országgyűlés 230 : 63  arányban megszavazta az 1948. évi 

XXXIII törvényt „a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal 

összefüggő vagyontárgyainak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba 

való átvétele tárgyában”, amelyet még ugyanazon a napon kihirdetett és nyomtatásban megje-

lentetett Tildy Zoltán köztársasági elnök. Nagy jelentőségű ez a törvény a 20. századi magyar 

iskolaügy történetében: elindította tejes szervezeti és tartalmi átalakulását-átalakítását. A fenti 

törvény országgyűlési elfogadását megelőzte az egyházak és vezetőik ellen való, három évig 

zajló mocskolódó politika, és különböző rendeletekkel „szabtak határt” az iskolafenntartás, a 

nevelés és oktatás tisztességes ellátásának megakadályozására. Az ekkor elindított folyamat-

ban alakulhatott ki Magyarországon, a XXI. század elejére az az emberfajta, az a lebutított 

„tömeg”, aminek nevében, mármint hogy: „tömeg”, tehát nem a Magyar Nemzet összességét, 

hanem jórészt országlakosok sokaságát érthetjük. 173  

 

Az iskolafenntartáshoz szükséges forrás megvonása, zsaroló eszköz a kommunisták ke-

zében. A múltban, a tanügyi autonómia elfogadása mellet, az egyházi iskoláknak az állam 

biztosította, a működés pénzügyi feltételeit. Az egyházi iskolák fenntartásához ugyanis az 

állam mind a dualizmus idején, mind pedig a két világháború közötti időszakban jelentős 

anyagi támogatást nyújtott. Az egyházi iskolák nem csupán szorosan vett belső egyházi funk-

ciójú, hanem össztársadalmi célú intézmények: elsősorban a „világi” társadalom merít belőlük 

hasznot, mivel tanulóik legnagyobb részéből a világi társadalom jövendő tagjai lesznek, a 

világi hivatások, foglalkozások, szakmák legkülönfélébb feladataira készülnek elő az egyházi 

iskolákban. Példa kedvéért említjük a Fasori Gimnáziumot, ahol vallásfelekezeti megkülön-

böztetés nélkül tanulhattak azok a keresztény, zsidó, ateista családi hátterű „tudós-jelölt em-

berkék”, akiket az életük során felmutatott tudományos munkásságuk elismeréseként Nobel- 

díjjal tüntettek ki.  

 

Ordas püspök véleménye az volt, hogy „ha a kormány csak a legkisebb mértékben is 

valóban figyelembe akarja venni az ország lakosságának a véleményét, akkor nem tehet egye-

bet, minthogy … az egyházi iskolák államosításának tervét félreteszi. Végül kijelentette, hogy 

az evangélikus egyház ilyen körülmények és feltételek között nem tud és nem is hajlandó tár-

gyalni. A tárgyalás után nem sokkal Mihályfi felkereste Ordass püspököt, és előadta, hogy 

Ortutay fölháborodva közölte vele: nem így képzelte a tárgyalást az evangélikus egyházzal. 

Mihályfi pedig reményét fejezte ki, hogy az egyházban lesznek emberek, akik megértik, hogy 

az államosítás megmásíthatatlan elhatározása a kormánynak. „Nem egyezkedésről van itt 

szó, hanem hatalmi kérdésről!” Hozzátette: az egyház a tárgyalásokon mégiscsak szerezhet-

ne magának bizonyos apró előnyöket. Mi volt az egyházi vita lényege az iskolaállamosítással 

kapcsolatban? Tisztázásra várt az alapkérdés: az egyház milyen alapon végez iskolai oktatást? 

Az Istentől szabott rend, a missziói parancs vagy a több évszázados gyakorlat alapján? Egy-

háziasabban: az egyház lényegéhez tartozik-e az iskola? 174  

Ravasz László jó reménységgel nézett egy keresztény egységfront megteremtése elé. 

Mindszenty prímással találkozóján mondja: olyan időket élünk, amikor a keresztyénség a ma-
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ga egészében van egzisztenciálisan érdekelve. Nem egyik vagy másik egyház ügyéről van szó, 

hanem arról, van-e krisztus egyházának létjogosultsága ebben a világban, vagy nincs? Az 

együttműködés tartalmi kérdéseivel a prímás egyetértett:  

 

1. Az egyház prófétai tisztelete Isten törvényeinek hirdetésében és védelmezésében. Az em-

berség, a szabadság, az erkölcsi felelősség igénye és oltalma. 2. Az egyház szabadsága min-

den következménnyel együtt. A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényt úgy kell magya-

rázni, hogy az egyházaknak teljes működési szabadságot biztosít minden olyan szolgálatban, 

mely az egyház lényegéből, vagy történetéből következik. 3. Elismerése és biztosítása annak, 

hogy az egyház a maga szociális szolgálatát belföldi és külföldi vonatkozásban akadálytalanul 

teljesíthesse. 4. Az iskolaügy terén az egyházi iskolák értékének elismerése és munkájának 

támogatása. 5. Küzdelem minden olyan kilengés ellen és egyéni kezdeményezés ellen, amely 

alkalmas arra, hogy a megszálló hatalom beavatkozását kihívja.  

 

„A politikai helyzet növekedő sebességgel száguldott bal felé. Ebből az következett, 

hogy a mérsékeltek, a demokrácia hívei, mindazok, akik nem vállalták a kommunizmust, to-

lódtak jobb felé, verődtek össze s együtt szenvedték az osztályharc fokozódó hevét. A megtor-

lás tombolt, a bosszúállás gyönyörködött. A kegyelem és kiengesztelődés nem jutott szóhoz.” 
175  

„A baloldali politikai erők nem gondoltak békés megoldásra: megtervezhették volna a 

meglévő állami iskolarendszer további kiépítését és többségivé fejlesztését, több évi, évtize-

des fejlesztési program keretében, anélkül, hogy rátették volna a kezüket a felekezeti iskolák-

ra. Elsősorban természetesen azokon a területeken lett volna ez szükséges, ahol hiány volt 

akár népiskolából, általános iskolából, akár középiskolából, erőteljes versenyt támasztva a 

legmodernebb állami iskolákkal a felekezeti iskolák ellenében. Ezt a megoldást alkalmazták a 

polgári államokban, s Eötvös óta nálunk is. S e megoldás kiegészítője volt mindenütt: az ál-

lam törvény által megszabott feltételeket (iskolaépület, tanítandó tantárgyak, pedagógusok 

száma és fizetése stb.) szigorúan számon kérték az iskolafenntartóktól, s ahol ezeket nem tel-

jesítették, azokat államosították.  

1948 májusában ugyanis hazánkban – a hatalom birtokába jutott baloldali politikai erők 

programja szerint – napirendre került a szocialista társadalom építésének az a szakasza, amely 

már nem tudta elviselni a nevelés ideológiai – vallási - világnézeti pluralizmusát.  Az összeüt-

közés tehát elkerülhetetlenné vált.  

 

Miközben az 1945 óta folytatódott a lappangó kultúrharc, ártó szándékkal kúsztak a 

bölcsők és iskolapadok felé azok a képmutatók, akiknek nem tetszett a vallásszabadság érté-

ket hirdető és megőrző társadalmi hatása. Érthetetlenné vált ebben a sunyivá alakult bolsevik 

képmutatásban, minden olyan „pálfordulat” ami az 1947. évi választások előtti hónapokban az 

egyház jó megítélésével szemben ismét megjelent. Ezt a hintapolitikát értette az egyházi veze-

tés, és feltette a józan kérdést:  

„Miféle haladást jelent, hogy az ifjúság nem tudja a Tízparancsolatot, ha nem ismeri a 

világtörténelem legkiemelkedőbb személyének, Jézus Krisztusnak életét és tanítását, ha ér-

telmetlenül áll a híres múzeumok bibliai képei előtt, mert nem tudja, hogy mit ábrázolnak, ha 

soha nem hall a tékozló fiúról, az irgalmas szamaritánusról, stb. És pedagógiai szempontból 

miféle haladás lesz az, ha ahelyett, hogy a gyermeket és ifjút minden képességével nevelnők, 

elmulasztjuk az egyik legfontosabb képességnek, a lelkiismeretnek a kiművelését, mely nél-

kül pedig az ember az erkölcsi kérdésekben helyesen eligazodni nem tud? Ha egyszerűen fél-

retesszük azokat a pótolhatatlan kedélyképző eszközöket, melyeket a bibliai történetek és az 

egyházi ünnepek nyújtanak? Ha válasz nélkül hagyjuk a gyermeki lélekben a nagy kérdé-

seket: Honnan a világ? Honnak az ember? Mi az ember célja?” 176  
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Támadó politikai erők  

 

Az 1945 utáni első években nem mindegyik hazai politikai áramlat számára volt eléren-

dő cél a polgári demokratikus jogállam, mint modell, mint követendő példa. A Magyar Kom-

munista Párt távlati politikai célként az egypártrendszeren alapuló proletárdiktatúrát, az ún. 

„szocialista demokrácia” előkészítését, megalapozását és majdani kiépítését tervezte. Ebbéli 

törekvésében a hivatalos világnézet az ateista-materializmus, az iskolarendszer egységesen 

állami, az oktatás-nevelés jellege kötelezően materialista-ateista, mely rendszerben nincs he-

lyük az egyházi iskoláknak, az egyházi ifjúsági (és felnőtt) egyesületeknek, mozgalmaknak 

sem. Elméletük szerint az egyház és vallás nélküli társadalmat tartották ideálisnak a szociál-

demokraták, a polgári radikálisok különböző csoportosulásai, a Nemzeti Parasztpárt, valamint 

a Független Kisgazdapárt egyes tagjai, csoportjai is. Nevelési elképzeléseiknek hangot ad-

tak a kommunisták is. Szerintük, sehol sem olyan fontos, mint a pedagógusoknál, hogy a 

dialektikus materialista világnézet ne frázis maradjon, hanem szilárd meggyőződésnek 

az a tüze, a meggyőződésnek az a lendülete, amelyre szükség van az ifjúság világnézeté-

nek és jellemének kialakításához, a kommunista erkölcs elsajátításához.  

 

A magyar katolikus tanügyi szakemberek, illetőleg a magyar katolikus egyház vezető-

sége, a magyar püspöki kar az egyetemes egyház hagyományos felfogását vallották s annak 

addigi hazai gyakorlatát kívánták továbbra is folytatni. Eszerint a vallásszabadság nem csupán 

a templomi kultusz, illetőleg a templomi hitoktatás szabadságát jelenti, hanem azt is, hogy az 

egyházak iskolákkal, egyesületekkel, sajtóval, kiadóvállalatokkal, karitatív intézményekkel és 

más szervezetekkel is rendelkezhetnek; hogy:  

a vallásos emberek nem lehetnek másodrendű állampolgárok, nem diszkriminálhatók 

vallásosságuk miatt; a katolikus világiaknak is megfelelő helyet kell kapniuk a társadalom-

ban. De a püspöki kar azt a jogot is természetesnek tartotta, hogy az egész társadalmat illető 

erkölcsi kérdésekben véleményt nyilvánítson s ezt a véleményt az egész ország közvéleménye 

elé bocsássa; s hogy a közéletben, a társadalom életében a keresztény erkölcs megvalósulását 

szorgalmazza. A felekezeti iskolákat ellenőrző politikai erők viszont a templomi kultusz, va-

lamint a templomi hitoktatás keretei közé kívánták visszaszorítani a vallásos tevékenységet, 

arra hivatkozva, hogy a vallás magánügy. Ugyancsak „a vallás magánügy” –elvre hivatkozva 

követelték a „szeparáció”-t, vagyis azt, hogy az egyházat „el kell választani” az államtól. Mit 

is jelent az „elválasztás”?  

„Az Egyház és az állam szétválasztását sokan úgy is értelmezték, hogy az emberben 

szétválasztják a vallásosságot és az életet; a hitet, az imában és a templomban eltöltött életet, a 

családban és a társadalomban folytatott élettel. Az ilyen embereknek nagyon tetszik az a ha-

mis mondás, hogy a pap csak addig pap, amíg az oltárnál van. Ezt azért vallják, hogy ki-

mondhassák önmagukról, hogy csak addig keresztények, addig hívők, amíg a templomban 

vannak. Téves e gondolkozás. Amint a papnak eltörölhetetlen jegyet nyom lelkébe a papszen-

telés, ugyanígy eltörölhetetlen az a jegy, amelyet a keresztelésben kapunk; s az a jegy, amely-

lyel a Szentlélek ölel magához a bérmáláskor.” 177  

 

Fenti gondolatig azok juthattak el, akik félték is a hatalmat, meg könnyedén lépték át a 

parancsolatokat. Velük és az Istentagadókkal könnyebb volt a baloldalba tömörülő politikai 

akarat véghezvitele. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt céljaik elérése 

érdekében hatásosan használták fel a sajtóban, de pártdokumentumokban, népgyűléseken az 

„egyház” kifejezést, mely alatt a papságot, a férfi és női szerzeteseket, tovább szűkítve: a fő-

papságot, a püspöki kart értették. Nem vették figyelembe azt a tényt, hogy a magyar katolikus 

egyházat több millió, főként világi ember alkotja, vagyis azt akarták figyelmen kívül hagyni, 
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hogy az ország lakosságának, vagyis az általuk „dolgozó nép”-nek tartott több millió ember-

nek is van véleménye, igénye, tehát követeléseik nem egy szűk kisebbségé. A koalíciós idő-

szakban „antidemokratikus”, „népellenes” szavakkal fejezték ki gyűlöletüket a felekezeti is-

kolák elleni támadásaikban.  

 

„Az 1945. október 7-re virradó éjjelen egész Budapest lázas izgalommal készült a nagy 

napra: az első szabad, általános és titkos választásra a proletár külvárosokkal kiegészített fő-

városban. A szavazásra indulók az utcákon egy milliós példányszámban heverő szórólapért 

hajolhattak le. Szövege: ”Ha azt akarjátok, hogy a dicsőséges Vörös Hadsereg továbbra is 

Magyarországon maradjon, szavazzatok a Kommunista Pártra. Aláírás: Magyar Kommunista 

Párt” Persze ez csak hab volt a tortán. A megszállás borzalmai, Rákosiék erőszakos politikája 

már megtette a magáét. Az emberek teljes elszántsággal siettek a szavazóhelyiségekbe és ad-

ták le a szavazatukat: 50 százalékban a Független Kisgazda Párta”. És közeledik az 1945. 

november 4-re kitűzött parlamenti választás napja. A püspöki kar október 18-án megküldi 

körlevél-tervezetét a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökének nyomtatás engedélyezése 

végett. Az engedély október 28-a után érkezett meg, így november 1-én olvashatták fel a hí-

veknek a templomokban. 178  

„A magyar katolikus püspöki kar reméli, hogy a jövő demokrácia szellemében fog fel-

épülni, de aggodalommal szól a törvénytelenségekről és kéri a híveket, hogy az erkölcsi tör-

vényeknek megfelelő képviselőkre szavazzanak”.  179  

 

Püspökkari körlevél a választások előtt  

 

A tisztánlátás érdekében mellékelem Mindszenty József hercegprímás pásztorlevelét. 180  

 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front tagjainak válaszaiból részletek: „Az ország ka-

tolikus templomaiban november elsején felolvasták Mindszenty József hercegprímás pásztor-

levelét a küszöbönálló választásokról. A pásztorlevél a pártatlanság örve alatt, a tények meg-

hamisításával, példátlan beavatkozás a választási küzdelembe a reakció mellett, a munkáspár-

tok ellen. A pásztorlevél megtévesztéssel igyekszik befolyásolni a katolikus hívőket politikai 

álláspontjukban, egyben kísérlet arra, hogy felborítsa azt az egyezményt, mely a Magyar 

Nemzeti Függetlenségi Front négy pártja között a nemzeti egység, a reakció elleni kíméletlen 

harc, az ország előtt álló súlyos gazdasági kérdések megoldása érdekében létrejött.  

A pásztorlevél védelmébe veszi a nemzetrontó nagybirokosokat, leplezetlen támadást 

intéz a demokratikus földreform ellen, mely a magyar parasztok százezreit földhöz juttatta, és 

kezére játszik azoknak a külföldi köröknek, amelyek újból nyeregbe szeretnék segíteni a ma-

gyar reakciót. Meg vagyunk győződve róla, hogy a katolikus hívők többsége, sőt az egyház 

képviselőinek számottevő része nem ért egyet Mindszenty Józsefnek ezzel a fellépésével, 

amely az egyházat a népellenes reakció eszközé akarja süllyeszteni, és azzal fenyeget, hogy az 

egyház maga is pártharcok színhelyévé válik.  

Megállapítjuk, hogy Mindszenty József pásztorlevele – amelyet sok helyütt a papok ki-

hirdetés alkalmával azzal egészítettek ki, hogy felhívták a hívőket egy bizonyos párta való 

szavazásra – kérdésessé teszi a választások érvényességét.  

 

                                                           
178 Fontosnak tartjuk a körlevélben foglaltakat pontosan idézni. Szükséges annak is ismerete, hogy amikor Mind-

szenty József bíboros hercegprímást 1948. december 26-án este letartóztatták, a házkutatás alkalmával kéziratait 

is lefoglalták. Mindeddig hozzáférhetetlenek voltak, mert a bíróság levéltárában őrizték. A rendszerváltás követ-

keztében kéziratait visszaadták. Így lehetővé vált az alábbiakban közölt körlevél pontos szövegének ismertetése.  
179 Idézet „Egyházam és Hazám” Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei I. 1945-1946. Esztergomi Fő-

egyházmegye kiadása Esztergom, 1991. 
180 3. sz. melléklet. (199. o.)  
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A Magyar Kommunista Párt ismételten és ünnepélyesen kijelentette, hogy a teljes val-

lásszabadság híve, hogy tiszteletben tartja mindenki vallásos hitét. Leszögeztük azt is, hogy 

amennyiben a katolikus egyház nem fordul a demokrácia ellen és a politikai harcban pártatlan 

magatartást tanúsít, tiszteletben tartjuk jogállását. Ezt változatlanul valljuk ma is. A történek 

után azonban kijelentjük, hogy a jövőre nézve levonjuk a következtetéseket, és bizonyos egy-

házi körök támadását, amelyek a reakció segédcsapatává szegődnek, ugyanolyan eréllyel fog-

juk visszaverni, mint a magyar demokrácia ellen intézett bármely oldalról jövő támadást.” 181  

A pásztorlevelet a Nemzeti Függetlenségi Front többi párja is elítélte. Nyilatkozatukban 

többek között leszögezik: A Magyar Kommunista Párt nyilatkozatában nem tér ki a püspöki 

kar levelében foglalt, a magyar társadalmat érintő több, lényeges kérdés megválaszolására. 

Érthető. A baloldali politikai erők képviselői a „reakciós” jelzőt éppen úgy használták a hábo-

rú előtti nyilas-náci jobboldali politika képviselőire és párthíveire, mint a háború előtt hazai 

polgári politikai, társadalmi állapotokat, egyházi-vallási körülményeket visszakívánókra. Ez 

Magyar Kommunista Párt nyilatkozatában is így van.  

A koalíciós időszakban e jelzőket megkapják azok is, akik a hatalomra törő politikai cé-

lok (proletárdiktatúra, egypártrendszer, szocialista demokrácia stb.) ellenzői voltak. A Magyar 

Kommunista Párt Nagy-budapesti pártértekezletének határozatában leszögezi: „A pártértekez-

let megállapítja, hogy a gyülekező reakció egyik legveszedelmesebb góca a klerikális reakció, 

amely a katolikus egyház felső köreinek vezetésével szervezkedik. 182  

 

A püspöki kar nagy reménnyel hozza létre a hazai katolikus tanügy továbbfejlesztése 

érdekében 1945 novemberében a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségét. „Az iskola tantestü-

letének és szülők társadalmának intézményes összefogása, hathatósan elő fogja mozdítani 

azokat a nemes törekvéseket, amelyekért az iskola igazgatója és tantestülete a múltban fára-

dozott” – olvassuk a püspöki kar körlevelében. A cél az, hogy mindegyik katolikus népiskola, 

általános iskola és középiskola mellett – az iskola igazgatójának szervezésében – hozzák létre 

a helyi szülői munkaközösségeket. Ezek országos szervezeti együttese alkotja a Katolikus 

Szülők Vallásos Szövetségét. Az új szövetség az Actio Catholica meglévő kulturális szakosz-

tályának keretei között fog működni. A kalocsai római katolikus iskolák köré csoportosult 

katolikus szülők vallásos szövetségei a vidéki szövetségi tagokkal együtt közös szülői érte-

kezletet tartottak Kalocsán 1946. május 30-án, körülbelül 12 000 résztvevővel. Ez az értekez-

let az alábbi felterjesztést határozta el:  

 

1. Ünnepélyesen kijelentjük és megfogadjuk, hogy magyar hazánk gazdasági és erkölcsi újjá-

építésében erőnk teljes latba vetésével részt veszünk. 2. Alku nélkül leszámolunk a múlt min-

den bűnével és romlottságával. 3. Éberen őrködünk azonban azon, hogy mindazokat az erköl-

csi erőket, melyek a nagy történelmi megpróbáltatások idején hazánkat a végpusztulástól 

mindannyiszor megmentették, minden magyar ember tisztelje és becsülje. 4. Éppen azért fáj-

dalommal állapítjuk meg, hogy egyre tervszerűbben és méltatlanul támadják a hitvallásos és 

köztük elsősorban a katolikus iskolákat és hitoktatást, ámbár az 1946:I és VII. tc. védi, a szö-

vetséges hatalmak pedig biztosítják a vallásszabadságot, mint az állampolgárok szabadságjo-

gát. 5. Tiltakozunk minden olyan kísérlet ellen, amely iskoláink katolikus jellegét megszün-

tetni, a hitoktatást pedig nem-kötelezővé tenni törekszik. 6. Kérjük ezért miniszterelnök urat, 

mint az ország felekezeti és társadalmi békéjének legfőbb őrét: katolikus iskoláinkat, melye-

ket az ország túlnyomó többsége büszkén és szeretettel vall a magáénak, a zaklató, alaptalan 

                                                           
181 „A hercegprímás pásztorlevele példátlan és illetéktelen beavatkozás a napi politikába és a választások mene-

tébe. A magyar demokrácia legnagyobb vívmánya: a földreform a magyar nép évszádos vágyait valósítja meg. A 

pásztorlevél azzal vádolja meg a demokratikus pártokat, hogy a földreformot a volt nagybirokosok ellen érzett 

bosszúvágyból és büntetésként vitték keresztül. A pásztorlevél ezzel az igazságtalan és méltánytalan beállítással 

a népellenes reakció törekvéseit támasztja alá, s így a demokrácia ellen irányított nyílt támadásnak kell tekinte-

nünk, amelyet a leghatározottabban visszautasítunk.” (Megjelent a Szabad nép, 1945. nov. 3. I. old.)  
182 A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai 1944-1948 (1946. január 5-6) 197. o.  
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támadásoktól védje meg. 7. Hitvallásos iskoláink mellett rendületlenül kitartunk, mert kifejlő-

désében biztosítani akarjuk az igazi demokratikus jövő leghívebb hordozóját: a keresztény 

magyar embert.  

 

A Katolikus Szülők Vallásos szövetsége 1948 júniusáig széles körben működött, keretei 

közé tömörítve a katolikus iskolák tanulóinak szüleit. A vallás és közoktatási miniszter az 

állami iskolák számára 1947 szeptemberében adott ki rendelkezést a szülői munkaközösségek 

megszervezéséről. (Az állami iskolákban azelőtt sohasem volt ilyen szervezet.) 1948 júniusa 

után a Katolikus szülők Vallásos Szövetségének helyi csoportjai az államosított iskolákban 

mint szülői munkaközösségek működtek tovább.  

Megkezdődik az egyház, és a társadalom közötti kapcsolatok korlátozása. Katolikus 

jellegű napilap megindítását a belügyminisztérium nem engedélyezte. Nem jelenhetett 

meg a Katolikus Tanítóegyesületek Országos Szövetségének lapja, a Nemzetnevelés, a Katoli-

kus Középiskolai Tanáregyesület lapja és a Magyar Középiskola sem. A magyar püspöki kar 

nehéz helyzetben volt. Ellenfelei tucatnyi újsággal, folyóirattal, és a rádióval rendelkeztek, a 

hazai katolikus egyháznak nem volt olyan sajtóorgánuma, ahol véleményét teljes terjedelmé-

ben kifejthette volna. Az Új Ember 1945. augusztusától, a Vigília című havi folyóirat 1946 

decemberétől jelenhetett meg, de az Új Ember 4 oldal terjedelmével, a Vigília irodalmi jellege 

miatt nem tette lehetővé a rágalomelleni hadjárattal szembeni fellépést. A püspöki kar a va-

sárnapi miséken felolvasott körleveleiben tájékoztathatta katolikus híveket.  

 

Az első püspöki pásztorlevél 1946. május 4-én, a katolikus iskolákról ad tájékoztatást. 

Bevezetőjében fogalmaz: „az ifjúság helyes nevelésétől függ a haza és az egyház sorsa. Kato-

likus hitünk táplálja magyar hazaszeretetünket, mert arra tanít, hogy a hazaszeretet Istentől 

belénk oltott és Krisztustól megszentelt érzés és hogy a hazával szemben járó kötelességek 

Isten törvényeiben találnak szentesítést. Katolikus hitünk képesít a haza önzetlen szeretetére 

és az óv meg bennünket a hazaszeretetet eltorzító és veszedelmes túlzásoktól, mint aminők az 

idegen-gyűlölet, a faj-imádat, vagy a haza látszólagos érdekeinek Isten törvényei fölé való 

helyezése.  

A haza érdekeit kívánjuk szolgálni és a haza fennmaradását biztosítani, amikor ifjúsá-

gunkat vallásosan akarjuk nevelni, mert meg vagyunk győződve, hogy ha jó katolikusnak ne-

veljük gyermekeinket, akkor jó magyarok is lesznek. Természetfeletti síkon az egyházé az el-

sődleges jog, de természetes síkon a szülőké az elsődleges jog a nevelésre. A szülőknek elsőd-

leges joga az állammal szemben kétségbe nem vonható, mert ők adtak a gyermeknek életet, 

ők táplálják, ruházzák és a gyermek élete mintegy az ő életük folytatása. Joguk van tehát 

megkívánni, hogy gyermekeiket az ő hitükben, az ő vallásos felfogásuk szerint neveljék. Jo-

guk van gyermekeiket visszatartani olyan iskolától, ahol a hitük és vallásos meggyőződésük 

nemcsak tiszteletben nem részesül, de talán becsmérlés vagy lekicsinylés tárgya.”  

 

Szemben az 1945-ben Választási Programmal, az 1946-ban megjelenő kommunista 

propagandában megvádolják a felekezeti iskolákat. Azt sugallják, hogy a felekezeti iskolák 

elválasztják a magyart a magyartól és felekezeti viszályokat támasztanak. A körlevélben meg-

jelenik a válasz: „A tapasztalat szerint a hitvallásos iskolák nem támasztanak felekezeti viszá-

lyokat, ellenkezőleg: biztosítják a különböző vallásoknak a maguk szellemi állományának 

békés megtartását.” Idézzük fel emlékezetünkben, a Fasori Gimnáziumban milyen felekezetű 

gyerekek tanultak? A kommunista propagandában a másik jelentős támadás: a felekezeti isko-

lák „akadályozzák az állam nevelési céljainak összpontosított megvalósítását”. Aminek érde-

kében, mielőbb megakarják szüntetni a vallási alapon történő erkölcsi nevelést. A hittan okta-

tását támadók szerint, a gyermekre nem szabad lelkiismereti kényszert gyakorolni, hanem 

szabadságára kell bízni: akarja-e a vallást? A püspökök kérdése: a többi iskolai tantárgy ese-

tében sem kérik ki a gyerek véleményét, „csak hittantól féltik a gyermekek szabadságát?!”  
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1946. június 25-én a kormány „az egyesülési szabadsággal elkövetett visszaélések megakadá-

lyozása végett” valamennyi egyesületet a belügyminiszter főfelügyelete alá helyezte. Rajk 

László belügyminiszter 1946. július elején az összes katolikus egyesületet feloszlatta. Az isko-

lákban tovább működhetett a Mária-kongregáció, a Szívgárda, de ezek vezetői és tagjai meg-

félemlítve alig dolgozhattak, minden tanórán kívüli összejövetel az „összeesküvés”, vagy „ál-

lamellenes szervezkedés” gyanújával járt. Feloszlatták a cserkészszövetséget, a katolikus pa-

raszt- és munkásszervezeteket, azok ifjúsági részlegeit, a tanító- és tanáregyesületek működési 

jogát felfüggesztették, betiltották a katolikus ifjúsági folyóiratokat is.  

 

Az igazság kifejtése és ütközések a nevelés kérdésében   

 

Barankovics István felszólalása. Tudatában vagyok annak, hogy a szó és az érv olyan 

hatalmával nem rendelkezem, amely a koalíciós pártok előzetes elhatározásait módosíthatná 

és a törvényjavaslat sorsán változtathatna. Mégis egy politikai és egy lelkiismereti okom van 

arra, hogy kisebbségi véleményünk szellemében a javaslat ellen érveinket kifejtsem. A politi-

kai ok abban áll, hogy a mi pártunk a választásokon alapvetően a természetjogi politikai 

szemlélet mellett és kifejezetten az egyház általános iskola jogának politikai védelme mellett 

kötötte le magát. … A lelkiismereti ok pedig abban áll, hogy minket lelkiismereti, hitbeli pa-

rancs is kötelez szólni ama lényeges jogunkról és igazunkról, amelyet ez a törvényjavaslat 

kétségbe von.  

Ez a törvényjavaslat egy ezeresztendős, nevelési és oktatási jogot kíván hatálytalanítani, 

amikor a nemzet köznevelésének és közművelődésének egy olyan tényezőjét akarja a jövő ala-

kításából az iskolák terén kikapcsolni, amely évszázadokon át csaknem kizárólagos működési 

körben nevelte népünket európai kulturnemzetté, és mindmáig nemzeti kultúránkat a legegye-

temesebben formáló központi tényező maradt. A törvényjavaslat ugyanis arra törekszik, hogy 

a nevelés és oktatás egész területén, az elvet erősítő kivételezés lehetőségének fenntartásával, 

az állami iskolai monopóliumot vezesse be és az egyháztól elvéve az oktatási és nevelési in-

tézményeket. (Felkiáltások a dolgozók pártján: Nagyon helyes!)  

A törvényjavaslat kiemelkedő jelentőségét indokolja már egymagában az a tény is, hogy 

minden társadalomnak legfontosabb teendői közé tartozik a gyermekek és serdülők oktatása-, 

és nevelése. Az ifjúság minden nemzetnek legdrágább kincse,  

(Ortutay Gyula miniszter közbekiabálása: Ezért vesszük át az iskolákat!)  

mert nem csak az egyénnek, hanem a nemzetnek is folytatása, ez az apák reménye és 

kárpótlása. E törvényjavaslat jelentőségét azonban megkettőzi az a körülmény, hogy nemcsak 

a hitvallásos iskolákat, tehát a szorosabb értelemben vett oktatási intézményeket, hanem a 

hitvallásos nevelő intézeteket is államosítja, mintegy ezzel is kifejezésre juttatván az állam-

nak azt a szándékát, hogy a községek, a szülők és az egyház közvetlen befolyásukat elhalvá-

nyítási akaratával az ifjúságra rátegye a kezét. … Az ifjúság szellemének és jellemének 

alakítása terén az oktató és a nevelő tényezők hatása egymástól egészen el nem választható, 

mert az ifjút a nevelés is oktatja és ismeretei is nevelik.  

A nevelés az ifjú személyiségének nem csupán egy részét, hanem kétségkívül személyi-

ségének egészét vonja a maga hatásának körébe. A nevelés nemcsak arra törekszik, hogy az 

ifjút jó szakemberré, a társadalomnak gazdaságilag hasznos tagjává, továbbá kötelességeit 

teljesítő állampolgárrá nevelje, hanem a nevelési abban látja teljes feladatát, hogy az ifjú 

egész személyiségének valamennyi fizikai, szellemi és erkölcsi készségét olyan tulajdonságok-

ká segítse fejlődni, amelyekkel azután az ifjú élete során egy magas embereszményt meg tud 

közelíteni. A nevelésnek tehát az is feladata, hogy az ifjúsággal megismertesse és megszeret-

tesse az emberi személyiség egészét átfogó és kielégítő magas embereszményt. A nevelés 

ezért a legtágabb értelemben emberalakítás és ezért nevezi a nevelést Nazianzi Szent Gergely: 

„a művészetek művészetének és a tudományok tudományának.” 

(Zaj a dolgozók pártján.)  
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Az viszont, hogy milyen vagy minő az embereszmény, amelyet az ifjú elé követendőnek 

állítunk, leglényegesebben nem attól függ, hogy minő az én gazdasági, politikai vagy társa-

dalmi felfogásom, hanem attól függ, hogy az embernek végső céljáról és rendeltetéséről mi-

lyen fogalmat hordoznak magukban. Arra a kérdésre pedig; hogy mi az emberi személyiség 

végső célja, mindenen túl az ember világnézete és vallása ad feleletet. Innét van az, hogy a 

keresztény ember számára, — aki azt vallja, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet, és hogy 

a keresztény egyház éppen az ember végső céljára vonatkozó igazságoknak van birtokában, 

— a neveléssel szemben természetesen és logikusan az a legfőbb követelménye, hogy a neve-

lés minden téren keresztény legyen. A keresztény világnézetű szülőknek ez a joga gyermeke 

nevelését illetően éppoly elvitathatatlan, mint aminő elvitathatatlan egy más világnézetű szü-

lőnek az a szubjektív joga, hogy gyermekét a maga világnézetének képére és hasonlatosságára 

igyekezzék formálni.  

(Közbeszólás a dolgozók pártján: Ezt tesszük!)  

A keresztény szellemű nevelésre pedig az egyetlen kielégítő és megnyugtató biztosíték 

az, ha az egyház számára, amely a keresztény világnézetű állampolgár szemében a hit és az 

erkölcs hivatalos őre és értelmezője, az általános nevelés lehetősége megadatik és tőle annak 

lehetősége el nem vétetik. …  

Felmerül ezek után a kérdés, hogy kikre tartozik a nevelés? A nevelést mindig valami-

lyen közösség végzi el. Az ember beleszületik a családba, és ez az első nevelő közösség. Be-

leszületik a társadalomba is, és ez a második nevelő közösség. De a keresztény ember a csa-

ládon és a társadalmon kívül meg egy harmadik társaságba is beleszületik — a szónak ugyan 

nem természeti és szociológiai, hanem lelki értelmében, — és ez a harmadik társaság az Egy-

ház, amelynek az ember a keresztség által válik tagjává és az egyház lelki javainak örökösévé.  

A keresztény világnézetű állampolgárok elvitathatatlanul jogos meggyőződése szerint 

az egyház a keresztény emberek lelkét gondozza, aminek következtében a megkeresztelt em-

ber nevelését is jogos gondjának és jogos kötelességének ismeri. Mivel azonban a nevelés az 

emberi személyiség egészét fogja át és az ember egész természetes, szellemi és lelki valósá-

gának formálására törekszik, ezért a nevelés a három társaság közül egyikre sem tartozik kizá-

rólagossági joggal és kizárólagossági hatalommal, hanem mind a három közösségnek, a csa-

ládnak, a társadalomnak és az egyháznak közös joga és közös kötelessége. …  

További kérdés, hogy a három közösséget a nevelés terén egyforma jog illeti-e meg, 

vagy valamelyiknek a joga megelőzi-e a másikét. Bizonyos, hogy a gyermeknek életadó oká-

nak közvetlenül a családot, a szülőket kell tekinteni. … A társadalomhoz csak természetének 

társadalmi szükségletei és jogai kötik, az államhoz végül csupán állampolgári kötelékek kap-

csolják. A család joga a gyermekhez és a gyermek neveléséhez tehát vitathatatlanul természet-

jog, sőt elidegeníthetetlen természetjog. … Ennek szellemében mondja ki a katolikus egyház 

kódexének 1113. kánonja: a szülőket súlyos kötelesség terheli, hogy minden erejükkel 

gondoskodjanak gyermekeik vallásos, erkölcsi, valamint fizikai és polgári neveléséről és 

előmozdítsák gyermekeik földi jólétét is.  
Mivel azonban a család a nevelést nem végezheti el a maga egészében, mert nem birto-

kolja az ehhez szükséges eszközök összességét, ezért a nevelés szükségképpen társadalmi 

feladat. A szülők nevelőjogát és kötelességét azonban a társadalom, vagy az állam nem sem-

misítheti meg. Az állam a szülőktől e természetjoguk gyakorlásának hatalmát erővel elveheti 

ugyan, de erre csupán ereje lehet, a józanésszel igazolható jogcíme nincsen. A gyermek léte-

zését ugyanis nem az államtól, hanem a családtól kapja. … Illetékes kormány nyilatkozat arra 

hivatkozott, hogy ez a törvény is meghagyja a szülőknek arra való jogukat és lehetőségüket, 

hogy gyermekeik a keresztény világnézetnek megfelelő oktatást és nevelést kapjanak, hiszen 

az állam az iskolákban továbbra is fenntartani szándékozik a hitoktatási kötelezettséget.  

(Pete Ferenc (dn): Egyelőre!)  

Mellesleg megjegyzem, hogy erre vonatkozó intézkedés a törvényjavaslatban nincs. Ez, 

a tetszetős okoskodás azonban csak azokat tévesztheti meg, akik a vallásnak és a világnézet-

nek az egész nevelésben szükségképpen központi és meghatározó szerepéről tiszta fogalom-
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mal nem bírnak. … A nevelés az egész emberi személyiséget akarja valaminő embereszmény 

megvalósítására felkészíteni és rábírni. Az embereszmény minősége pedig leglényegesebben 

és végső soron világnézeti és vallási meghatározóktól függ. Ezért a keresztény szülő számára 

a nevelés terén, legdöntőbb jelentősége van annak, hogy a családi otthon szelleme és az egész 

iskola, az egész nevelőintézet szelleme kiegészíti-e egymást, támogatja-e egymást, vagy az 

utóbbi e hatások lerontására és közömbösítésére alkalmas? Hogy az iskola és a nevelőintézet a 

családi szentély keresztény eszményeinek jegyében folytatja-e az ifjú egész szellemének és 

jellemének alakítását, vagy pedig a családi otthon keresztény sugallatait az iskola és a nevelő-

intézet a világnézeti közömbösség vagy egy idegen világnézet hatásaival zavarja meg.  

A keresztény nevelés tehát nem merülhet ki a hittant tanításban. Az a szülő, aki a leg-

tiszteletreméltóbb életideál forrását a keresztény hitben és erkölcsben találta meg, gyermeké-

nek a keresztény hit és erkölcs szellemében való nevelését még akkor is minden nevelő ténye-

ző legfőbb feladatának tekinti, ha ő maga saját életvitelében, sokszor szembe is kerül a ke-

resztény erkölccsel, vagy hitéletét elhanyagolja. Az ugyanis az emberi természetben van, 

hogy a szülők önmagukból mindig a legjobbat akarják gyermekeikben megvalósulva látni, 

elannyira, hogy esendőségeikért is egyenest utódaikban keresnek vigasztalást és kárpótlást.  

(Közbeszólás a dolgozók pártjáról: Ezért neveli őket az állam!)  

Azt az ellenvetést is hallottam, hogy a fizika és kémia tanításához semmi köze sincs a 

vallásnak vagy a világnézetnek. De egyrészt a nevelés mégsem merül ki a fizikai és kémia 

vagy a matematikai tanításában, másrészt nem tagadhatja senki, hogy a bölcseletben, az iroda-

lomban, a lélektanban, a történelemben és a társadalomtudományokban — nem a részletté-

nyek megállapításában ugyan, hanem azoknak értékelésében — a legfontosabb szerepet azok 

a szellemi és erkölcsi igazságok játsszák, amelyeket a hívő ember számára végső soron és 

megfellebbezhetetlen tekintéllyel éppen a vallás ad elő. Ezekben a tudományokban világnéze-

ti útmutatás nélkül egyszerűen nem is lehet értékítéletekig eljutni.  

Akár materialista, akár panteista, akár deista, akár keresztény az a világnézet, az említett 

tudományoknak végső eligazító és értékelő szempontokat mindenképpen valaminő világnézet 

ad. Mivel pedig a keresztény világnézetű szülők a maguk egyházáról azt vallják, hogy az az 

egyház az egész emberi személyiség és az Isten viszonyát megszabó igazságoknak, tehát a 

legfontosabb igazságoknak a birtokában van, amely igazságoknak döntő módon eligazító sze-

repük van az emberi kultúrának kivált minden olyan területén, amely a hittel és az erkölccsel 

vonatkozásban áll, — ezért a keresztény szülőknek igenis joguk az is, hogy gyermekeiket 

keresztény egyházi felügyelet alatt álló iskolákba és nevelőintézetekbe küldhessék. … A 

hitvallásos iskolák államosítása azonban a tény erejével bizonyítja, hogy az egyházat a 

hittanóra kivételével nem akarják látni a nevelésben.  

(Felkiáltások a dolgozók pártján: Ez igaz!)  

Legfeljebb kivételként. Ha viszont egy olyan állami iskolában, amelyben állami iskola-

monopólium van, nem a keresztény világnézet határozna meg az oktatás és nevelés egész 

szellemét, akkor az állam a keresztény szülők természetjogának a lelkiismereti, a tanítási és a 

tanulási szabadságnak legsúlyosabb sérelmével egyfelől, megfosztja a keresztény világnézetű 

szülőket attól, hogy gyermekeik vallásos szellemű oktatásáról és neveléséről a nevelés egész 

területén gondoskodhassanak. Másfelől, a keresztény világnézetű szülők esetleg arra kénysze-

rülhetnek, hogy világnézetükkel össze nem férő nevelési hatásoknak tegyék ki gyermekeiket. 

… Ha egy állam nem törekszik arra, hogy államvallást vezessen be, ennek a legvilágosabb, 

tényleges bizonyítékát azzal szolgáltatja, ha az illető állam a világnézetek civiljogi egyenjogú-

ságát elismeri és tiszteletben tartja, mégpedig a lelkiismereti, a vélemény nyilvánítás, a sajtó, 

— a tanulási és tanítási szabadság tisztelete által Magyarországon, ahol nincs államvallás,  

(Gúnyos közbeszólás az ellenzéken: De lesz!)  

a keresztény, illetőleg közelebbről a katolikus állampolgároknak semmivel sem lehet 

kevesebb joguk és lehetőségük azokon a területeken, amelyek világnézetükkel vonatkozásban 

állanak, mint mondjuk, a világnézetileg indifferens polgároknak. … A keresztény világnézet 

irányító szelleme és a helyes nemzeti gondolat között semmiféle ellentét nincs. Mint XI Pius 
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az ifjúság neveléséről szóló körlevelében írja (olvassa): a jó katolikus éppen a katolikus tan 

erejénél fogva a legjobb polgár, hazaszerető és becsületes alattvalója a polgári hatóságnak, 

bármely törvényes kormányforma alatt. …  

Az államnak joga a neveléshez az állam céljából származik. Az állam célja: a közjó 

megvalósítása által, az emberi személyek tökéletesedését igazságos intézkedésekkel szolgálni. 

… Az állam joga és kötelessége az állampolgári nevelés is, ami abban áll, hogy megfelelő 

módon biztosítja az állam, hogy polgárai hazafias és nemzeti kötelességeiket megismerjék 

ezek teljesítésére a fizikai, szellemi és akarati készségeket megszervezzék, továbbá elérjék az 

értelmi, az erkölcsi és a fizikai kultúrának a viszonyok szerint megkívánható általános fokát. 

… Az állam azonban iskolaállítási és iskola-felügyeleti jogával nem ronthatja le sem az egy-

ház, sem a szülő nevelési jogát, vagyis a nevelés területén a világnézetek érvényesíthetési 

jogát nem hiúsíthatja meg. …  

A semleges iskola azonban nem helyes megoldás, mert világnézeti irányítottság nélkül 

nevelni egyáltalán nem lehet, a világnézetileg semleges iskola, illetve nevelés tehát egyszerű-

en fából vaskarika. ... A világnézetileg vegyes társadalomban, ahol fennáll az a kísértés, hogy 

egy világnézetileg kisebbségi vagy többségi csoport az állam iskolapolitikájának egész irányí-

tását magának sajátítja ki, közel fekszik az a veszély is, hogy az állami iskolamonopólium és a 

hitvallásos iskolák államosítása a keresztény világnézetet elüti attól a lehetőségtől, hogy 

szempontjai a nevelésben, a nevelés egészében érvényesüljenek. Az állami iskolamonopólium 

tehát a világnézeti totálizmus veszélyét rejti magában az oktatásban és a nevelésben. …  

Legyen szabad néhány szót szólnom a javaslat politikai vonatkozásáról is. … Amíg 

gazdasági, társadalmi vagy politikai érdekek forognak kockán, az emberek általában csak 

gazdasági, politikai vagy társadalmi egzisztenciájuk nyomatékával szoktak a küzdelemben 

részt venni. A most előttünk fekvő javaslat azonban a forradalmi átalakulás folyamatában 

fordulópontot jelent, mert mindez ideig egyetlen változás sem érintette olyan közvetlenül és 

lényegeden az állampolgárok világnézeti meggyőződését, sőt vallásos hitükben gyökerező 

jogfelfogását, mint a hitvallásos iskolák és nevelőintézetek államosítása.  

Aki nem ejtette ki emlékezetéből azt a történelmi tanítást, hogy a szellemi és erkölcsi 

áramlatok pozitív, sőt olykor döntő politikai erővel rendelkeznek, annak tudományos pontos-

sággal előre kellett látnia, hogy az egyház és az állam viszonyába vágó kérdéseknek az egyház 

jogát sértő eldöntése, — aminő a hitvallásos iskolák és nevelőintézetek államosítása, — a 

legszélesebb nép lelkének mélységeiből fog viharokat felkavarni. E szempontok alapos mérle-

gelése folytán vallottam mindig, hogy csakis az igazságosság hozhat olyan megoldást, amely-

ben sem legyőzött, sem győző nincsen, de van egy nyertes: a sokat szenvedett és lelki béke 

után vágyó magyar nép. A legcsekélyebb, erkölcsi ingadozás nélkül merem állítani, hogy ez a 

törvényjavaslat, ha az országgyűlés többségének helyeslését el is nyeri, a magyar nép igen 

nagy többségének értelmi, akarati és érzelmi egyetértését soha nem fogja elnyerni.  

(Élénk taps a néppárton. — Felkiáltások a dolgozók pártján: Nincs igaza! — Révai 

József (d): Nem igaz! — Nagy zaj. — Az elnök csenget.) 183  

 

Az államosítást nem fogadta el a Keresztény Női Tábor nevében Schlachta Margit sem, 

beszédét azonban nem tudta elmondani. A baloldali politikai pártok képviselői álladó sértő, 

becsmérlő közbekiáltásaikkal lehetetlenné tették, hogy egyetlen elkezdett mondatát is végig-

mondja. Az utókor számára fel kell jegyezni, hogy a kormány részéről történtek megegyezési 

törekvések, amelyek egyoldalúsága nem tette lehetővé a tárgyalásokat állam és egyház között.  

Mindszenty bíboros a püspöki kar részéről írja Ortutay miniszternek: „A tárgyalás meg-

kezdése előtt alapként és megnyugtatásul három ponton kértünk megelőző intézkedést. Erre 

nézve érdemi választ a mai napig nem kaptunk.” Elfogadhatatlannak minősítettem azt az aján-

latát, hogy „a tárgyalás bőséges alkalmat fog adni” a mi feltételeink megbeszélésére. Ragasz-

kodunk tehát ahhoz, hogy a kormányzat legalább iskoláink államosításának a kérdését vegye 
                                                           
183 Országgyűlési napló. 1947. IV. kötet * 1948. március 15. 1948. december 10. 73. ülés, 1948. június 16. 464 - 

480. o. 
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le a tárgyalások megindulása előtt a napirendről. Minden megegyezés bizonyos mérvig elis-

merés és lemondás a jogokról, de a rendszer minden tette négy éven át abszolút törvénytelen-

séget jelentett, amit a püspöki kar nem ismerhetett el törvényesnek.” 184  

 

Az országgyűlés 73. ülésén, 1948. június 16-án, tárgyalta az iskolák államosításáról be-

terjesztett törvényjavaslatot. Az Országgyűlés közoktatási bizottsága 1948. június 15-én – a 

kommunista párti Andics Erzsébet elnöklete alatt – tárgyalta meg a törvényjavaslat szövegét, 

egyben kérték a „sürgősség” kimondását, amit az országgyűlés megszavazott. Ezt azt jelentet-

te, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot azonnal tárgyalás alá kell venni; a tárgyalást 8 óra 

alatt be kell fejezni, korlátozott számú hozzászólóval. A tárgyalás Nagy Imre és Molnár Imre 

elnöklete alatt folyt le. Az elterjesztést, az országgyűlés közoktatásügyi bizottságának előadó-

ja, a kisgazdapárti Bognár József expozéja vezette be. Majd a Demokrata Néppárt vezetője, 

Barankovics István következett, mint a „kisebbségi vélemény előadója”. Ezután Katona Jenő 

a Kisgazdapárt, Parragi György a Független Magyar Demokrata Párt, Bóka László a Magyar 

Dolgozók Párja, Schlachta Margit a Keresztény Női Tábor, Erdei Ferenc a Parasztpárt, végül 

Szekeres János a Radikális Párt nevében szólt hozzá a törvényjavaslatról.  

 

A törvényt előterjesztő előadó, és a hozzászólók többsége hangsúlyozza: az egységes ál-

lami iskola már régi polgári követelmény, az egyházi iskolák elavultak, tanterveik, tanköny-

veik nem korszerűek, szellemük életidegen; az egyházi iskolák elit iskolák, sohase kerülhettek 

be a munkás- és parasztfiatalok; megosztották a magyarságot, haladásellenesek, antidemokra-

tikusak, kirekesztik falaik közül a múlt és a jelen forradalmi szellemét, szemben állnak a tár-

sadalmi és a tudományos fejlődéssel, stb. Ennek a magyarázatnak szellemében igazolódik 

szegény Lenin tanítása, aki elementáris erővel küzdött az istenhit ellen. Ebbéli akaratát az 

alábbi, tőle származó idézet igazolja: „Tagadunk minden olyan erkölcsöt, amelyet embe-

reken, osztályokon kívül álló fogalomból vezetnek le. Erkölcsünket a proletariátus osz-

tályharcának érdekeiből vezetjük le, számunkra az erkölcs a proletár osztályharc érde-

keinek van alárendelve. Erkölcs az, ami elősegíti a régi kizsákmányoló társadalom el-

pusztítását és valamennyi dolgozó egyesülését a kommunisták új társadalmát megterem-

tő proletáriátus körül.” 185  

 

„A marxizmus materializmus. Mint ilyen, kérlelhetetlen ellensége a vallásnak. 

Alapelve: a vallás ellen harcolni kell, a vallásos hitet le kell rombolni.” 186  

 

Az egyházi iskolák államosításáról szóló, az országgyűlés elé terjesztett törvényjavasla-

tot elfogadta a Magyar Dolgozók Pártja, a Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, és a Radikális 

Párt; a döntést képviselőinek lelkiismeretére bízta a Független Magyar Demokrata Párt; míg a 

Demokrata Néppárt és a Keresztény Női Tábor elutasította a törvényjavaslatot. Az ülésen ösz-

szesen 293 képviselő volt jelen, közülük igennel 230, nemmel 63 képviselő szavazott.  

 

Az országgyűlés tehát nagy többséggel megszavazta az egyházi iskolák államosításáról 

szóló törvényjavaslatot, {1948. évi XXXIII törvény, „a nem állami iskolák fenntartásának az  

állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyainak állami tulajdonba vétele és 

személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában”}, amelyet még ugyanazon a na-

pon, mintegy harmincötezer főnyi karhatalmi erő készenlétbe helyezése mellett, 1948. június 

16-án kihirdetett és nyomtatásban közzétett Tildy Zoltán, az egykori református lelkész, ké-

sőbb kisgazdapárti politikus, ekkor köztársasági elnök. A következő napokban – 1948 júniu-

                                                           
184 Mindszenty: Emlékirataim 220. o. 
185 Országgyűlési napló, 1947. IV. Kötet  1948. március 15. - 1948. december 10. 73. ülés 1948. június 16. 448. 

o.   
186 Olvashatjuk Lenin összes művei 31. kötet 94. oldalán  
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sának második felében – a katolikus egyház részéről mély elkeseredéssel, de a hatalom erő-

szakának engedve mindenfajta külső ellenállás nélkül megtörtént iskoláinak átadása. 187  

 

„1948-ban a magyarországi felekezetek összesen 4760 oktatási intézményt tartottak 

fenn, ebből a katolikus egyház 3269 intézménnyel (a teljes közoktatás 36 %-a) rendelkezett. A 

szellemi és erkölcsi érték mellett mindezek hatalmas anyagi értéket is képviseltek, amelyek 

minden ellenszolgáltatás nélkül kerültek a pártállam tulajdonába. A katolikus egyház 2008-

ban 329 közoktatási, valamint több felsőoktatási intézményt tart fenn, amely a teljes magyar 

közoktatás 4 %-a.” 188  

 

„Ma pedig, jó ideje, olyan elvetemült korban élünk, amikor a pénz, ügybuzgalomba be-

vetésével, az úgynevezett média, vagyis a tömegtájékoztatás határozza meg döntő mértékben 

a gazdasági, a politikai és a kulturális élet eseményeit. Az egyház a társadalommal folytatott 

dialógus során a média hatalmával szemben emberi szempontból kicsinek, kiszolgáltatottnak, 

néha fogolynak érezheti magát. Ugyanakkor, korlátozott lehetőségei között sem szabad elfe-

lejtkeznie az apostol buzdításáról: örüljetek.” 189  

 

XII. Piusz pápa rádióüzenete Magyarországhoz 1948. május 30  

 

Az 1938-i budapesti Eucharisztikus Világkongresszus tízedik évfordulója alkalmából, a 

budapesti Szent István Bazilika előtti téren, több mint százezer ember előtt, a püspöki kar 

jelentétében Mindszenty bíboros mondott ünnepi misét. A pápa üzenete többek között:  

 

„A természetfölötti dolgok életünk legjelentősebb tényezői, s ha emberi méltóságunkat 

meg akarjuk őrizni, ezek biztosan meghozzák a várt győzelmet minden erőszak és megfélem-

lítés ellenére, mert magasabb rendű életerőt hordoznak magukban. A keresztény hit ugyanis, 

amelyet Szent Istvántól és dicsőséges őseitektől örököltetek és nagy gonddal megőriztetek, 

mivel minden erénynek gyökere, megsegít benneteket abban, hogy példaadó helytállással 

tűnjetek ki, amely helytállás annál jobban megmutatkozik és szétsugárzik, mivel az istentaga-

dók hamis törekvéseikkel tőrt vetnek számotokra.”  

 

Egyházi vezetők elleni hadjárat  

 

A kommunisták eltökélt szándékában állt, az egyház lélektartó munkálkodásával szem-

ben fellépni. Testében, lelkében megszégyeníteni, gondolkodását megtörni, hitében eltiporni, 

börtönbe vagy akasztófára juttatni a keresztény egyházak vezetőit. Fenyegetettségben tartva a 

kétkezi munkával kenyerét kereső dolgozó embereket, szombati-vasárnapi munkaversenyes 

helyzetekkel a hit templomaiból a paraszt embert elterelni. Gyermekeik elé példaképpé, a 

szocialista embertípust állították, kitiltva a lelkekből az erkölcsi értékeket tanítók hitre hívók 

szavát. Lehúzni az anyagi világba a hit világából a kétkezi munkást, a parasztembert, a széles 

látókörű, sok ismerettel bíró, hívő, tudós, értelmiségi embert.  

 

Ortutay február 14-én találkozott Mindszenty József hercegprímással. Mivel a tárgyalás 

sikertelen maradt, s a kitűzött cél távolodni látszott, más utat választottak: az államvezetés a 

református egyházhoz fordult. Az MKP nem hivatalos tárgyalásokat indított minisztériumi 

informális csatornákon. … Ezeken a megbeszéléseken a minisztériumi hivatalnokok az egy-

házak elszántságát mérték föl, valamint személycseréket sugalltak. Árpilis 11-én Péter János, 

Tildy személyi titkára kereste fel Ravaszt, s közölte, hogy Rákosi ragaszkodik a püspök azon-

nali lemondásához. Április 14-én ezt maga Rákosi is közölte Ravasszal, a Parlament egyik 

                                                           
187 Mészáros István: Kimaradt tananyag I. … 121. o.  
188 Megjelent: az Esztergom – Budapest 2008/3. számában  
189 u. o. Janka Ferenc: Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának közgyűlése.  
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szobájában: „a kormányzat szükségesnek látja, hogy ön a református egyház vezetésétől 

visszavonuljon … A döntés természetesen az Ön dolga, de tudnia kell, hogy a visszauta-

sítást hadüzenetnek tekintjük, s a következményeket könyörtelenül alkalmazzuk.” 190  

 

„Emlékirataim úgy mutatják meg az olvasónak – mintegy belülről – az átélt valóságot, 

ahogyan az végbement. Évtizedeken át némán tartott ajkaim itt szólalnak meg először a bör-

tönökben megjárt életutamról is. Azt kérdezheti az olvasó, elmondottam-e mindent. Vála-

szom: előadtam mindent, csak azt nem részletezem, amit a jó ízlés, meg a férfiúi és papi önér-

zet tilt. … Azért tanúskodom, hogy a világ újra tudomásul vegye, mit cselekszik a bolsevista 

rendszer az alája rendelt emberi életekkel és sorsokkal. … Ugyanakkor fel szeretném hívni 

figyelmét azokra a veszélyekre, amelyek a ma még megmaradt szabad társadalmakat elpusztí-

tással fenyegetik.” 191  

 

„A hazai kommunisták … benne látták legnagyobb ellenfelüket. A Jézus-korabeli zsidó 

főpapok példájára azt mondták: ha mindenki ő utána megy, mi lesz velünk? Tehát pusztulnia 

kell. … És megkezdődött a hazug lejárató kampány, majd az erőszak. Aki nem írta alá az or-

szág főpapját becsületsértő förmedvényeket, búcsúzhatott az állásától és fekete listára került. 

Megkezdődtek a letartóztatások, a hazug összeesküvési perek, az emberek megfélemlítése, 

belekényszerítés a diktatúrába. Az Andrássy út 60-ba éjszakánként szállították a fekete autók 

az áldozatokat. A bíboros akkori körleveleit olvasva, elsőre tudta mi fog történni, ha a kom-

munisták elrabolják a keresztény iskolákat, elhurcolják a szerzeteseket, szétverik a kórházi 

ápoló-nővéreket, egyszóval a magyar egyházat. A magyar tanügy, és egészségügy válsága 

akkor kezdődött.” 192  

 

Tanúságtétel a kommunista hatalom árnyékában  

 

A Mindszenty személye ellen indított rágalmazó hadjárat 1948 nyarán egyre erősödött. 

A prímás jól tudta, hogy ezzel letartóztatását készítik elő. Az utolsó roham ősszel indult el. A 

propaganda jelszavai világosan beszéltek: „Megsemmisítjük a mindszentyzmust! Eltávolításá-

tól függ a magyar nép jóléte és az egyház és állam közötti béke!” Az Emlékiratokban a prímás 

ezt így kommentálja: Kivezényelték ellenem a tanuló ifjúságot, kirendelték az üzemekből a 

munkásságot. A kommunista párt ügynökei a «tüntetőket» a püspöki paloták elé vezették, és a 

főpásztoroktól követelték, hogy a «makacs és politikailag rövidlátó bíboros-prímást ők segít-

sék eltávolítani az Egyház éléről. A püspökök elutasító válasza után a sajtó azt jelentette, 

hogy a püspöki kar elítéli nép- és demokráciaellenes magatartásomat.  

„Az 1948-as év az ÁVH életében tudtommal Mindszenty József letartóztatásával feje-

ződött be. A Mindszenty-ügy nyomozásában, majd vizsgálatában Szűcs Ernő, dr. Décsi Gyula 

és Tihanyi János játszott a főszerepet. Magam is büszke voltam, hogy vezetésük alatt az ÁVH 

milyen nagy jelentőségű politikai sikert ért el a népi demokratikus rendszer ellen szervezkedő 

klerikális reakció ellen. hosszú ideje Rákosiék kalandor politikájának egyik legotrombább 

lépésének tartom a katolikus egyház fejének börtönbe zárását. Csak most, amikor ezeket a 

sorokat írom, döbbentem rá, hogy mennyire ostoba volt a Rákosi-féle vezetés, amikor a kato-

likus egyház vezetőjének letartóztatásár Karácsony másnapjára, december 26-ára időzítette.” 
193  

A püspöki kar nem tűrte, hogy kijátsszák a prímás ellen. November 3-án tartott értekez-

letén - Mindszenty távollétében - nyíltan tiltakozott a prímást ért méltatlan támadások ellen és 

teljes mértékben azonosította magát „az Egyház, a haza, és magyar népünk ügyéért” folytatott 

                                                           
190 Ravasz László: Emlékezéseim 1992. 343. o.  
191 Mindszenty: Emlékirataim 9. o.  
192 Gyulai Oszkár atya 2006. május 13.-i szentbeszédéből részlet, amit elmondott a Budapest, VI. ker. Szent 

Család Plébánia templomában. 4. o.  
193 Farkas Vladimir: Nincs mentség 165. o.  



137 
 

munkájával. Közben a támadás ereje csak fokozódott. Hivatalokban és üzemekben megfélem-

lített vagy félrevezetett emberektől aláírásokat gyűjtöttek, hogy Mindszenty hivatalból való 

eltávolítását és népbíróság elé állítását követeljék. A kommunista párt ellenőrzése alatt álló 

községi, városi és megyei tanácsok feliratban sürgették a minisztertanácstól példás megbünte-

tését. A prímás november 18-án, a nemzethez intézett szózatában rámutat a tanácsok határo-

zatainak jogi értéktelenségére és tiltakozik a közvélemény félrevezetése és a tények meghami-

sítása ellen. Kéri a kormányt, hogy tegye közzé az ellene irányuló vádakat és azok bizonyíté-

kait. Szózatát ezekkel a súlyos szavakkal fejezi be: Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert 

ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem 

szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. Nem vádolom vádlóimat. Ha a helyzetet időn-

ként megvilágítani kényszerülök, az csak nemzetem feltörő fájdalma, kicsorduló könnye, 

megrázó igazsága. Imádkozom az igazság és szeretet világáért. Azokért is, akik Mesterem 

szava szerint nem tudják, mit cselekszenek; szívből megbocsátok nekik. …  

 

November 19-én reggel az utcán rabolták el dr. Zakar András prímási titkárt, aki szent-

miséjéről volt hazatérőben. Egyenesen a politikai rendőrség központjába, az Andrássy út 60-

ba vitték. December 8-án két ismert katolikus kollaboráns, Szegfű Gyula és Cavallier József 

kereste fel a prímást Esztergomban. Kodály Zoltánnak is el kellett kísérnie őket. (Már előbb 

egy Mindszentyhez intézet nyílt levelet írattak alá velük.) Figyelemre méltó az Emlékiratok 

Kodályra vonatkozó megjegyzése: Amint beléptek, Kodály hangtalanul azonnal a legtávolab-

bi ablakmélyedésbe vonult. Így akarta tudtomra adni, hogy neki nincs köze ehhez a szomorú 

színjátékhoz, és hogy csak a kommunisták fondorlata juttatta bele ebbe a szégyenletes statisz-

ta szerepbe.  

 

Szekfű új szerepéhez illőn azt fejtegette, hogy a katolicizmus és a nemzet jövője a ki-

alakult hatalmi helyzetnek (a Kommunista Párt törvénytelen eszközökkel megszerzett diktatú-

rájának) őszinte elismerését kívánja. A magyar katolicizmus nyugodtan helyezkedhet ilyen 

álláspontra, hiszen – mondotta Szekfű – a kommunizmus nem ellensége többé az Egyháznak. 

A Szovjetunióban megszűnt a vallásüldözés, tette hozzá. Az ortodox egyház az ateista állam-

mal békés összhangban szolgálja a nép érdekét… Én nem ismertem rá a régi Szekfűre. Vála-

szomban visszautasítottam állításait azzal, hogy köztudomású, milyen függő, szolgai helyzet-

be került az ortodox egyház egy ateista diktatúrával szemben. … Letartóztatását várva több 

dologban intézkedett. … Nyilatkozatot írt, amelyben kijelenti, hogy nem mond le érseki tisz-

téről, és hogy semmiféle «vallomást» nem fog tenni. Ha ez mégis megtörténne, úgy tekintsék, 

hogy az csakis a kínzásoknak és egyénisége erőszakos megtörésének a következménye. …  

 

A letartóztatás közvetlen előkészítője a december 23-án történt házkutatás volt. A veze-

tő, Décsi Gyula rendőr alezredes Zakar prímási titkár ügyére hivatkozva átkutatta az egész 

házat, a padlástól a pince minden sarkáig. Az irodákban és a prímási lakásban kutattak legto-

vább. Munkájuk öt órán keresztül folyt. Mi volt a szándékuk? Az Emlékiratokban ezt olvas-

suk: Miért volt szükségük ilyen hosszú időre, amikor a kirakatperben ellenem felhasznált ira-

tok már hónapokkal előbb kezükbe kerültek? Lehet, hogy a nagy hírveréssel körülvett „fém-

tok” kézre kerítéséről szóló fikció érdekében rendezték meg a hosszú, drámai házkutatást. Ezt 

a fémtokot akarták, mint valami rejtelmes bűnjelet, belevésni az emberek emlékezetébe, ille-

tőleg azt a fényképet, amelyen  - zilált külsővel – két szegény udvari papom áll a mutatós 

„bűnjel” egy irattári bádogtok mellett…  

A prímási irattárban sok különböző hosszúságú és vastagságú bádogtok volt. Ilyenekben 

őrizték a porosodás és halványodás ellen a prímási birtokok telekkönyvi kivonatait, az épüle-

tek terv- és alaprajzait, a bérbe adott földek és a rajtuk lévő épületek rajzait. … A házkutatás 

után azonban rendőrségi jelentést tettek közzé: a palota pincéjében elásva, egy tokban – tehát 

elrejtve – megtalálták az én összeesküvésemnek az iratait. Azt is jelentették, hogy titkárom 
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vezette nyomra őket, mert ő volt az, aki az én utasításromra összegyűjtötte és elrejtette e ve-

szélyes papírokat. …  

A rendőröket – folytatja az Emlékirat – az Andrássy út 60-ból magukkal hozott Zakar 

András titkárom vezette körül a házban, miközben ijesztően viselkedett. Különös volt, hogy 

mindig nevetett. A szeme, az arca egészen átváltozott. A rendőrtisztek finomkodtak vele, és 

többször megjegyezték, hogy dr. Zakar az ő kedvencük. És Zakar csak nevetett velük. A fo-

lyosón futni kezdett, amit azelőtt sohasem tett. Régi komoly magatartása megszűnt, egészen 

megváltozott. Amikor ezt jelentik, elkomorodom. Töprengek az asztalnál, és még többet töp-

rengek az éjszaka magányában. Szegény titkárom…. 35 éves, a legjobb férfikorban és erőben, 

aztán öt hét alatt összetört, átváltozott a bolsevista rendőrség karmaiban. A kemény, határo-

zott lélek egy hónap után roncs lett. …  

 

Epizód: „Décsitől hallottam arról is, hogy az ÁVO orvosa, dr. Bálint István, aki ugyancsak az 

illegális kommunista mozgalom aktív tagja volt, 1945-46-ban a nyomozás és a vizsgálat pszi-

chológiájáról tartott előadásai során arra is kitért, hogyan kell az őrizeteseket szükség esetén 

úgy verni, hogy bele ne halljanak.” 194 

 

Szent István első vértanú ünnepén vesznek őrizetbe. Most is Décsi rendőrezredes veze-

tésével érkezik meg házamba a szokatlanul nagyszámú rendőrosztag. …  

 

- Azért jöttünk, hogy letartóztassuk önt. – Ugyanekkor nyolc-tíz rendőrtiszt nyomul 

Décsi után a szobámba, s amikor a rendőr alezredes szavai elhangzanak, minden oldalról kö-

rülfognak. Amikor a letartóztatási végzést kérem tőlük, nyeglén odavetik, hogy nekik ilyenre 

nincs szükségük. Amikor pedig a bíboros különleges nemzetközi jogállására utaltam, Décsi 

fölényesen veti oda, hogy a hazaárulókat, kémeket és valutaüzéreket az éber demokratikus 

rendőrség akkor is kézre keríti, ha valaki bíborosi talárban van. Felszólított, hogy induljak el 

velük. … Édesanyám kilépett a vendégszobából, mert hallotta, hogy nagy zajjal visznek át a 

folyosón. Felsikolt. Visszaindulok, hogy elbúcsúzzam tőle. Nem akarnak engedni. Most 

azonban kitépem magam a rendőrgyűrűből, visszamegyek édesanyámhoz. Utánam jönnek. 

Édesanyám a nyakamba borul:  

- Hová visznek, édes fiam? Én is veled megyek! - Csitítom, nem lehet. Megcsókolom 

kezét, arcát. Felzokog. … Megjöttek gyűlölőim, akik nálam erősebbek. Rám támadtak az én 

gyászos napomon (Zsolt. 17, 18-19). Ez az éjszakai óra a sötétség hatalmáé. (Luk. 22, 53.) De 

hisz tudtam, hogy eljön az én órám. (Ján. 13. 1).  

 

Egy földszinti, fűtlen, rideg, hodályszerű helyiségbe cipeltek be, ahová népes gyüleke-

zet csődült össze vetkőztetésemre. … Az őrnagy rám ordít: Kutya! De rég vártuk ezt a boldog 

órát! Csakhogy ennyire vagyunk! …  

„A bűnösség fő és gyakorlatilag egyetlen bizonyítéka, a jogtudomány minden szabályá-

val ellenkező módon, magának a vádlottnak a „beismerő vallomása” volt a vád tárgyát képező 

bűncselekményeknek elkövetését illetően. Későbbi felülvizsgálatok bebizonyították, hogy a 

„beismerő vallomást” fizikai erőszak alkalmazásával kényszeríttették ki a vádlottból. 195 … 

egyféleképpen: úgy a fizikai ráhatás módszereit alkalmazták, kínzásokat, amelyek következ-

tében a letartóztattt el-elvesztette eszméletét, ítélőképességét, megfeledkezett emberi méltósá-

gáról. Így csikarták ki a „beismerő vallomásokat. 196  

„Az a sztálini megfogalmazás, hogy az „OGPU”-nak négyéves lemaradása van” töme-

ges megtorlások alkalmazásában, és „be kell hozni” az elmulasztottakat, a tömeges letartózta-

tások és kivégzések útjára taszította az NKVD-t.” 197  

                                                           
194 Farkas Vladimir: Nincs menekvés 118. o.  
195 Nyikita Hruscsov: Beszámoló az SZKP XX. kongresszusának zárt ülésén 15 .o.  
196 u. o. 43. o.  
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„Utasítást adott orvostudományi szaktekintélyek egy csoportjának a letartóztatására. 

Személyesen adott tanácsokat arra, hogy miképpen folytatandó a nyomozás és milyen mód-

szerek alkalmazandók a letartóztatottak kihallgatása során. Azt mondta, hogy Vinogradov 

akadémikust bilincsbe kell verni, a többit pedig ütlegelni kell. Ezen a kongresszuson küldött-

ként részt vesz Ignatyjev elvtárs, volt állambiztonsági miniszter. Sztálin éles hangon ezt 

mondta neki: „a az orvosokból nem csikarsz ki vallomást, megkurtítunk egy fejjel.” 198  

 

A Mindszenty összeesküvésnek mindösszesen három tagja volt: a bíboros-prímás, titká-

ra és egy 69 éves, gyenge egészségű szerzetes. Ennek az összeesküvésnek nem volt egyetlen 

fegyvere vagy fegyverese; nem volt titkos kasszája, sem hírszerző irodája, sem futárszolgála-

ta, e még csak jelszava sem. 199  

Több mint hetven éve játszódott ez a dráma. Végigolvasva egy ember testi szenvedésé-

nek, papi hite megalázásának, lelki élete gyötrelmeinek átélését, igaz a bosszú: mert a ki-

agyalt, rendszerbe foglalt kínzások, politikai akaratról tesznek tanúságot, valljon bűnösségé-

ről, hogy mint bűnöst állíthassák ki, a reá feltekintő, benne hívő népe elé. Bocsásson meg ne-

kem minden gondolkodó és a mai helyzetet is érteni akaró magyar ember. A kommunisták 

az egész társadalmat tették bosszúnak ki, nem csupán az egyház fejét metszették le, a 

fiatalság gondolkodásából is kimetszették a hitet.  

 

Mindszenty személyisége, a kommunizmussal szembeni ellenállás példaképe. „König 

érsek 1963. április 19-én tárgyalt Mindszentyvel az amerikai követségen. A megbeszélésükön 

felvetett témákról nem lehet tudni, a bécsi érsek talán bejelentette Agostino Casaroli érkezé-

sét, talán csak érdeklődött Mindszenty helyzetéről, de lehet, hogy szóba került a magagyar 

bíboros feltételei is Rómába költözésével kapcsolatban. Érdekes, hogy a magyar kormány a 

számára megfelelő garanciák esetén 1963 tavaszán azonnal hozzájárult volna Mindszenty 

távozásához. Hogy mégsem sikerült megegyezni akkor, abban Mindszentyn kívül a Szent-

széknek is komoly szerepe volt.  

A Vatikánnak ekkor egyáltalán nem volt sürgős a bíboros prímás helyzetének ren-

dezése. Nem akarták, hogy a konzervatív magyar főpap megjelenjen a II. Vatikáni Zsinaton, 

ugyanakkor valószínűleg mindenképpen eredményeket akartak felmutatni. … Ettől kezdve 

lényegében Mindszenty József személye, akárcsak a magyar katolikus egyház helyzete, a ma-

gyar-vatikáni tárgyalások során különféle érdekek mentén két- és háromoldalú játszmák 

(amennyiben az Amerikai Egyesült Államok érdekeinek érvényesülését is figyelembe vették) 

részesévé vált.” 200  

 

A Vatikán keleti politikájából következett: mindent megtesz annak érdekében, hogy az 

érsek ne ártson a kialakult párbeszédre. A hatvanas évek jelentős eseménye a II. Vatikáni Zsi-

nat. A zsinatra a Szentatya a magyar püspököket is meghívta, a kiutazáshoz szükséges enge-

délyről és személyekről, az 1956-os szabadságharcunk leverése után kijelölt Magyar Szocia-

lista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjai tárgyalták. A vatikáni politika taktikája lehetett 

oka, hogy a magyar helyzethez viszonyulva, a házi őrizetben lévő Mindszenty bíborosnak 

nem küldtek meghívót. Taktika, vagy gesztus? Inkább közeledés a Szovjetunió és tagállamai 

felé, mivel belátható időn belül a kommunistarendszer bukása nem várható.  

 

A hitről Dr. Kónya István a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektor helyet-

tese fejti ki véleményét: „Röviden szeretném érinteni ideológiai nevelő munkánk egyik speci-

ális területét, a vallásos világnézet elleni harcot. Egyetértek azzal, hogy a határozati javaslat 

pozitív oldalról közelítve meg a kérdést.” Fogalmazása világos:  

                                                           
198 u. o. 65. o.  
199 Részletek Békés Gellért: Mindszenty tanúsága, „Tanúságtétel a kommunista hatalom árnyékában” c. fejezet-

ből. 53-101. o.  
200 Szabó Csaba: 2005. 44. o.  
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„Szüntelenül munkálkodni kell a tudományos materialista világnézet térhódításáért. 

Több mint 20 éve vagyok a marxista-leninista filozófia egyetemi oktatója, s e két évtized ta-

pasztalatai alapján mondhatom, hogy mind kevesebb a gond az egyetemi ifjúság kövében a 

vallásos világnézettel. Világnézeti értelemben két ellentétes pólus, az idealista és a materialis-

ta világnézet. E kettő között a nevelőmunka szempontjából széles átmeneti sáv húzódik. Ne-

künk arra kell törekedni, hogy a felnövekvő értelmiségi ifjúság minél szilárdabban sajátítsa el 

a tudományos materialista világnézetet.” 201  

Elérkeztünk odáig, hogy az általános iskolák felső tagozataiban, amikor a nebuló olvas, 

nem érti, mit is olvas. Állami iskolákban tanuló nebulókról ejtettünk itt most szót. Milán 

Kundera ide illő gondolata: A nemzeteket úgy likvidálják, hogy legelőször elveszik az emléke-

zetüket. Megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket. És valaki másféle könyveket 

ír, más műveltséget nyújt, és más történelmet gondol ki nekik. A nemzet aztán lassan nem érti 

jelenét, és elfelejti múltját.  

 

Megjegyzem, a nevelés másik területe volt a börtön. Sok időre volt szükség, hogy a 

törvényhozás, a hóhértörvény több pontjában változhasson. Ami Magyarországon 1945 és 

1956 között végbement, az örökvád marad: tizenötezer embert pusztítottak el békeidőben, 

politikai okok miatt. A ránk szabadított művelt helytartó barbároknak, nem jelentett semmit, 

hogy ezren vagy tízezren pusztulnak el. Semmilyen kapcsolatban nem álltak a magyar néppel. 

A magyar nép történelme folyamán soha nem volt úgy egy idegen hatalomnak kiszolgáltatva, 

mint Rákosiék uralma alatt. Az érthetőség követelmény, értése érdekében olvassunk meg-

történt történetet. 202  

Kérdés továbbra is: „De még mindig nincs válasz arra, hogyan jött létre a konkrét sze-

mélyek kiválasztása. … Rákosi, Gerő és Révai korábbról ismerték egymást. Közös vonásuk, 

hogy Magyarországon kapcsolódtak be a kommunista mozgalomba, mindhárman értelmiségi 

pályára készültek, és végeredményben a Szovjetunió -beli magyar kommunista emigráció oly 

sok áldozatot követelő frakcióharca nyomán ádáz gyűlölői lettek Kun Béla kevés életben ma-

radt hívének. … A mai napig sem lehet pontosan tudni, hogy Farkas Mihály … hogyan került 

rögtön a legszűkebb pártvezetésbe. Legendák természetesen ezzel kapcsolatosan is olvasha-

tók. Ezeknek a lényege, hogy Farkas Mihály Gerő Ernőhöz hasonlóan már a 30-as években az 

NKVD szolgálatába szegődött.” 203  

 

Elmúltak Rákosi, és követőjének, Kádárnak uralmára jutó évtizedek. Az 1948-ban „le-

rakott alapok” beértek. „Manapság mintha a bizalom nagyon hiányozna a keresztény embe-

reknél. Amióta nem lehet „tömeg-vallásosságról” beszélni, amióta nem kerül bele a hivatalos 

iratokba a vallás, nem kötelező a hitoktatás, tehát amióta a társadalom semleges, azóta sok 

keresztény ember nemcsak hogy nem dicsekszik krisztusi mivoltával, de bizony gyakran el-

hallgatja azt, és igyekszik olyan magatartást követni, hogy ne is látszódjék meg rajta, hogy 

istenhívő ember.” 204  

 

Miközben átéltünk egy rendszerváltásnak nevezett fordulatot, azóta múlnak az évek, 

szűköl az értelem. Mi a kérdés? Milyen tartalommal töltött 2010 előtt, a keresztény vallásos 

nevelés: Mi történt a hitoktatás ügyében hazánkban? Újbóli megválasztásaikkor ugyanazt a 

drámát játszatnák el a kommunista utódok a magyar nemzettel. Nyugatról jövő szellemi és 

anyagi támogatással, Európa nyugati feléből is, és a tengerentúlról is. A hitben élő társada-

lom akadályt jelent minden időkben, az ateista, materialista ideológiát is valló liberáli-

soknak. Az Isten-hitben élők a tisztességet, becsületet, szeretetet képviselik. Ezek, a hatalom-

ra vágyó-törő szánalmas emberek soha nem tudnak embertársaik irányában jó érzelműekké 

                                                           
201 MSZMP XI. kongresszus jegyzőkönyve 153. o.  
202 4. sz. melléklet (200. o.) 
203 Farkas Vladimir: Nincs mentség 78. o. 
204 Vasárnapi könyvünk B év (1985!) 141 o.  
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válni. Annak ellenére imádkozom értük, hogy az eddigiekben megismert törvényalkotásaik-

kal, a magyar emberek jelentős részéből kivezették a nemzettudatot is. Katedráinkra feleresz-

tett, pedagógus „szakon” végzettek nagyobb része, értetlenül áll a hit-, vagy erkölcsoktatás és 

az újra írt tankönyvek láttán. Mi csodálkozni való ez a helyzet, hiszen keresztényi alapon álló 

civilizációnk orra bukott az 1949. évi XX. törvény hathatós végrehajtása során. Tankönyveink 

váljanak a nemzet felemelkedését alátámasztó, hiten alapuló jövőkép dokumentumai.  
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Második fejezet  
 

 

1956. október 23. 

 

Szemembe nézés! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ábra. Corvin-köz 2013. 08. 11. IMG_1517; 

 

 

 

„A Kossuth téren indokolatlanul – fegyvertelen, békés tömegbe – belelőttek, bosszúálló, 

gyáva, aljas gyilkosok – méghozzá az orvlövészek kezdték a tetőkről! Nem harc volt, hanem 

mészárlás! Ilyen – 50 évig megtorlatlan – tömeggyilkosság, népirtás, genocídium – szinte 

nem történt a történelemben!  

 

Oly sok volt a gyilkos, - és ők maguk, meg gyerekeik oly sokat átmentődtek 1990 

után a politikai és gazdasági élet vezetői közé, - hogy sikerült állami vezetőkön, katonai 

ügyészeken, - bírókon, hamisító történészeken keresztül eltitkolni az igazságot, elhalasztgatni 

az igazságtételt, mellébeszélni, - a gyilkosok halálát megvárni! Csak külföldi írók mertek cé-
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lozni az FM tetejéről lövő ávósokra: Gosztonyi Péter, Bill Lomax, David Irving, - az 56-ról 

szóló könyveikben, s emigráns magyarok tanulmányaikban. Itthon 50 éve folyik a hamisítás. 

Ez mérhetetlenül erkölcstelen!” 205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az 1956-os helyszín: Földművelési Minisztérium épülete (ma). 2020. 03. 05. IMG_9161; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magyar Rádió Fortepán 24572 - 1024 x 654- 1 jpg 206 

                                                           
205 Kéri Edit: Kik lőttek a Kossuth téren ’56-ban? 15. o.  
206 Forrás: Vasárnap.hu. Wittner Mária: Gyurcsány, a sátánfattya szembeköpte a forradalmat 2020-10-26. Az 

’56-os halálraítélt szerint a forradalom megcsúfolása nem ismétlődhet meg. 
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És kik lőttek távolabb a Kossuth-tértől? És miért is lőttek magyar férfiakra, magyar nők-

re, magyar kisfiúkra, magyar kisleányokra ha itt születtek magyar földön? Válasz: mert esz-

mei elkötelezettek, annak valódi tudata és értése nélkül, ész nélkül, vállveregetésért, kitünteté-

sekért, a nagytöbbségtől megkülönböztetett anyagi előnyökért. Mit tett a Nagy Testvér?  

 

Diplomáciai feljegyzések  

 

Moszkva, 1956. október 25.  

… Tegnap este a Kremlben találkoztam Hruscsovval és hosszan beszéltem vele, a Ma-

gyarországi helyzetről. Hruscsov roppant gongterheltnek látszott, azt mondta, Magyarorszá-

gon vér folyik: ő a nyugati államokat vádolja, szerinte szovjetellenes elemek ragadtak fegy-

vert a szocialista tábor és a szovjetunió ellen. A Nyugat vissza akarja csinálni a második vi-

lágháború eredményeit – Magyarországon kezdik, s meg akarják semmisíteni Európa szocia-

lista országait, egyiket a másik után. Hruscsov arra kért, továbbítsam Titónak üzenetét, jelez-

ve a szovjet kormány álláspontját, valamint azt, hogy készen állnak fegyverre fegyverrel vála-

szolni. …  

 

Brioni, 1956. november 3.  

Titó titkársága arról értesített, hogy Hruscsov és Malenkov ma délután Brioniba érkezik 

és mindennél sürgősebb tárgyalásokat akar. Inkognitóban utaznak. … Titó elvtárs kért magá-

hoz. Rankovics és Kardelj elvtárs már ott volt. Mind egyetértettünk abban, hogy ha az oro-

szok ilyen körülmények közt jönnek, nem lehet más indítékuk, mint a magyar helyzet. Az 

pedig egyre zűrzavarosabb. Nagy Imre kormányának programja annál inkább zavarkeltő, mi-

vel napok óta Budapest teljesen körül van véve orosz csapatokkal – egyelőre várakozó állás-

ponton. … Hruscsov és Malenkov magukban voltak, mi négyen voltunk, Titó, Kardelj, 

Rankovics és én. … Hruscsov azzal a kijelentéssel kezdte, hogy tanácskozni kíván velünk a 

magyarországi helyzetről és tájékoztatni akar arról, hogy milyen lépésekre készülnek.  

 

November elején, megbeszéléseket folytattak a lengyelekkel Breszt-Litovszkban: orosz 

részről Hruscsov, Molotov, és Malenkov, a lengyelek közül Gomulka, Cyrankiewicz és 

Ochab vett részt. Molotov visszatért Moszkvába, ők ketten pedig Bukarestbe repültek és ott 

találkoztak Gheorghiu-Dejzsel és más románokkal. A csehszlovák vezetők – köztük Novotny 

– szintén odajöttek és részt vettek a megbeszéléseken. Majd Hruscsov és Malenkov tovább-

mentek Szófiába, a bolgárokkal tárgyalni. Mindezen látogatások titokban történtek. Mind a 

kínaiak, mind a többiek mindenben egyetértettek a oroszokkal. … Hruscsov és Malenkov 

ezért akar tájékoztatni bennünket a szovjetunió elhatározásáról s egyben véleményünket kérni. 

 

Hruscsov kijelentette, hogy a magyar események ellenforradalomra vezetnek. Felhevül-

ten kezdte magyarázni, – mellőzvén az előzményeket –, hogy Magyarországon gyilkolnak, 

mészárolnak, akasztják a kommunistákat. Felhozta Nagy Imre segélykérő szózatát az Egye-

sült Nemzetekhez, a négy nagyhatalomhoz, kilépését a Varsói Egyezményből. Mindez nem 

más, mint a kapitalizmus visszaállítása Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy Nagy Imre 

vajon puszta eszköz-e csupán, avagy tudatos ügynöke-e az imperializmusnak, egyelőre nehéz 

válaszolni – de a fontos kérdés nem ez, hanem az egymást követő események, amelyek mind 

a kapitalizmus visszaállításához vezetnek. – Mit tehetünk? – kérdezte Hruscsov, a Szovjetuni-

óra célozva. Nyugat azt fogja mondani, hogy idióták, gyávák vagyunk, ami egy és ugyanaz. 

Ezt egyáltalán nem engedhetjük meg magunknak, sem mint nemzetközi kommunisták, sem a 

Szovjetunió mint nagyhatalom.  

 

A kapitalisták a Szovjetunió kapuja előtt állnának. Ezt követően Hruscsov közölte, 

hogy elegendő számú csapatot központosítottak és elhatározták: véget vetnek ennek a hely-
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zetnek Magyarországon. Egy-két nap alatt elintézik az egészet. Azt is említette, hogy a nap 

folyamán Bulganyin telefonást s egy jó hírt közölt:  

Münnich Ferencnek és Kárár Jánosnak sikerült elmenekülnie Budapestről és út-

ban vannak Moszkvába repülőn. Ez roppant fontos dolog, mondta Hruscsov. Azt kér-

dezte tőlünk, nem tudjuk-e mi történt Apró Antallal, igen fontos lenne, hogy ő is kimász-

szon a csávából. Az oroszok nagyon szerették őt is felhasználni, de fogalmuk sincs, mi 

van vele. …  

 

Hruscsov azután előadta, milyen katonai előkészületeket tettek: említette Zsukov mar-

sall nevét, s azt mondta, a magyarországi hadmozdulatok Malinyin tábornok kezében vannak. 

Román csapatok is részt vehetnének a műveletekben, bár az oroszok ennek nem látják szük-

ségét. Kijelentette, hogy két napon belül véget fognak vetni az egésznek, minden ellenállást le 

fognak törni Magyarországon. … Mi voltunk az utolsók, akiket tájékoztatnak. Őszintén szól-

va, az oroszoknak semmi szükségük nincs jugoszláv hozzájárulásra. Magyarországon azt fog-

ják csinálni, amit akarnak, tekintet nélkül arra, hogy helyeseljük-e avagy sem, annak ellenére, 

hogy Hruscsov hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy mindezt „megértsük”. … Az egész Nyu-

gaton, az Egyesült Nemzeteknél is, óriási hajcihő és lárma lesz (a magyarországi beavatkozás 

miatt), de lényegesen kevesebb most, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael harcot 

indítanak Egyiptom ellen. „Ők ott vannak nyakig a sárban, mi pedig Magyarországon.” …  

Hruscsov azt válaszolta, hogy ez már tervbe is van véve: egy új magyar kormány, Mün-

nich Ferenc vezetésével (volt moszkvai magyar nagykövet – a felkelés előtt nevezték ki belg-

rádi követnek). Ott van Kádár is. Hruscsov azt kérdezte mi a véleményünk róla? Titó azt kér-

dezte, miféle ember Münnich? … A jugoszláv résztvevők azt javasolták, hogy az új forradal-

mi kormány inkább Kádár Jánossal az élén alakuljon meg, mint Münnichhel, ámbár egyiküket 

sem ismertük eléggé. Az oroszok szemmel láthatólag inkább Münnich pártján vannak. … 

Hruscsov szavai nyomán az a benyomásom, hogy az új magyar kormány nyilatkozatát már jó 

előre megszerkesztették Moszkvában, de ők most hajlandók módosítani, az eddigi tárgyalások 

és a mi javaslataink alapján. A mi elvárásainknak egyhangú véleménye, Kádár János nyilván 

mindenkinél jobban ismeri a magyar kádereket, ezért kell őt meghallgatni és vele tárgyalni. …  

 

A helyzet összefoglalása alkalmával Hruscsov elismételte, hogy mindenkivel folytattak 

tanácskozásokat, elsősorban a kínaiakkal. Csupán az albánokat nem említette. Azt is mondta, 

hogy az oroszok egy kínai küldöttséget hívtak meg, s tudván, hogy Mao Ce-tung nem jönni, 

Liu Sao-csit kérték, valamint Csou En-lajt. … Beszéltek Mao Ce-tunggal is, aki teljes mér-

tékben helyeselte a magyarországi beavatkozást. … Sor került Kádár rádiónyilatkozatára az 

események tragikus fordulatával kapcsolatban Magyarországon. Hruscsov úgy beszélt Kádár-

ról, mint mologyecről (ifjonc). Majd arra kerül szó, milyen kínzásokon ment keresztül Kádár, 

mikor Rákosi idején börtönbe került. Különösen Farkas Mihály fia tűnt ki a Kádár iránti ke-

gyetlenkedésekben, Malenkov és Hruscsov nyomottan-zavartan ismételgeti: szvology (mo-

csok). Malenkov azt bizonygatta, hogy alkotmányjogi szempontból Nagy Imre kormánya 

semmilyen jogalappal nem bír, az illetékes alkotmányos szervek nem hagyták jóvá, a kor-

mányprogram is alkotmányellenes – mintha ez az érvelés alátámasztaná a szovjet katonai be-

avatkozást –, mintha az alkotmányos lenne! Hruscsov és Malenkov november 3-án kora reg-

gel elröpült a pulai repülőtérről.  

 

Útban Moszkva felé, 1956. november 6.  

 … November 4-én hajnalban Nagy Imre és több más jelentős magyar államférfi, csa-

ládtagjaikkal együtt, a mi ottani nagykövetségünkre menekültek és menedékjogot kértek. Úgy 

tudom, közel negyven lélekről van szó. Nem sokkal később az orosz páncélos erők, harcko-

csik és más páncéljárművek teljesen körülfogták nagykövetségünket, se be, se ki, aki be akart 

jönni vagy távozni akart, annak igazolnia kellett magát. Az épület ablakai jórészt be voltak 

törve. …  
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Moszkva, 1956. november 7.  

Kihallgatást kértem Hruscsovtól. Azt mondta, minden simábban és gyorsabban zajlott 

le, mint ahogy az oroszok remélték. … Úgyszólván nem volt semmi ellenállás. Kádár jó 

kommunista, most majd ki fogja bővíteni és meg fogja szilárdítani kormányát. Münnich kije-

lentett, hogy ez az első magyar kormány, amelyben nincsenek zsidók. Kelet-Németországból 

jelentették, hogy ott a szovjet terv nagy megelégedést keltett. Hruscsov szerint telefonáltak 

Jugyinnak is – a kínai szovjet nagykövetnek –, aki értesítette Mao Ce-tungot: Mao összehív-

tatta a kínai kommunista párt politikai bizottságát és felkérte Jugyint, személyesen tájékoztas-

sa őket a történtekről. A kínaiak ezután üdvözlő táviratot intéztek az oroszokhoz.  

 

Hruscsov szándékosan kerülte a legfőbb problémát: Nagy Imre és társai sorsát. …  

 

- Minden kockára van téve. A jugoszláv magatartás a Nagy Imre kérdés megoldása te-

rén fogja majd meghatározni, hogy szovjet-jugoszláv viszony baráti mederben fog-e tovább 

alakulni, avagy sem. A szovjetunióban senki sem értelmezheti másképpen a jugoszláv maga-

tartást – miszerint vonakodnak kiadni Nagy Imrét és a többi ellenforradalmárt –, mint annak 

bizonyítékát, hogy ezek az emberek régóta jugoszláv utasítások alapján tevékenykedtek, s így 

Jugoszlávia felelős azért, amit elkövettek. A Nagy Imre-ügy ugyan a magyarok és jugoszlá-

vok közt zajlik, de az oroszoknak is van köze hozzá: ő azt hangoztatja, amit az oroszok gon-

dolnak az egészről. Válaszomban kifejtettem:  

- Brioniban megegyeztünk, hogyan kezeljük ezeket az embereket. Igaz, most a mi bu-

dapesti nagykövetségünkön tartózkodnak, de szó sincs arról, mintha a mi utasításaink alapján 

cselekedtek volna. Megértem, hogy a helyzet igen gyorsan változott, s ami rendben volt pén-

teken, már nincs olyan rendben szerdán, november hetedikén. Azzal is tisztában vagyok, hogy 

Kádár helyzete igen kényes, de nekik is meg kell érteniök a mi álláspontunkat. Nem olyan 

egyszerű dolog – ha Jugoszlávia mint szocialista állam, vagy maga az állam feje, szavát adja 

és menedékjogot nyújt egyeseknek, ezzel elzárva előttük a további cselekvés útját, s így meg-

könnyítve az új kormány helyzetét –, hogy most megszegje szavát és egyszerűen átadja vé-

denceit. Hruscsov azt hajtogat, hogy ő nem tudja megérteni, lézhet-e olyan kommunista er-

kölcsi elv, amely az ellenforradalom irányítóit védené. A beszélgetés során Hruscsov igen 

fenyegető hangot használt.  

 

Moszkva, 1956. november 18.  

… Úgy látszik, nyilvánosságra akarják hozni, hogy Nagy Imre budapesti nagykövetsé-

günkön tartózkodik. Azt kérdezték tőlem, van-e értesülésem Belgrádtól erre vonatkozólag. 

Mondtam, hogy nem hallottam semmit, s véleményem szerint a legjobb megoldás az volna, 

ha Nagy Imre és társai szabadon hazatérhetnének. Hruscsov is egyetértett velem ebben. …  

 

Moszkva, 1956. november 23.  

Írásbeli megegyezés történt a jugoszláv és a magyar kormány között Nagy Imre és társai 

menedékének megszüntetéséről. A magyar kormány először szóbelileg, majd írásban kötele-

zettséget vállalt, hogy a budapesti nagykövetségünk védelmében álló minden egyes személy 

szabadon hazaérhet. Mikor az egyezmény szövegét felolvasták nekik, mind Nagy Imre, mind 

a többiek kijelentették, hogy ennek alapján nincs többé szükségük menedékre. A magyar 

kormány írásban kötelezte magát, hogy nem fogja felelősségre vonni őket azért, ami novem-

ber 4-ig bezárólag történt. Nagy Imre és társai november 22-én este hagyták el budapesti 

nagykövetségünket. Remélem, most eggyel kevesebb vitás kérdés lesz köztünk és az oroszok 

köt, a Kádár-kormánnyal kötött egyesség nyomán. 

 

Sajnos, túl korán örültünk, hogy a probléma Nagy Imre és társai körül ily sikeresen 

megoldódott. Alighogy elhagyták nagykövetségünket, a szovjet katonaság letartóztatta őket. 
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Úgy látszik, vagy senkinek nem jutott eszébe, hogy megkérdezzék erről a Kádár-kormányt, 

vagy pedig az oroszok Kádárékkal összejátszva fogták le őket. Az egyezmény, amit a magyar 

kormány éppúgy aláírt, mint a jugoszláv kormány, szokás szerint annyit se ért, mint egy darab 

papír, amire írva volt. Nagy Imrét és társait ismeretlen helyre vitték, talán valahol Magyaror-

szágon, talán Romániába – a románok egyek az oroszokkal a „Nagy Imre-ügyben”.  

 

Moszkva, 1956. december 1.  

Három nappal ezelőtt Charles Bohlen, az Egyesült Államok nagykövete nálam vacsorá-

zott. Hosszasan beszélgettünk a közelmúlt eseményeiről. Bohlen nem sokat mondott Magyar-

országgal kapcsolatban. Eltekintve attól a problémától, amit a Nyugat a magyar kérdésben ki 

tud fejteni, mi sem fog történni, bármit csinálnak is az oroszok magyar földön. Magyarország 

végleg az oroszoké… 207  

 

Nehéz megszólalni. Forradalomnak indult, szabadságharcban folytatódott, majd a ma-

gyar emberek szabadságvágyát, a Vörös Hadsereg lánctalpasainak kíséretében, szeretetlenség 

gyilkos diktatúrájába gyűrték a kommunisták, és az idegen fegyverek védelmében megkapa-

rintva a hatalmat, birtokba vették „ismét” nemzetünket, s minden kincseinket. Az „újabb” 

elnyomásban az első számonkérések, a forradalomban létrejött szervezetek vezetői ellen foly-

tak, akiket az „emberek”, saját akaratukból vezetőiknek szavaztak meg. Embereket mondok, 

mert Kádár csalárd visszaállása a szocializmus talajára, hatalmának legitimitását nem jelentet-

te sehol. Senki nem választotta meg, mindössze annyi történt, hogy Moszkvában mondhatott 

olyanokat, amiért őt nevezték ki helytartónak. Tevékenységét visszaigazolja a törvénytelen 

karhatalmi intézkedések sorozata, amit jogi eljárások követnek. A bírói ítéletekben: „A legké-

zenfekvőbb megoldás az volt, hogy a szabadságharc bukása után számon kérjék a forradalom 

szerveiben való részvétel tényét.” 208  

 

„A történetíró három módszert választhat: vagy igyekszik feltérképezni a valós lehető-

ségeket, vagy elvekhez, normákhoz méri a történteket, vagy megelégszik annak feltárásával, 

ami történt. Elismerve a másik kettő jogosultságát, én az elsőt pártolom. … Alapvető kérdés: 

elkerülhető lett volna az 1956-os katasztrófa? Ha 1956 júniusában, Rákosi leváltásakor nem 

felemás döntés születik, ha a vezetés olyan gyökeresen átalakul, mint október 25-én, ha nyíl-

tan beszélnek a múlt bűneiről, ha konkrét programot adnak, a felkelésre feltehetőleg nem ke-

rül sor. S ha nem születik meg a káosz, nem omlik össze az államgépezet, nem jutnak cselek-

vési lehetőséghez azok az irányzatok, melyek a társadalmi rend megdöntésére törekedtek.  

Az ország katasztrófa nélkül juthatott volna el a konszolidációhoz, a megújuláshoz. Erre 

azonban csak a lehetőség volt meg. A hatalom a rákosista vezetés kezében volt, ők döntöttek, 

Rákosi nélkül is, s a hatalmi mechanizmus is a régi maradt. Érezve a feszültséget, engedmé-

nyekre szánták el magukat: Rákosit felmentették, beválasztották a vezetésbe Kádárt, 

Marosánt, de sem a politika, sem a módszerek, sem a szemlélet nem változott. Nagy Imrét 

változatlanul ellenségként kezelték, a köréje tömörülő, őt pártoló értelmiségből pártellenzék 

lett, s a volt miniszterelnök személye egyre szélesebb rétegeknek jelkép. 209  

 

 „Arra a kérdésre feleletet nem találtam az írásban: a két világháború között, csak az úri 

Magyarország szellemisége volt-e gátja a kommunizmus térnyerésének, vagy ott voltak azok 

a  munkások, parasztok, értelmiségiek is, akik végül is a társadalom nagyobbik részét alkot-

ták? Akkor pedig mi a szelektálás igazi oka? Válasz: Az eseményeket végigkövető írói gon-

dolkodásban fellelhető a: „baloldali - plebejusi - radikális” elkötelezettség. És az író nem em-

                                                           
207 Tóbiás Áron: In memoriam Nagy Imre. Szabad Tér Kiadó 1989. Alföldi Nyomda i.n.: V. Micsunovics Jugo-

szlávia Moszkvai nagykövetének jegyzeteiből részletek 294-333 o., (Megjelent az Irodalmi Újság melléklete-

ként, 1981. július-augusztusi számában is.)   
208 Kahler Frigyes: Joghalál… 18. o.  
209 Gyurkó László: 1956. 203. o.  
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líti, hogy dr. Münnich úgy mentette át az ÁVH-t a forradalommal való leszámolásra, hogy 

annak feloszlatására kiadott parancsában: – ha tehetik – csatlakozzanak a szovjet alakulat 

bármelyikéhez, esetleg vonuljanak illegalitásba, amennyiben valamelyik börtön közelében 

vannak, vétessék magukat védőőrizetbe. Praktikus megoldás egy hithű, elkötelezett, a terror 

fenntartására, diktatórikus kormányzat támaszára is alkalmas társaság mentésének.  

 

Egy későbbi helyzetben egy másik író azt fejtegeti, hogy miért nem kérnek bocsánatot?  

 

„Azt gondolom, hogy nem cinikus a párhuzam: 1956 – a magyar holocaust. Az újkori. 

Már az eltaposása, a legázolása, a vérbeojtása, a megtorlása. Szeretném megérni, hogy valaki, 

ennek a magyar holokausztnak a feldolgozója, írója – Nobel-díjat kapjon. Hamarosan. … a 

magyar holokauszt nekünk, mai magyaroknak, legalább annyira tragikus élmény, áldozat, 

bocsánatkérés nélkül pedig erkölcsi túlélhetetlen tragédia, mint Auschwitz vagy Birkenau. … 

Nem kérnek bocsánatot. Így van, nem. Semmi közük hozzá. Semmi közük az egészhez. … De 

mi nekik az egész? Meddig tart? És akkor hogy van ez, hogy ebben az országban, évre-év 

figyelmeztetnek valakik, hogy bocsánatot kell kérni – immár szinte évente – míg mások azt 

mondják, ugyan kérem, potomság, nem is életem akkor! Semmi közöm hozzá! Hagyjanak 

engem békén! Hogy van ez? Hát én sem éltem akkor, amikor ama borzalom, az auschwitzi, 

birkenaui, buchenwaldi gyalázat történt. Nincs közöm hozzá. Mondhatnám. Nem mondom. … 

Mert a lélek erős, és akar, szeretne segíteni, vigasztalni, magadhoz ölelni olyat, akinek az fáj, 

aki él, akar élni, kezet nyújt. … Akkor még egyszer, hogy is van ez?  

Nem kérnek bocsánatot. … Csönd legyen. Magyarország legyen – csöndben. … Uniós 

állam Nem kérnek bocsánatot. … És eltelhet majd – ha a tanárok hagyják, ha szülők engedik 

– évtized, s már nem is emlékszik a gyermekem, az unokám arra, hogy volt egy magyar holo-

kauszt, 1956, s a nagyapja ott harcolt, s azt letaposták, és így tovább. … Nem emlékszik. Ha-

csak, nem kérnek bocsánatot.  

1956. október 23.  – november 4.- 7.- 11. – És most 2002. október 23. … A zsidóknak is 

rengetegen szurkoltak annak idején, sőt menleveleket hamisítottak, orvosi igazolást, anya-

könyvet, útlevelet. … Tele van a Jad Vasem Park a fákkal. … Hála Istennek. Hát akkor. …? 

A sok Jámbor, a sok igaz. … A sok tábla Jeruzsálemben. A sok megmenekült család. Ha igaz, 

több mint százezer magyar zsidó. Nos? Isten látja a lelkem, senkit, sehogyan nem akartam, 

nem akarok megbántani. S a párhuzam a zsidó holokauszt és 56 magyar holokausztja között, 

igazságos, jogos – bár szomorú és utóbbi elmaszatolt –, de mindenképpen tisztázásra kénysze-

rítő. Az meg, hogy szerény lehetőségek között kiáltok a saját fajtám, a magyarok, a saját ha-

zám, Magyarország  gyerekeinek, a saját gyerekeimnek kukacos- hernyós jövendője miatt – 

az engedtessék meg nekem!” 210  

 

Az ENSZ Különbizottságának jelentése 1957.  

 

Az ENSZ különbizottsága jelentésének első fejezetében „A bizottság szervezete és teendői” 

összefoglalóját olvashatjuk: {A} Részletek a bevezetésből: „A magyar kérdés tisztázásával 

megbízott különbizottság tagjai Ausztrália, Ceylon, Dánia, Tunézia és Uruguay. Az Egyesült 

Nemzetek 1132 (XI.) sz. határozatával jött létre, 1947. január 10-én. 211 

 

Semlegességi nyilatkozat  

 

November 1-jének reggelén Nagy Imre személyesen vette át a külügyek intézését. 

Megmondta a szovjet nagykövetnek: szavahihető értesülései vannak róla, hogy újabb szovjet 

katonai kötelékek hatoltak be Magyarországra. Ez a tény, közölte a nagykövettel, a Varsói 

Szerződés megszegésével egyenlő, és a magyar kormány fel fogja mondani a szerződést, ha a 
                                                           
210 Vásárhelyi András: Bocsánat 6.,-17., 99., 132. o.  
211 5. sz. melléklet (201. o.)  
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megerősítéseket vissza nem vonják. Később ugyan aznap a szovjet nagykövet kijelentette, 

hogy a szovjet csapatok csak azért lépték át a határt, hogy le váltsák azokat, akik a harcokban 

részt vettek, és hogy oltalmazzák a magyarországi orosz polgári lakosságot. Közölte, hogy a 

szovjet kormány hajlandó részleges csapatkivonásokról tárgyalni és indítványozta, hogy ne-

vezzenek ki két delegációt; az egyiket politikai, a másikat a csapatvisszavonásokkal összefüg-

gő technikai kérdések megbeszélésére.  

Délután 2 órakor Nagy Imre telefonált a nagykövetnek s közölte vele, hogy a legutóbb 

eltelt három óra során újabb szovjet csapatok lépték át a határt. Ennek okán Magyarország 

azonnali hatállyal kilép a Varsói Szerződésből. Délután 4 órakor a Minisztertanács, amelyen 

Kádár is részt vett, ellenvélemény nélkül jóváhagyta ezt a lépést s még ugyanazon a minisz-

tertanácsi ülésen elfogadták Magyarország semlegességi nyilatkozatát. Délután 5 órakor a 

szovjet nagykövetet meghívták egy ülésre s ott közölték vele ezeket a határozatokat. A ma-

gyar kormány ugyanezt a hírt tudomására hozta a Budapesten állomásozó diplomáciai misszi-

ók vezetőinek, s egyben azt is tudatta velük, hogy Nagy Imre az Egyesült Nemzetekhez for-

dult, kérve a négy nagyhatalom segítségét a magyar semlegesség oltalmára. Este 7.45 órakor 

Nagy rádión közölte a magyar néppel a semlegességi nyilatkozatot: (74)  

 

„Magyarország népe! A magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti 

mély felelősségérzettől áthatva, a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvá-

nítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép, a függetlenség és egyenjogúság 

alapján, az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően, igaz barátságban kíván élni szom-

szédjaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. Nemzeti forradalmi vívmányainak 

megszilárdítását és továbbfejlesztését óhajtja anélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosulás-

hoz csatlakoznék. A magyar nép évszázados álma valósul meg ezzel. A forradalmi harc, me-

lyet a magyar múlt és a jelen hősei vívtak meg, végre gőzelemre vitte a szabadság, a függet-

lenség ügyét!  

Ez a hősi küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban érvényesítse 

alapvető nemzeti érdekét, a semlegességet. Felhívással fordulunk szomszédjainkhoz, a közeli 

és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most 

valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásban, mint történelme 

során talán még soha. Magyarország dolgozó milliói! Védjétek és erősítsétek forradalmi el-

szántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, 

demokratikus és semleges Magyarországot” (338)  

 

Miközben a szovjet páncélos erők összevonásáról érkeztek hírek, a tárgyalások tovább 

folytak a szovjet csapatok Magyarországról való kivonása érdekében. November 3-ának dél-

utánjára már úgy tűnt, közel van a megállapodás s csak néhány technikai részletkérdés elinté-

zése maradt hátra. A magyar küldöttséget, amelynek tagjai voltak: az immár tábornoki rangot 

viselő Maléter Pál honvédelmi miniszter, Erdei Ferenc államminiszter, Kovács tábornok ve-

zérkari főnök és Szűcs ezredes, meghívták, hogy e részletkérdések elintézésére jöjjenek este 

10 órára a Szovjet Katonai Parancsnokságra, a Budapest közelében fekvő Tököl községbe.  

A magyar tárgyalók részt vettek 8 szovjet katonai megbízottak által tiszteletükre rende-

zett díszvacsorán. Csaknem éjfél volt már, amikor e vendégeskedést félbeszakította Szerov 

tábornoknak, a szovjet állambiztonsági rendőrség főnökének érkezése, aki NKVD-tisztek kí-

séretében lépett a terembe és elrendelte a magyar delegáció letartóztatását. (75)  

Amikor a Nagy-kormány és Maléter tábornok közt megszakadt a híradó-összeköttetés, 

az Országház épületében nagy volt a nyugtalanság a fejlemények miatt. Az éjszaka folyamán 

a helyzet súlyosságát fokozottan éreztették az Országházba befutó sűrű távbeszélőhívások. A 

Budapest környéki ipari kerületekből érkeztek ezek meg különböző vidéki forradalmi taná-

csoktól. Mind azt jelentették, hogy szovjet kötelékek harcszerű felvonulása szüntelenül fo-

lyamatban van.  
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Becslésszerűen megállapították, hagy november 3-ára már vagy 2500 szovjet harckocsi 

és 1000 kísérő jármű volt Magyarországon. Minden hadászati központ, repülőtér, vasút és 

országút a szovjetek hatalmába került. Nagy Imre azonban kifejezett utasításban hagyta meg, 

hogy ne lőjenek az orosz csapatokra, mert úgy tudta, hogy a szovjet csapatok visszavonására 

irányuló tárgyalások még sikerrel kecsegtettek. Ezt a parancsot csak akkor változtatták meg, 

amikor híre jött, hogy Kádár másik kormányt alakított, mire Nagy Minisztertanácsot hívott 

egybe, amelyen elhatározták, hogy fegyveres erővel állnak ellent a szovjet csapatoknak.  

 

Reggeli 5.20 órakor Nagy Imre a budapesti rádión bejelentette, hogy szovjet csapatok 

megtámadták a fővárost, "nyilván azzal a szándékkal, hogy megbuktassák Magyarország tör-

vényes, demokratikus kormányát." Kijelentette, hogy a kormány helyén marad és hogy a ma-

gyar csapatok harcban állnak. … A magyar hadsereg, a nemzetőrséggel és jobbára csak köny-

nyű lőfegyverekkel ellátott szabadságharcos csoportokkal váll-váll mellett verekedett az elő-

nyomuló harckocsikkal. Röviddel reggeli 8 óra után a Rádió Budapest leadta utolsó üzenetét, 

mielőtt az adásokat beszüntette volna. Ez az üzenet felhívás volt a világ íróihoz és tudósaihoz, 

hogy segítsék meg a magyar népet. De akkorára már szovjet páncélos kötelékek áttörték Bu-

dapest védelmi vonalait és elfoglalták a Duna-hidakat, az Országházát, és a távbeszélőköz-

pontokat. (76) Két órával később a Szabad Kossuth Rádió még mindig a Nagy-kormány szö-

vegeit közvetítette. Reggel 7 óra 14 perckor a következő bejelentést tette magyar és orosz 

nyelven:  

„A magyar kormány kéri a szovjet hadsereg tisztjeit és legénységét, hogy ne lőjenek. 

Kerüljék a vérontást! Az oroszok barátaink és barátaink maradnak a jövőben is”. (292) Ezután 

hírt közvetítettek a Biztonsági Tanács soron kívüli egybehívásáról. Ezt követte 7.57 órakor a 

Magyar Írószövetség következő szövegű kiáltványa: „Itt a Magyar Írók szövetsége! – A világ 

minden írójához, tudósához, minden írószövetségéhez, akadémiájához, tudományos egyesülé-

séhez, a szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. – Kevés az idő! A tényeket ismeritek, 

nem kell ismertetni. – Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a magyar népen! Segítsetek a 

magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon! Segítsetek, 

Segítsetek! Segítsetek!” (293)  

 

Hajnali 0.05 órakor, mindössze egynegyed órával azelőtt, hogy Nagy Imre hírül adta a 

második szovjet beavatkozást, egy másik rádióadó bejelentette Kádár, kormányának megala-

kulását. A közlemény nyílt levél alakját öltötte s azt Kádár, valamint a Nagy-kormány három 

másik volt tagja írta alá. Kijelentették, hogy ők november 1-jén hagyták el a Nagy-kormányt, 

mert az képtelen volt felvenni a küzdelmet „az ellenforradalmi veszéllyel szemben.” Ők te-

hát, hogy leverjék „a fasizmust és a reakciót”, megalakították a Magyar Forradalmi 

Munkás-Paraszt Kormányt. (77) {Tagjai: Münnich Ferenc, Marosán György, Kossa 

István, Horváth Imre, Apró Antal, Dögei Imre, Rónai Sándor.}  

 

Az újonnan Magyarországra vezényelt szovjet kötelékekből a második beavatkozáskor 

sokan távoli közép-Ázsia körzetekből jöttek. Számosan közülük azt hitték hogy Egyiptomban 

járnak s feladatuk az, hogy harcoljanak az angol-francia „imperialisták” ellen. (78) Nagy nov-

ember 4-én reggel 6 órakor hagyta el az Országházát és a jugoszláv nagykövetségen keresett 

menedéket. Később a nap folyamán több magyar vezető személyiség, köztük Rajk László 

özvegye, tizenöt asszonnyal és tizenhét gyermekkel szintén ugyanabba az épületbe menekül-

tek. A jugoszláv kormány és Kádár közt novemberben folytatott tárgyalások során a jugoszláv 

kormány azt javasolta, hogy Kádár vállaljon írásos kezességet azért, hogy Nagy Imrének és 

társainak szabad hazatérést engednek otthonunkba, vagy amennyiben ez nem lenne lehetsé-

ges, elmehessenek Jugoszláviába. Kádár ötletét, hogy Nagy Imréék keressenek menedéket 

Romániában, Nagy elvetette. …  

Kádár válaszában írásbélileg megerősítette, hogy a magyar kormány Nagy Imre és cso-

portjának tagjai ellen nem óhajt múltbeli tevékenységükért megtorlást gyakorolni. (80) Más-
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nap, november 22-én délután 6.30 órakor autóbusz állt elő a jugoszláv nagykövetségen, hogy 

a csoport tagjait hazaszállítsa. Majd szovjet katonák érkeztek, akik erősködtek, hogy felszáll-

nak az autóbuszba, mire a jugoszláv nagykövet azt kérte, hogy két követségi tisztviselője kí-

sérje az autóbuszt, biztosítandó Nagy Imre és társai hazaérkezését a megállapodás szerint. Az 

autóbuszt erre a szovjet katonai parancsnokság épületéhez irányították, ahol egy szovjet alez-

redes paranccsal távozásra késztette a két jugoszláv tisztviselőt. Az autóbusz ezután két szov-

jet páncélgépkocsi kíséretében ismeretlen helyre hajtott. (81)  

 

A közgyűlés által a különbizottságra rótt feladat teljes és tárgyilagos vizsgálatot követelt 

a Szovjetunió Magyarországon fegyveres és egyéb eszközökkel történt beavatkozásának min-

den vetülete irányában, valamint azt a hatást illetően, amit ezzel a magyar politika alakulására 

kifejtett. E megbízatás kivitelezése során a bizottság bőséges okmányi anyagot tanulmányo-

zott át, amelyet kormányoktól és más forrásokból kapott, s ugyanakkor több mint száz tanút 

hallgatott ki a legnagyobb alapossággal, akik a magyar társadalom minden rétegét képviselik, 

és akiknek tanúságtételei a szó szerinti jegyzőkönyvek 2000 oldalát töltik meg. A közgyűlés-

nek kívánsága volt, hogy vizsgálat részben Magyarországon folyjon le, ám a magyar 

kormány magatartása nem engedte meg, hogy bizottság feladatának ezt a részét teljesít-

se. A bizottság a magyar felkeléssel kapcsolatos lényeges ténykörülményekre vonatkozó kö-

vetkeztetéseit tizenhárom pontban foglalt össze. 212  

 

Október 28-án „A Magyar Népköztársaság Kormányának nyilatkozatát (S/3691), ame-

lyet a Biztonsági Tanácsban dr. Kós Péternek, Magyarország akkori állandó képviselőjének 

kérelmére osztottak széjjel, s amely tiltakozott az ellen, hogy a tanács foglalkozzék a magyar 

kérdéssel, megállapítván, hogy ami 1956. október 22-én és azt követően történt, valamint az 

ezen események során foganatosított rendszabályok, kizárólag a Magyar Népköztársaság bel-

ső hatáskörébe tartoznak s következésképpen nem eshetnek az Egyesült Nemzetek hatásköré-

be.” (326 a.)  

1956. november 1-jén kábelsürgöny érkezett Nagy Imrétől, mint a Minisztertanács el-

nökétől és „dezignált külügyminiszterétől (A/3251), amely utalva a szovjet haderő azonnali és 

haladéktalan visszavonását illető követelésre, noha ilyen erők „további” bevonulását Magyar-

országra jelenték, kijelentette a magyar kormány abbeli elhatározását, hogy azonnali hatállyal 

felmondja a Varsói Szerződést, és egyben kinyilatkoztatta Magyarország semlegességét. Kér-

te továbbá, hogy „Magyarország semlegességének s e semlegesség a négy nagyhatalom általi 

megvédésének kérdését” tűzzék „a közgyűlés közelgő ülésszakának” napirendjére. A magyar 

kormány, jelezte továbbá a kábelsürgöny, „az Egyesült Nemzetekhez fordul, és kéri a négy 

nagyhatalom segítségét az ország semlegességének védelmében”. (b)  

 

November 2-án körözték Nagy Imre egy levelét a Biztonsági Tanácshoz (S/3726) utal-

ván „további, pontos értesülésekre”, így többek között arra a tényre, hogy „hatalmas szovjet 

katonai kötelékek lépték át az ország határát felvonulóban Budapest felé”, továbbá azokra a 

közlésekre, amelyek a magyar kormány részéről a Szovjetunió nagykövetségéhez és összes 

többi Budapestre lévő diplomáciai missziókhoz intéztettek: ”eme népköztársaságunk ellen 

irányított lépésekről”. … A magyar kormány kérte a vezértitkárt: szólítsa fel a nagyhatalma-

kat „Magyarország semlegességének elismerésére” és kérte a Biztonsági Tanácsot, „utasítsa a 

szovjet és magyar kormány a tárgyalások azonnali felvételére”. (c)  

November 7-én egy november 4-i keltezésű kábelsürgöny Kádár János és Horváth Imre 

aláírásával került elosztásra a Biztonsági Tanácsban és a közgyűlés második rendkívüli sür-

gősségi ülésszaka alkalmával (A/3311 és S/3739). A kábelsürgöny kinyilatkoztatta, miszerint 

„Nagy Imre kérelme az Egyesült Nemzetekhez a magyar kérdésnek az Egyesült Nemzeteken 

belül való megtárgyalására vonatkozólag mindenfajta jogerőt nélkülöz és nem tekinthető Ma-

                                                           
212 6. sz. melléklet (204. o.) 
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gyarországtól, mint államtól származónak. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozot-

tan ellenzi a fent említett kérdés megbeszélését akár a Biztonsági Tanács, akár a közgyűlés 

részéről, mivel ez a kérdés egyedül a Magyar Népköztársaság kizárólagos hatáskörébe taro-

zik”. A Kádár-kormány ezen a napon tette le a hivatali esküt. (d)  

 

Október 28-án vagy 29-én a kormány visszarendelte Kós Pétert, Magyarország addigi 

állandó képviselőjét, és Szabó Jánost bízta meg közleményinek az ENSZ-szervezetekhez való 

továbbítására. A magyar delegációt, amelynek tagjai: Horváth Imre, Sík Endre és Vajda Imre 

már Bécsben voltak, útban New York felé, utasították, hogy térjenek vissza Budapestre. A 

különbizottságnak jelentették, hogy a kormányban részt vevő pártok vezetőiből alakult új bi-

zottság megalakítása komoly tervbe volt véve. Szóba került, hogy Nagy Imre személyesen 

gondol elmenni az Egyesült Nemzetekhez, hogy kérje az ENSZ támogatását. Kéthly Anna 

neve is felmerült ebben az összefüggésben. De a kormány végül is úgy érezte, hogy jelenlétük 

Budapesten lényeges. (346) …  

 

Az Egyesült Nemzetek főtitkárhoz november 12-én intézett kábelsürgönyében Kádár, 

hangoztatván, hogy „csakis a magyar kormány és a szovjet kormány illetékes tárgyalásokat 

folytatni a szovjet csapatoknak Magyarországról való visszavonás érdekében, egyben kijelen-

tette, hogy „a rend teljes helyreállítása után a magyar kormány haladéktalanul tárgyalásokat 

fog indítani a Szovjetunió kormányával ezeknek a csapatoknak Magyarországról való vissza-

vonulás érdekében.” (A/3341 sz.)  

1956. november 19-én Sepilov úr azt mondta közgyűlésen, hogy „a magyarországi 

szovjet csapatok kérdése ezzel a nyilatkozattal (a szovjet kormány 1956. október 30-i nyilat-

kozata) összhangban fog elintézést nyerni. A magyar kormánnyal egyetértésben a szovjet csa-

patokat azonnal kivonják Budapestről, mihelyt a normális viszonyok helyreálltak a magyar 

fővárosban. Ugyanakkor a szovjet kormány tárgyalásokat fog kezdeni a Magyar Népköztársa-

sággal, mint a Varsói szerződés tagállamával, a szovjet csapatok magyar területen való tartóz-

kodása kérdésében”. (357)  

 

Horváth Imre külügyminiszter 1956. december 3-án ezt mondta a közgyűlésen: A 

szovjet fegyveres erők a magyar kormány jóváhagyásával vannak jelen Magyarorszá-

gon; sőt, egyenesen a magyar kormány kérésére. … (358)  

 

A Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió kormányainak 1957. március 28-án kelt kö-

zös nyilatkozata mindössze kifejezi a két kormány eltökéltségét, hogy „támogatják és meg-

erősítik a Varsói Szerződést, amely megbízható biztosítékot hivatott szolgáltatni az imperia-

lista államok támadó szellemű köreinek cselszövéseivel szemben”. Hivatkozva szovjet csapa-

tok magyar területen való jelenlétére a nyilatkozat kimondja: „A szovjet hadsereg kötelékei-

nek jelenetélet Magyarország területén döntő tényezője az ország védelmének az imperialis-

ták agresszív kísérletei ellen, mint arról az októberi és novemberi események tanúskodnak.” 

Mind a két kormány kijelenti, hogy „a szovjet csapatok ideiglenes jelenlétét a Varsói Szerző-

dés értelmében a jelenlegi nemzetközi helyzet parancsolja”. Aztán hozzáfűzik:  

„a két fél rövidesen megbeszéléseket fog tartani a szovjet katonai kötelékek Magyaror-

szágon való jelenlétéről, hogy meghatározzák létszámukat, összetételüket és földrajzi elhe-

lyezkedésüket, majd egyezménnyel szabályozzák a Magyar Népköztársaság területén ide-

iglenesen állomásozó szovjet csapatok jogállását”.  

A nyilatkozatban nem esett szó azonnali csapavisszavonásokról. ... (363)  

 

Megjegyzésem: az egyezmény azonban létrejött, a bebetonozott ideiglenesség idejét 

nem határozták meg, és majd több évtized után, virágokkal díszített vagonokra pakoltak és 

elvonultak. Nem számolva pontosan, az öt évtized egyenlő ötven évvel, ami, ha tovább bon-

juk, tizennyolcezer kettőszázötven napi ittlétet jelentett. Hogy mennyibe került az imperialis-



153 
 

ták, a nácik, stb., elleni védelem fenntartása érdekében az ittlét, a magyar embereknek, még 

senki nem járt utána. Biztos viszont, amit erre fizettünk, az nem jutott el munkás emberek 

életkörülményeinek javításához, de Kádár elvtárssal az élen, hatalomba tartotta a kommunista 

rezsimet.  

Tekintettel az idegen beavatkozás mérvére, a magyar kérdés fontolóra vétele az Egye-

sült Nemzetek részéről törvényesen helytálló volt, nem szólva arról, hogy azt Magyarország 

törvényes kormánya kérelmezte. Az emberi jogok tekintetében Magyarország a békeszerző-

désben sajátlagos nemzetközi kötelezettségeket vállalt. A különbizottság tehát a jelen esetre 

nem véli érvényesnek az ENSZ Alapokmány 2. szakaszának 7. pontjára alapított ellenvetése-

ket. Egy hatalom katonai behatolása egy másiknak a területére azzal a bevallott szándékkal, 

hogy az utóbbi belügyeibe avatkozzék, még a Szovjetuniónak az agresszióról alkotott saját 

meghatározása szerint is, nemzetközi aggodalom tárgya. (785. o. XIII. fejezet)  

 

Aggodalom tárgya volt. „Reggel kilenc órakor Nagy Imre miniszterelnök magához ké-

reti Andropov szovjet nagykövetet. Magyarázatot kér, hogy ellentétben a szovjet kormány 

október 30-i nyilatkozatával, miért nem vonulnak vissza a szovjet csapatok, s milyen alapon 

érkeznek új katonai egységek Magyarországra. Andropov nagykövet kijelenti, hogy nincs 

tudomása újabb szovjet csapatok érkezéséről, de felvilágosítást fog kéni kormányától.  

Újabb küldöttségek kérik a kormányt, hogy Magyarország lépjen ki a Varsói Szerző-

désből. Mód Péter rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Losonczy Géza államminisz-

ter elé terjeszti a külügyminisztérium forradalmi bizottságának határozatát, amelyben arra kéri 

a magyar kormányt, hogy bontsa fel a Varsói Szerződést és deklarálja Magyarország semle-

gességét. Mód Péter szóbeli közlése szerint a külügyminisztérium beosztottjai egyhangúan 

támogatják a forradalmi bizottság határozatát, beleértve a Budapesten tartózkodó Sebes István 

és Szarka Károly külügyminiszter-helyetteseket is. …  

Tizenegy óra negyven perckor Andropov nagykövet telefonon felhívja Nagy Imre mi-

niszterelnököt. … 5. pontban foglalja össze a szovjet kormány válaszát: fenntartják október 

30-i ünnepélyes nyilatkozatukat a szovjet csapatok magyarországi visszavonásáról; felkéri a 

magyar kormányt, küldjön bizottságot a Varsói Szerződés felbontásával kapcsolatos politikai 

kérdések megvitatására, továbbá küldjön ki a magyar kormány egy katonai bizottságot a szov-

jet csapatok visszavonás katonai technikai lebonyolításának megtárgyalására. … 224-225  

 

A miniszterelnök megbeszélésre hívja az MSZMP vezetőségét. A megbeszélésen részt 

vesz: Nagy Imre, Kádár János, Münnich Ferenc, Lukács György, Szántó Zoltán, Losonczy 

Géza, Donáth Ferenc, Haraszti Sándor, Apró Antal, Kiss Károly. Megtárgyalják a beérkezett 

jelentéseket. Nagy Imre miniszterelnök ismerteti a szovjet kormány válaszát. A párt vezetői 

tényként állapítják meg, hogy a Szovjetunió de facto, egyoldalúan felbontotta a Varsói Szer-

ződést. Aggodalmuknak ad kifejezést, hogy az újabb szovjet csapatok jelenléte további véron-

tásra vezet, a beözönlő szovjet katonai egységek provokációt jelentenek, s ez katasztrófához 

vezethet. Egyetlen megoldásnak azt találják, hogy Magyarország, hivatkozva a Szovjetunió 

szerződésszegésére, azonnal lépjen ki a Varsói Szerződésből és minden további provokáció 

elkerülése érdekében a miniszterelnök a lehető leggyorsabban deklarálja Magyarország sem-

legességét.  

A párvezetőség tagjai közül csak Lukács Györgynek és Szántó Zoltánnak vannak ellen-

vetései. Nagy Imre miniszterelnök kijelenti, hogy egy baráti semleges Magyarország politikai 

és gazdasági előnyöket jelent a Szovjetunió számára is. Apró Antal javasolja, hogy a jegyzé-

kek azonnali megszerkesztésével, a semlegességi nyilatkozat megszövegezésével, bízzák meg 

a külügyminiszter-helyetteseket. … Az azonnal összeülő Minisztertanács ülésén részt vesz 

Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke is. A Minisztertanács elfogadja a pártvezetőség javasla-

tát, Dobi István az Elnöki Tanács elnöke mint államfő üdvözli és szentesíti a javaslatot. Mód 

Péter követ megbízást kap a megszövegezett jegyzékek sokszorosítására és továbbítására, 

Mód követ kéri, hogy a jegyzékeket személyesen nyújthassa át a nyugati hatalmak követei-
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nek, s engedélyt kér arra, hogy egyúttal informálhassa a nevezetteket a semlegességi nyilatko-

zatról. 225-226. o.  

 

A délutáni órában Nagy Imre miniszterelnök ismét magához kéreti Andropov nagykö-

vetet. A Minisztertanács tagjainak jelenlétében, katonai szakértők bevonásával, újabb részle-

tes bizonyítékokat tár elő a további szovjet alakulatok beözönléséről. Ismerteti Andropov 

nagykövettel az előzményeket, melyek szükségessé tették a Varsói Szerződés azonnali felbon-

tását, s az ország semlegességének kinyilatkoztatását. A kormány nevében közli a szovjet 

nagykövettel, hogy amennyiben a szovjet kormány nem állítja meg a Magyarország ellen irá-

nyuló katonai akciót, nem tiltja le az újabb alakulatok beözönlését, úgy a magyar kormány 

kérni fogja az Egyesült Nemzetek Szövetségét, hogy a magyar kérdést tűzzék a közgyűlés 

napirendjére.  

Kádár János, mint az MSZMP főtitkára, maga és a pártvezetőség nevében közli a 

nagykövettel, hogy mindenben egyetért a javaslattal, majd személyes véleményeként hozzá-

teszi, hogy a szovjet csapatok jelenléte Magyarországon ellenforradalmi provokációt válthat 

ki, s neki mint kommunistának és magyarnak egyetlen kötelessége marad, hogy akár 

fegyverrel a kézben küzdjön ellenük. Andropov nagykövet tudomásul veszi a bejelentést, és 

közli, hogy kormányát nyomban értesíti a történtekről. A késő esti órákban Andropov nagy-

követ ismét felkeresi a miniszterelnököt. Jelenti, hogy kormányát informálja és annak nevé-

ben javasolja, hogy amennyiben a szovjet kormány visszarendeli csapatait, a magyar kormány 

vonja vissza az ENSZ-né tett bejelentését. Nagy Imre miniszterelnök a javaslatot elfogadja. ” 

…  

Heltai György a Nagy Imre kormány külügyminiszter-helyettese. 213  

 

„Mikojan kezet szorított velünk és azt mondta:  

 

- Nekünk most el kell hagynunk a maguk országát, de kérem, segítsék, amennyire csak 

tudják Nagy elvtársat. Mikojan szavait a parasztok, a dunántúli munkások, a csepeli felkelők 

küldöttei, a forradalomhoz csatlakozott katonai alakulat képviselői csendben hallgatták. 

Mikojan ezután Nagy Imrével fogott kezet:  

- Nagy elvtárs, mentse ami menthető. A két férfi összeölelkezett. Amikor elváltak, 

Mikojan szeme könnyes volt.  

- Doszvidánjá, továriscsi – viszontlátásra, elvtársak! – Mikojan megfordult, és két atlé-

tatermetű testőrével együtt elment. Nagy Imre kitűnő hangulatban volt.  

- Talán fordulóponthoz érkeztünk – mondotta. A Szovjetunió két megbízottja, Szuszlov 

és Mikojan magáévá tette a magyarok fő követeléseit. … Engem azonban, ugyanezen a napon 

még egy személyes megtiszteltetés is ért. A két szovjet politikus, Mikojant és Szuszlovot Ká-

dár János kísérte el a Parlament előtt várakozó tankjukhoz. Kádár hamarosan visszajött és 

hozzám fordult:  

- Megreformáljuk a kommunista pártot, Kopácsi elvtárs – mondotta . – Az új párt neve 

Magyar Szocialista Munkáspárt lesz. Most alakítjuk meg az ideiglenes politikai bizottságot. 

Tagjai: Nagy elvtárs, azután én – ti. Kádár –, Losonczy, Lukács György, Donáth, Szántó, csu-

pa olyan elvtárs, aki szenvedett Rákosi alatt. Szeretném, ha maga is részt venne a vezetőség-

ben. Elfogadja? Elfogadtam, bár megjegyzem, hogy én nem szenvedtem Rákosi idejében.” 214 

 

„Szinte minden lap arról nyilatkozott ezekben a napokban, hogy sem tőkéseket, sem 

szovjet elnyomást nem akar a magyar nép. Lukács György akadémikus is így nyilatkozott az 

újságíróknak másodikán, hogy "földet, gyárat vissza nem adunk". Szó sem volt tehát a ma-

gyar kommunisták és a szovjet vezetés azon állításáról, mely szerint kapitalista restauráció 

                                                           
213 Tóbiás Áron: Im memoriam Nagy Imre. i.n. 228. o. {A Varsói Szerződés felmondása (Egy tanú vallomásából 

részletek) = Az igazság a Nagy Imre ügyben. Bruxelles, 1959. Az Európai Petőfi Kör kiadása.}  
214 Tóbiás Áron: In memóriám Nagy Imre 253. o. i.n. A rendőrkapitány Kopácsi Sándor vallomása  
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veszélye áll fenn. Megszűntek a harcok. Az emberek megnyugodtak, vidámak voltak. A lapok 

hasábjain a legbékésebb időszakokra emlékeztető cikkek is megjelentek. Pl. a Kossuth népe 

november 1. számában azt olvashatjuk, hogy a Nemzeti Színház előtt (ma Blaha Lujza tér) 

fekvő, roncs sztálin szoborból az emberek kalapácsokkal igyekeznek egy-egy darabot letörni 

emlékbe. A tegnapi kopácsolókat új jelszó sürgette munkájában: „Aki köpött már, menjen 

tovább.”  

Másik: Darvas József a volt népművelési miniszter tegnapelőtt beballagott az Írószövet-

ségbe, s hogy megnyugtassa feleségét, felhívta telefonon. A jelenlévők a következőket hallot-

ták: Anyukám, bejöttem az Írószövetségbe, útközben feltartóztatott egy felkelő. Mondtam 

neki, hogy én Darvas József vagyok. Azt válaszolta, hogy éppen erről van szó. Aláíratott ve-

lem egy nyilatkozatot. Ez van benne: Én Darvas József vagyok, egy utolsó, piszkos csirkefo-

gó. Tizenkét évig nyaltam Rákosi seggét.  

S tudod, mi a szomorú anyukám? Hogy ez mind igaz. Szó sem volt tehát a fasiszta cső-

cselék fehér terrorjáról, kommunisták vagy mások üldözéséről. Soha nem látta senki a bírósá-

gok és a kádári propaganda szerinti halállistákat. A bíróságok sok vádlott esetében szerepel-

tették a halállistákat, de bizonyítékként egyetlen ilyen névjegyzéket nem mutatott fel a vád.” 
215  

 

Faludy György: 56-os emlék az Osztrák határon:   

Előttem: lámpák, mentőkocsik, szendvics, 

mosolygó, piszkosszőke 

járőr. Mögöttem: puskaszó, sötétség, 

remények temetője. 

Furcsa haza. Az ember fellélegzik, 

Mikor kiér belőle. 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ábra. Sírkert. 2013. augusztus 11. IMG_1525; 

 

„Tisztában vagyok vele, hogy egyesek szerint a Kádár-kormány Moszkva barát, s hogy 

a mi támogatásunkkal és befolyásunkkal jött létre. Hát ezt a labdát vissza is rúghatjuk: ugyan 

                                                           
215 Berki Mihály: Pufajkások 6. o. Magyar Fórum könyvek 1993. Váci Ofszet Kft.  
216 Tóbiás Áron: In memóriám Nagy Imre. 333. o. Szabad Tér Kiadó 1989. Alföldi Nyomda  
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kinek a támogatása és befolyása hozta létre Nagy Imre kormányát? Ki akarta, hogy burzsoá 

ügynökök és ellenforradalmár emigránsok szivárogjanak vissza Magyarországra? A válasz: a 

világ imperialista erői, mindenek előtt az Egyesült Államok. Amellett: a Kádár-kormány tag-

jait eredeti pozícióikba egy olyan magyar pártkongresszus választotta, amelyen még maga 

Rákosi elnökölt. Így cáfolom meg azok érveit, akik szerint Kádár és kormánya - csúnyán fo-

galmazva- a mi beépített embereink. … Igen, igen. Segítettünk Magyarországnak 1956-ban. 

Ahogy egyszer egy pártgyűlésen mondottam: törlesztettük azt az adósságunkat Magyaror-

szággal szemben, amely 1848 óta terhelt bennünket. Abban az évben sikeres forradalom zaj-

lott le Magyarországon, de I. Miklós odaküldte légióit, s ezzel segített az osztrák monarchia 

magyarországi restaurációjában. Ez szégyenteljes dolog volt. … Ám országunk történelmi 

értelemben mégis adósa volt a magyar népnek. 1956-ban kifizettük az adósságunkat. Most 

kvittek vagyunk” 217  

 

„Az 1945 utáni korszak kommunista vezetői közül sajnos csak egyetlen egy ember 

akadt, akiben az ország válságos helyzetében felülkerekedett a nemzet sorsa iránt érzett fele-

lősség, és senkivel sem alkudott meg. Ez Nagy Imre volt, aki nyilvánvalóan tanulva a szovjet 

politika sok-sok kiszolgálójának, majd áldozatának tapasztalataiból, élete árán sem volt haj-

landó Moszkvának és hazai csatlósainak ismételten behódolni. Ezért gyilkolták meg.” 218  

 

Harmadik fejezet 

 

Az Állambiztonság kérdése 1956 után. Vattakabát és bőrhuzat  

 

Kádárnak Moszkvában „mindössze” az volt a kérése, hogy gyorsan cselekedjenek, mert 

napokon belül az egész felkelés átalakul nemzeti háborúvá a Szovjetunió ellen. A szovjet tan-

kokkal lőtték szét a budapesti ellenállási gócok épületeit, a fővárosi és a vidéki helyőrségek 

laktanyáit. Dokumentumokban igazoltan, az október 31-e és november 2. között hazánkba 

özönlött szovjet erők létszáma meghaladta a kétszázezret. 15 gépesített és 4 páncélos hadosz-

tály kb. 4600 harckocsival szállta meg az országot és a határnál várakozott újabb ezer páncé-

los. November 3-án reggelig körbe zárták a helyőrségeket és repülőtereket. 4-én hajnalban 

indult támadás minden harci alakulat ellen.  

 

Kádárék november 5-én, Szolnokon elhatározták, hogy forradalmi karhatalmi ezredeket 

hoznak létre a pártot és annak politikáját támogató munkásokból, volt ÁVH-sokból és a leg-

megbízhatóbb katonákból. A karhatalom megszervezésére Uszta Gyula vezérőrnagy kapott 

megbízást. A megyékben, járásokban és városokban a helyi pártvezérek azonnal magukhoz 

ragadták a hatalmat, karhatalmat szerveztek A kormány november eleji aktíva ülésen elhang-

zik Kádár János biztatása: lépjenek be a karhatalomba, csináljanak rendet és akkor mindenki-

nek lesz beosztása.  

Az MSZMP november 21-én megtartott ideiglenes intézőbizottsági ülésén Kádár kifej-

tette, hogy igazi forradalmi ezredekre van szükség. A létszámokat és a nagyságrendeket a 

munkásság száma diktálta nekik. 219  

A honvéd karhatalmi ezredeknél megmaradt az ÁVH-sok egy része, párt és állami tiszt-

ségviselők, a volt partizánok, akik szemmel tartották a katonákat. Ott találjuk a rendőrök és az 

ÁVH-sok mellett az ipari munkásokból és parasztokból verbuvált kommunista vezetőket, a 

volt partizánokat, 1919-es katonákat, belügyi dolgozókat, tsz-elnököket, gyárigazgatókat, fia-

tal pártiskolai hallgatókat a tanáraikkal együtt és más funkciókban lévő megbízható fiatalokat. 

A karhatalom irányítására országos szintű, központi irányító szervet hoztak létre. Az irányítás 

                                                           
217 Tóbiás Áron: In memóriám Nagy Imre  370. o. i.n.: Sz. Ny. Hruscsov: Rendet csináltunk Magyarországon  
218 Farkas Vladimir: 430. o.  
219 Úgy értelmezem ezt a mondatot, hogy ahol több a munkás, ott több karhatalmista szükséges a velük szembeni 

védelemhez. (A dolgozat írójának megjegyzése.)  
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szálai a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány fegyveres erők miniszterének kezében futottak 

össze. Az ő alárendeltségbe tartozott a BM rendőri karhatalmi ezred, a rendőrség és a határőr-

ség.  

 

A BM karhatalmi egységek szervezésével egy időben akciókat, razziákat hajtottak végre 

a Széna téren, a Corvin közben, a Keleti pályaudvar környékén, a Péterfy Sándor utcai kór-

házban és környékén, a budai és a pilisi helyekben, Ezek az egységek valóban viselhették a 

kádári „forradalmi” jelzőt. A razziák során lefogottak egy része megúszta gumibottal és ököl-

lel. Sokan örök nyomorúságot szereztek. Az emberekben nőtt a félelem, mégis egyre többen 

mentek tüntetni.  

 

Kádár, akitől Csémi alezredes kihallgatást kért dec. 6-i "sikeres lövöldözés" és a hely-

színi kivégzések után, így beszélt: Csémi elvtárs! Maguk talán nem is tudják, hogy december 

6-án mit csináltak. Maguk csak annyit tudnak, hogy teljesítették a kötelességüket, szétverték a 

felvonuló ellenforradalmárokat … de ennél jóval többet tettek. … Megmutatták a karhatalom 

erejét. …  

Mondja meg a belügyi elvtársaknak (ők lőtték széjjel az "ellenforradalmárokat"), 

mindenki szolgáljon tovább becsülettel a karhatalomban … aki a karhatalomban szol-

gál, legyen nyugodt, senkiről nem feledkezünk meg. A december 6-án történtek tudomá-

sulvétele és az a tény, hogy a vezetés a helyszíni kivégzésekhez még gratulált is, hihetetlenül 

felbátorította a karhatalmistákat, a rendőröket, a másik oldalon pedig elmélyítette a félelmet. 

Börtönben voltak a Központi Munkástanács, az üzemi munkástanácsok, a volt forradalmi bi-

zottságok és más forradalmi szervezetek vezetői, derékba tört a magyar forradalom. A 

szabadlábon lévők igyekeztek átlépni a határt. A hajsza azonban tovább folyt az itthon mar-

adottak kézre kerítéséért.  

Kádár, aki mindig félte a magyar nép haragját, még 1957. június 22-én is így nyilatko-

zott: Mindig így számolgatom magamban a hatalom állását. No, és ha a szovjet csapatokat 

kivonnák? Akkor állunk a lábunkon? Én azt hiszem, megállnánk a lábunkon, de rettenetes 

harc és véráldozat árán. Mondta annak ellenére, hogy megtörtént a magyar hadsereg újjászer-

vezése, 1957 tavaszán vonultak be az újoncok, és már működött az ÁVH pótlását szolgáló 

Munkásőrség is. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1956. december 28-i ülésén már 

nyugodtabban tárgyalak a rendőrségi és a karhatalmi feladatokról, az összetételről és más kér-

désekről, de határtalan félelmük még nem szűnt meg.  

A budapesti rendőrfőkapitány a helyzetről szóló jelentést bírálva így beszélt: Nem he-

lyes a jelentésben megfogalmazott állásfoglalás, hogy a rendőrség jó része az ellenforradalmat 

támogatta. Igaz, hogy az eseményekben tanúsított magatartásuk miatt nagyrészüket el kell 

távolítani, de az ott maradókkal együtt kell továbbra is dolgozni és ha ellenforradalmárnak 

nevezzük őket, nehezen fognak velünk dolgozni. Igaz, hogy a belső ellenforradalmi gócokban 

a rendőrség még nem tudott beépülni.  

 

Kádár kimondta, hogy az egész honvédség a karhatalom tartaléka. Az egész hadsereg 

készen állt egy újabb felkelés elfojtására akár tagja volt a karhatalomnak, akár nem. A kádári 

vezetés szemet hunyt az ország lakosságának végigverése fölött, nem hallotta meg a jaj kiáltá-

sokat, nem vette tudomásul a megszégyenítő gyilkosságokat a tömeggyilkosságokat, az ifjú-

ság elleni könyörtelen hajszát. Az elmúlt évtizedek során csak az elismerés hangján lehetett 

szólni a szervezetről, melynek állományát Kádárék tudatosan egybemosták karhatalom néven. 

Tudatosan nem tettek különbséget a honvéd karhatalom és a pufajkába öltöztetett ÁVH-

sokból, pártfunkcionáriusokból alakított BM rendőri karhatalom, valamint a megyei kiskirá-

lyok által szervezett fegyveres bandák között, pedig Kádárék már 1956 novemberében, dec-

emberében felfedték, hogy az említett állománycsoportok között éles határvonal húzható. A 

pufajkások nagy része már október végén, november elején színt vallott azzal, hogy a szovje-
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tekhez menekültek, november 4-én pedig orosz egyenruhába, vagy pufajkába bújva muszka-

vezetőként tértek vissza.  

Berki Mihály könyvének utószavában írja:  

„A bevezetőben azt ígértem az olvasónak, hogy könyvemet nem az emlékállítás jegyé-

ben írom meg, hanem arra törekszem, hogy a jövő nemzedéke – elsősorban a katonákat – el-

rettentsem az ilyen és hasonló feladatok vállalásától.” 220  

 

Megtorlások  

 

A jogállam fogalmának értelmezésében szembeötlő az a meghatározás, hogy azok az ál-

lamhatalmi szervezetek, melyek a bűnelkövetés nyomozásában, majd a bűn megítélésében és 

az ítélethozatalban vesznek részt, az államhatalom egyéb szerveitől és a politikától függetle-

nek. Mit is jelentett a független igazságszolgáltatás, tanúságul két idézet:  

A bírói függetlenséget jogfolytonos alapon fogta fel a kádári hatalom. Marosán 

György a Legfőbb Ügyészség 1957. február 4-ei értekezletén kifejtette: 

 

Velünk szemben nem voltak szívbajosak. Bírói függetlenség. Mit lehet erre felelni? Mi-

től és kitől független? Hol független a bíró a világ bármely táján? …  

Ha beavatkoztam valamibe, azt mondták, hogy Legfőbb Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság, 

Alkotmány és törvény. Ez nagyon szép, de egy ellenforradalom kellős közepén alkotmányos 

hasfájásokkal jöjjenek elő? 221  

 

Borbély János az egyik pártgyűlésen így definiálta a bírói függetlenséget: Az igazi bírói 

függetlenség egyet jelent azzal, hogy a bírák semmilyen körülmények között sem befolyásol-

hatók a munkásosztály érdekei ellen, és mindig a proletár hatalmat szolgálják. Így azután füg-

getleníti magát a pártállam legfelsőbb igazságszolgáltatása a főhatalom gyakorlójának „ünne-

pélyes ígéretétől” is, bár élünk a gyanúval, hogy ahhoz már a főhatalom sem ragaszkodott. 

Nos, ha nem is a munkásosztály, de mindenesetre az „új osztály” hatalmát szolgálta az az 

1957. március 22-én tartott büntető kollégiumi ülés, ahol több eljárásjogi kérdés mellett sze-

repelt a nevezetes november 4-i kormánynyilatkozat. Idézet a Legfelsőbb Bíróság kollégiu-

mának 2/1957. számú jegyzőkönyvéből:  

„Az 1956. október hó 23. napjával kezdődő eseményekkel kapcsolatos bűncselekmé-

nyek tekintetében az 1956. november hó 4-i kormánynyilatkozat büntethetőséget kizáró okot 

nem létesített; a bűncselekmények a nyilatkozat alapján kegyelem alá nem esnek. … A Forra-

dalmi Munkás-Paraszt Kormány 1956. november 4-én közzétett felhívásának 3. pontja szerint 

a kormány célja: A testvérharc megszüntetése, a rend és belső béke helyreállítása. A kormány 

nem tűri, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi idők ese-

ményeiben részt vettek. A bíróságok ítélkezésüknél a törvényeket és az egyéb törvényes jog-

szabályokat kötelesek alkalmazni. A kormány nyilatkozat program, nem jogszabály. A kor-

mánynyilatkozat helyes értelmezés szerint nem kívánt büntethetőséget kizáró okot, amnesztiát 

biztosítani az ellenforradalmi bűncselekmények egyik csoportjára nézve sem. 222  

 

Az Elnöki Tanács és kormány sorozatban hozta meg rendeleteit, és egy újfajta rögtön-

ítélő bíráskodást léptettek életbe. Először a köztörvényesek elleni fellépését sújtó törvények 

hozták meg, melyeket kiegészítettek a nemzeti vállalatok szándékos megrongálása, illetékte-

len fegyvertartás, végül a népköztársaság elleni szervezkedés, lázadás, árulás eseteire. „A ja-

nuár 13-i törvényerejű rendelet 8. szakaszának (i) bekezdése kimondja, hogy rendelkezései 

visszaható erővel alkalmazhatók az életbeléptetése előtt elkövetett bűncselekményekre.” 

(ENSZ  különb.: 755)  

                                                           
220 Részletek Berki Mihály: Pufajkások c. könyvéből  
221 Kahler Frigyes: A kommunizmus hosszú árnyéka 80. o.  
222 Kahler Frigyes: Joghalál 24. 220. o.  
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Még egy fontos megállapítást idézek a Joghalál Magyarországon c. könyvből, ami alá-

támasztja a bírói testületek politikai függetlenségét. „Az 1957. december 10.-i párthatározat 

nyomán megszüntetett 103/1958. IB-BM-Legf. Ü. utasításból egy kulcsmondat: „A bíróságok 

még nem elég következetesen alkalmazzák a kormánynak azt a politikáját, hogy az ellenfor-

radalmi bűncselekmény elkövető osztályidegen és huligán elemeket a törvény teljes szigorá-

val kell büntetni, de ugyanígy kell eljárni azokkal a dolgozó osztályhelyzetű személyekkel 

szemben is, akik osztályukat tudatosan elárulva főbenjáró bűncselekményt követtek el.” … 

„Az ismertetett párthatározat megköveteli, … akik államrendünk ellenségei, és tudato-

san törekedtek annak megdöntésére, semmiféle kíméletet nem érdemelnek.” 223 Mert: 

 

 az számít államellenes tevékenységnek, amit a fennálló rendszert annak tekint, és az 

pedig osztályidegen, akit kommunista hatalom annak mond!  

 

Valamennyi bíróság közvetlenül a megyei párttitkárok által „tanácsolt” politikai akara-

tot hajtotta végre. Példaként álljon előttünk Brusznyai Árpád tanár, akinek Pap János Vesz-

prém megye párttitkára követeli kivégzését. Aztán pedig Pap János lelőtte feleségét, és meg-

ölte önmagát. Mi késztethette Pap Jánost gyilkosságokra, erre az Isten elleni cselekedetre? 

Félelme, vagy lelkiismerete?  

 

Kádár cselekedeteit olvasgatva, rendezgetem gondolataimat. Vajon, mi játszódott le 

benne ezekben a hónapokban? A semmiből került elő valamikor, beletanult a kapott parancs 

végrehajtatásába, Rákosi mellett elsajátította a félelemkeltés és félelemben tartás módszereit, 

emelkedett, eszmetársa benne sem bízott, börtönbe záratta. Valóban félelmet keltettek benne?  

 

Kádár nézetváltozásait mindig a hatalomban való részvétele igazgatta. Mindazok, akik 

1953-ban részt vettek Rákosi megbuktatásában és Nagy Imre miniszterelnökségének előkészí-

tésében, jórészt nemzeti kommunisták voltak. A nemzeti kommunisták nevében mondja be-

szédében Nagy Imre miniszterelnök még 1954-ben, a 

Hazafias Népfront I. kongresszusán: A honszeretet 

történelemformáló erejét érezzük itt a teremben. Ki-

lenc és fél millió  magyar szívének együttdobbanását, 

kilenc és fél millió magyar lelkének együttlelkesedé-

sét, kilenc és félmillió magyar acélos karjának 

együttfeszülését népünk boldogságáért és szabad 

életéért, hazánk felvirágzásáért és függetlenségéért, 

országunk békéjéért. S ha valaki megkérdezi, mi is 

hát a hazafias Népfront, íme a válaszunk: ez a Haza-

fias Népfront! Van-e magyar hazafi, ki ne állna e 

nagy célokért küzdők táborába, ki félrehúzódna, mi-

kor a legjobbak a háromszínű lobogó alatt gyülekez-

nek? A mai zászlóbontással a Hazafias Népfront el-

indul, hogy betöltse nagyszerű elhivatottságát, a 

nemzeti egység megteremtését. 224  

 

 
Bitófa Kisfogház 225 

 

Szomorú fejezet a magyar nép életében, amikor Kádár hátat fordított Nagy Imrének. 

Tehetett mást múltjának tudatában? Úgy gondolhatta, ha az ENSZ, a magyar nemzet semle-

                                                           
223 u. o. 29. o.  
224 Tóbiás Áron: In memóriám Nagy Imre 62. o.  
225 Wittner Mária: „Ellenőrizve” Budapest, 2002. Magyar Ház kiadása 135. o. 
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gességének érdekében nem tett azonnali lépéseket, marad a háború után megkötött nagyha-

talmak egyezménye, a szovjet tankokkal együtt. Vagy ezt mondta neki Andropov, vagy Hrus-

csov. Kádár János kilépése a forradalomból egyértelmű. Nem állt oda a magyar emberek for-

radalma mellé. Sodorták az események, felül kerekedett becsvágya és félelme az elszámolta-

tástól. Mi lett volna, ha nincs megosztottság az akkori politikai vezetés személyei között, ha, 

egy irányba igyekszenek? Nem jött volna ENSZ segítség? Nem jött volna. Ezt a tényt ismerte 

fel Kádár János.  

 

A nemzetközi politikai viszonyokban Magyarország helyzetének megítélése, azon belül 

az ENSZ lehetőségét felismerve, személyes meggyőződése ellenére, nem a nemzet érdekében, 

hanem saját életét féltve sodródott vissza azok közé, akik saját javadalmaik érdekében biztosí-

tották a gazdaság működését. A magyar nemzet kultúrájának és nemzeti tudatának erősítésére 

soha nem törekedtek. Elhatározásához akadtak társak. Vajon, mikor remegett jobban a gyom-

ra, Moszkvában, az újra alakítandó terrorszervezetének vitájában, koncepciós pereinek végre-

hajtásakor, vagy amikor első titkári pozíciójából lemondásának levelét fogalmazgatta? Sok jót 

és sok rosszat írtak Kádár Jánosról. Nem őróla írták, hanem azokról, akiktől elfogadta a vég-

rehajtandó feladatokat, és végrehajtatta azokat.  

Kádár János nem bízott a munkás emberekben. Nem bízott a parasztemberekben. 

Nem bízott a földi világunkban elismert magyar értelmiségiekben. Általában senkiben 

sem bízott. Rákosinak volt jó tanítványa.  

Így azután, hozzálátott a kommunista diktatúra újraépítéséhez. Karhatalomra volt szük-

sége, rendeletekkel bástyázza körül a közbiztonságot, szabad utat enged a rögtönbíráskodá-

soknak, szervezi a politikai rendőrséget. Keze ügyében volt már ilyen. Úgy szünteti meg az 

ÁVH-t, a GPU nemtetszése ellenére, hogy a jelentkezőknek a létrehozandó államrendőrségbe 

ad helyet.  

 

 

 

Az ÁVH nagynyilvánosság előtti fel-

oszlatását ki kell mondani, mert ha nem 

mondja ki, a munkásosztály ellenszenve 

lángba boríthatja az utcát. Ennél is több, 

ismerve a forrongó helyzetet, taktikázik Ká-

dár, mert megtörténik az ÁVH-sok elbocsá-

tása, munkakörük megszüntetésével úgy, 

hogy elhelyezésüket új „munkahelyek” kije-

lölésével biztosítják. Erről a nyilvánosságot 

nem tájékoztatják. Belső viták terhelik a 

társadalomban rossz hírbe keveredett ÁVH-

sok elhelyezését, de Kádár elsősorban akara-

tának támogatói, végrehajtói mellett teszik 

le az esküt. A cél: ne szúrjon szemet a do-

log, ne ingerelje a népet, ne szítsa az ellenál-

lást, de használni is lehessen a terrorszerve-

zetet, méghozzá minél hamarabb. Az új 

szervezet, a Politikai Nyomozati Főosztá-

lyon 1957. március után közel négyezren 

dolgoznak.  

 

 
Wittner Mária: „Ellenőrizve” 226  

                                                           
226 Wittner Mária: „Ellenőrizve” Budapest, 2002. Magyar Ház kiadása 103. o. 
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Számok tükrében a megtorlás. 1956 novembere és 1957 májusa között elfogtak 33 704 

embert. 14 244-et átadtak az ügyészségnek, letartóztatásban, börtönben, rendőri őrizetben 14 

542-en voltak, a bíróságok szervezkedésért, izgatásért, fegyverrejtegetésért 1378 embert ítél-

tek el, közbiztonsági őrizetben 4500, rendőri felügyelet alatt 1500 fő volt. A vizsgálati szer-

vek munkája nyomán a katonai rögtönítélő bíróságok összesen 172 esetben jártak el. A letar-

tóztatottak közül 289 főt átadnak az ügyészségnek. A legjelentősebb ezek közül Dudás József 

és társai ügye, Angyal István és Obersovszky Gyula újságíró, valamint 19 társuk ügye, A Bu-

dapesten letartóztatott 996 fő ügyében vizsgálat folyik, ezek közül Maléter Pál, Kopácsi Sán-

dor és társaik ügyében. A júliusi PB-ülésen Biszku Béla jelenti, 40 000 ember van őrizetben. 

A statáriális bíróságok 59 halálos ítélet hoztak, ebből 17 kegyelmet kapott, a többi elítélten 

végrehajtották az ítéletet. A polgári bíróság 33 halálos ítéletet hozott. Tóth Ilona és még to-

vábbi 3 olyan ítélet volt, melyet a Legfelsőbb Bíróság hozott meg.  

Ők ugyanis azt mondják, hogy ezreket gyilkolnak Magyarországon. Ha a Tóth Ilona-

ügy külföldön nagy jelentőségűvé vált, akkor ez nemcsak emberbaráti célt szolgál, hanem 

azért van, mert ebben a perben túlnyomórészt intellektuális fiatalok vannak. Megölhetjük a 

prolikat, nem csinálnak cirkuszt. A gyilkosok egymás közt sem vélik szükségesnek mérsékel-

ni magukat. De legalább ők is félnek néha. Ha nem saját lelkiismeretüktől, akkor a Politikai 

Nyomozati Főosztálytól. 227  

 

Marosán György szerint: „Az úton végig kell menni.”  

 

„A kör bezárult. Tóth Ilona hazaérkezett. Hazaérkezett a sok-sok barát és évfolyamtárs 

örömére, akik soha nem hittek bűnösségében. Ők temették Tóth Ilonát, az EMBER-t, ezért 

nem hihették azt az eszement, kollektíven kiagyalt mocskot, amit beteges aggyal összehordott 

a bekötött szemű Justicia mérlegére, miközben már rég nem a jogról volt szó, hanem a meg-

szállott bosszúról.” 228  

Készül a koncepció. Nagy Imre és társai ellen indított eljárás tartalmazza a nyomozati 

tervet, utasításokat, a kihallgatások menetét, a felteendő kérdéseket, az előre megfogalmazott 

válaszokat. A bíróság elé tárt vádiratnak bizonyítania kell Nagy Imrének és társainak a szocia-

lista haza elárulásának tényét. Érvek kellenek, amelyeket széles körben terjesztve, meggyőz-

hető a nép, benne az értelmiség. A bűnösökre büntetés vár. A moszkvai útjáról hazatérő Kádár 

tájékoztatja az itteni kommunistákat, hogy az ottani elvtársak, Nagy Imréék szigorú, büntető-

jogi felelősségre vonásával egyetértettek. Ha a moszkvai elvtársak a szigorú felelősségre vo-

nással egyetértettek, akkor a kérdést Kádár János elvtárs vetette fel Moszkvában. Az Ideigle-

nes Intéző Bizottság április 9-i ülésén Kádár kijelenti: Van egy külön kérdés is, amit az egész 

anyagon végigviszünk: azt is meg kell mutatni, hogy klasszikus ellenforradalom készült és 

ennek előcsapatai, a nemzeti kommunisták, Nagy Imre ‒ féle társaság voltak, és ezek egy 

fronton harcoltak.  

 

A klasszikus ellenforradalom képviselői előkészítették az 1956. októberben kirobbant 

„forradalmat”, melyet még Kádár is forradalomként ismert el, Nagy Imre kormányában, elle-

ne fordulásával Ő az ellenforradalmár – melléje csatlakozó moszkovita, kommunista társaival 

együtt. Belső lényéből fakadó ellentmondására jellemző, a KB ülésen elhangzott nyilatkozata: 

Nekem személyes meggyőződésem, hogy Nagy Imre, Losonczy Géza és a többi elvtársak, 

akik a kormány tagjai voltak, az ellenforradalmat segíteni nem akarták. Ténylegesen a intéz-

kedésekbe beleszólása a kormány tagjai közül Nagy Imrének, Losonczynak és nekem volt, 

csak ez a kabinet volt, a Minisztertanács nem dolgozott egész héten.  

 

                                                           
227 Kiszely Gábor: Állambiztonság 1956-1990. 36. o.  
228 Részlet Wittner Mária: „Ellenőrizve” c. könyvéből. 102. o. 



162 
 

Jegyezzük meg, mert fontos: tényleges intézkedésekbe beleszólása a kormány tagjai kö-

zül Nagy Imrének, Losonczynak és nekem volt.” A nekem, az Kádár János, vagyis, a szovjet 

csapatok mozgásával kapcsolatban, a forradalmi erőkkel, a munkástanácsokkal folyó tárgya-

lásokon Kádár János döntéshozó helyzetben volt!  

 

Másnap hajnali öt után az ítéletek végrehajtattak. Nagy Imre szíve hét, Maléter Pálé tíz, 

Gimes Miklósé tizennégy perccel a kivégzés megkezdése után szűnt meg dobogni. A mintegy 

két hónappal ezelőtt meggyilkolt Szilágyi Józsefé tizenkettővel. Többen máig is úgy vélik: 

mint megannyi forradalmárt, őket sem a szokásos módon ölték meg. Vagyis az ítéletvégrehaj-

tó nem törte el gerincüket a bitón – amely mozdulattól elszakad a fej a gerincoszloptól –, ha-

nem a fulladásra bízta a halált. Mások szerint a percek jelzése a kivégzésről készült jelentés-

ben csupán a szívműködés megállására utal. A valóságban mindez aligha fontos. Hisz ezek az 

emberek is, akár a többi hős, egyenes gerinccel mentek a halálba. A többieket elnyelte a bör-

tön. A koncepció realizáltatott. A politikai rendőrség ezúttal is végrehajtotta feladatát.” 229  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ábra Corvin-köz 2013. augusztus 11. 

 

6. ábra Rákoskeresztúri Újköztemető 2013. augusztus 11. IMG_1548; 

 

 

                                                           
229 Kiszely Gábor: Állambiztonság 1956-1990. Részletek.  
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7. ábra Rákoskeresztúri Újköztemető 2013. augusztus 11. IMG_1539;  

 

Szilágyi ügyét elkülönítik, s 1957. április 16-án „a Népköztársaság megdöntésére irá-

nyuló szervezkedés kezdeményezésének és vezetésének, hazaárulás bűntette” miatt áll a Leg-

felsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa előtt. A vérbíróság mondja ki bűnösnek s ítéli halálra 

Szilágyi Józsefet 1958. április 22-én. A tanácselnök dr. Vida Ferenc, népbírók: Fehér Kál-

mánné, Lakatos Péterné, és Sulyán György, Bíró: Bíró Mihályné.  

 

Utolsó szó jogán: A per körülményei bizonyítják, hogy a jelen kormány tart attól az 

igazságtól, amit mi itt elmondunk. Hogy mi mit és miért csináltunk, arra kíváncsi az egész 

magyar nép és a nemzetközi közvélemény. Ha a kormánynak igaza lenne, a legnagyobb nyil-

vánosság előtt kellenek ügyünket tárgyalni. Szilágyi Józsefet 1958. április 24-én reggel hat 

óra harminc perckor gyilkolják meg a Kozma utcai Kisfogház udvarán felállított vesztőhely-

jen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
8. ábra Rákoskeresztúri Újköztemető 2013. augusztus 11. IMG_1542; 
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A Központi Bizottság 1989. szeptember 1-én megtartott ülésén Grósz Károly tájékozta-

tójában kijelenti, hogy a június 23 – 24 -i ülés megbízása alapján, mely szerint – „vizsgálja 

meg, vannak-e Nagy Imrének és társainak bírósági eljárásával összefüggő, tehát 1956. nov-

ember 17. és 1958. június 16. között keletkezett pártdokumentumok, és gondoskodjon arról, 

hogy ezeket a K. B. tagjai megismerhessék.” – A megbízásnak eleget tett. A Politikai Bizott-

ság úgy döntött, hogy nem lenne kívánatos, ha e dokumentumok, akár véletlenül is, idegen 

kezekbe kerülnének, s azokat érdekeinkkel ellentétes módon hasznosítanák. … Az összeállítás 

mandátumunknak megfelelően azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyek a Párttörténeti 

Intézetben vagy a K. B. Irodájának levéltárában találhatók. … Elképzelhető az is, hogy a do-

kumentumok egy része az elmúlt 30 évben megsemmisült. …  

 

„A dokumentumok közreadásával célunk azt volt, hogy a történelmi tények ismeretével 

segítsük a Központi Bizottság politikai döntéseit. A hosszú távú következtetések levonása nem 

a mi feladatunk. … Önök is tapasztalhatták, hogy Nagy Imre tevékenységével kapcsolatban a 

közvéleményben nagyon sok féligazság él. … Nem engedhetjük meg, hogy kiemelkedő törté-

nelmi személyiségeinkkel kapcsolatban féligazságok politikai téren önálló életet éljenek, s 

hosszú időn át befolyásolják a felnövekvő nemzedékek gondolkodását. A féligazságok sorát 

gyarapítja, hogy Nagy Imre felszabadulás előtti tevékenységéről viszonylag kevés pontos is-

merettel rendelkezünk. …  

Véget kell azonban vetnünk a féligazságoknak. Az összetett, árnyalt kép nélkül a mai 

politikai értékítéletünk nem lehet helyes. Csak ennek birtokában dönthetünk felelősen arról, 

hogy kit állítunk példaképként a jövő nemzedéke elé. … Az SZKP vezetése teljes mértékben 

belátásunkra bízta - mármint a Központi Bizottság belátására -, hogy miként cselekszik a do-

kumentumokkal. Ajánlom, amennyiben további újabb anyagokat kapunk, adjuk át az archí-

vumnak. Kérem, a tájékoztatást vegyék tudomásul és tekintsék letudottnak a megbízatásun-

kat.” 230  

 

Németh Miklós elvtárs: Azt javaslom, hogy vegyük tudomásul a tájékoztatót, és nem ja-

vaslok sem kérdést, sem vitát nyitni felette. Köszönöm.  

 

Kommunista elkötelezettségű kilábolási programlépések  

 

A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vezető szerveinek legfontosabb állásfogla-

lásait tartalmazza Vass Henrik szerkesztésében, az 1985 májusa és 1989 októbere között, a 

"Kádár-korszaknak" nevezett három és fél évtized utolsó szakaszának legfontosabb pártpoliti-

kai dokumentumai. A dokumentumok tükörképei az MSZMP tudatformáló célkitűzéseinek. A 

párt, évről évre, a mindenkori helyzethez igyekezett formálni a pártoktatásban részvevők tu-

dati állapotát. Ennek kétes sikerét jól tükrözték az 1988-1989 közötti évek és a rendszerváltás 

eseményei, valamint a baloldali gondolatvilágot ért hazai és nemzetközi megrázkódtatások. 

Az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága szervezetten és rendszeresen működött, ha-

tásköre kiterjedt a művelődésügyre, az oktatásra, a kultúrára, az ismeretterjesztésre és az ideo-

lógiai élet szinte minden szférájára.  

 

A párt belső életét szabályozó határozatok mellett megtalálhatók a társadalom egészét 

és a népgazdaságot (az ipart, a mezőgazdaságot, a kül-, és belkereskedelmet, az egészség-

ügyet, a környezetvédelmet, és a szociálpolitika kérdéseit) érintő dokumentumok. A kötet 

alapjában véve tükrözi az MSZMP felső vezetésének törekvéseit, elképzeléseit, terveit, s az 

egypártrendszer körülményei között az ország helyzetének jobbítására tett - ma már tudjuk, 
                                                           
230 MSZMP K. B 1989. évi jegyzőkönyvei. 1514. o. Grósz Károly tájékoztatóját teljes terjedelemben nyilvános-

ságra hozta a Szabadság c. hetilap 1990. június 15-i száma.  
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nem sikeres - erőfeszítéseit. Ugyanakkor kiolvasható belőle az útkeresés, a politikai és gazda-

sági intézményrendszer átalakítására irányuló szándék, láthatóak az előrelépések és a korabeli 

helyzetet tükröző kritikus állásfoglalások, jóllehet ezek a társadalmat és a rendszert feszítő 

válságot már nem csökkentették. Az 1988 májusában lezajlott országos tanácskozás progra-

mot ugyan nem adott, de az általa elfogadott állásfoglalás, utat nyitott a régi politikai struktúra 

lebontásához, és egy új politikai, gazdaságirányítási intézményrendszer kiépítéséhez. 

 

Az Országos Értekezlet azonban nemcsak nyitás volt: újabb feszültségek kialakulásának 

is utat nyitott. A nyilvánosság korábban soha nem tapasztalt mértéke, a tömegszervezetekben 

történt radikális változások - és az ezekkel párhuzamosan végbemenő társadalmi mozgások, 

alternatív szervezetek, egyesületek, pártok jelentkezése és tevékenysége nem csupán a de-

mokrácia kiszélesedésének jelzőtáblái: egyben kihívást is jelentettek a társadalmi rendszer és 

a gazdaság megújításának, a politikai hatalom tartalmi módosításának és gyakorlatának fo-

lyamatában.  

Az MSZMP tehát különösen 1988 második felétől, értelemszerűen meghatározó szere-

pet játszott a rendszerváltás előkészítésében, önmaga megszüntetésében. Ez akkor is igaz, ha a 

kötet dokumentumai zömükben a túlzott hatalomkoncentráció meglétéről, a párt vezető szere-

pének fenntartásáról, a társadalmi- gazdasági-politikai élet szinte valamennyi szférájában tör-

ténő direkt beavatkozásról tanúskodnak. … A kötet az MSZP megalakulásáról szóló doku-

mentummal fejeződik be, jelezve, hogy az MSZMP több mint három évtizedes pályafutása 

véget ért. 231  

 

A kötet Bevezetőjéből kiemelt néhány gondolat, az ezekben az években zajló „reform-

irányzatok” felbukkanását bizonyítja, iránymutatónak tekinthető az olvasó számára. Politika-

történeti szempontból, ezen gondolatok gyakorlati megjelenésének is betudható, hogy az ér-

telmiség elérkezettnek „érezte” a percet. Egyik részük kilépett a belső, szívet marcangoló, 

nemzetféltő töprengéséből, felemelte fejét, a másik „oldal”, a háttérben lapulók elenyésző 

kisebbsége, a „teljes” hatalom megkaparintását tűzte céljául.  

A keresztény, konzervatív értelmiség hangot adott véleményének, támaszkodva a társa-

dalomban jelentkező forrongásokra, melyeket, a gazdaság átalakítására tett politikai lépések-

kel már nem lehetett csillapítani. Úgy néz ki, hogy az értelmiség, megkésve, kiköveteli magá-

nak a párbeszédet. Az egyik jelentős párbeszéd a Lakiteleki sátorban zajlott 1987-ben. Az ott 

elhangzottak a társadalom lényeges gondjait mutatták be, túl a gazdasági életben jelenlévő 

állapot szemléltetésén, és megjelenik, színre lép, a kisebbséget alkotó kétarcúak zsörtölődése 

is.  

Az MSZMP pártpolitikai döntéseinek dokumentumai közé illesztjük a sátor hangulatát. 

A folytatásban ami a párthatározatok és események következtében megtörténik, elvezet a 

MSZMP megszűnéséhez. Ekkor, mind annyiszor, a kommunisták ismét feltalálják maguknak, 

a megmaradás törvényét, megalakítják a Magyar Szocialista Pártot. Természetesen a MSZMP 

évtizedek alatt kiépített, az országot behálózó közép-, és alapszervezeteik tárgyi infrastruktú-

rájával, azt működtető háttérembereikkel együtt. 232  

 

A történet elemzése előtt, két kérdésre keresünk választ. Az első kérdés, miért nem ér-

tette, vagyis miért nem érti napjainkban sem minden polgár, hogy a magát szocialistának, 

liberálisnak, zöldnek, vagy bármilyen jelzővel fémjelzett társaságok képviselőire, az ország-

gyűlési és önkormányzati választásokon, mi végből szavazott? Mi az oka, hogy még most is 

ülnek az országgyűlésben is az önkormányzat testületeiben is, kommunista, vagy a köz-

életben más jelzővel szereplő képviselők? Kiket képviselnek? Ennek magyarázata egysze-

rű, egy szóval jellemezhető: beágyazottság. Hogyan jött létre?  

                                                           
231 Fogalmaz bevezetőjében Vass Henrik, a kötet szerkesztője  
232 MSZMP határozatai és dokumentumai 1985-1989 16. o. 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni évtizedekben, a magyar embereknek 

nem volt más választása, a Kádári politikában megtestesült diktátumokat elkellett fogadnia. A 

megélhetés biztonságának tudata mellett, sokuknál az előrehaladás feltétele volt a párttagság 

vállalása. 1975. január 1-én 754 353 párttag szerepel a nyilvántartásban. A beágyazottság 

nem a jelzett létszámban van jelen, legalább a családot számoljuk ide egy gyermekkel, aki 

majd az elsajátított elkötelezettséget magával továbbviszi. Ennek gyakorlata köszön vissza 

napjainkban is. Értékeit tekintve, ilyen érdekes a kommunista erkölcs! Pontosabban fogal-

mazva: érdekeit tekintve milyen értékvesztett a kommunista erkölcs.  

 

A proletárdiktatúra vezető erejének növelésére utal Kádár János kongresszusi beszédé-

ben: „Az üzemi demokrácia továbbfejlesztése a legközelebbi években elsősorban a már meg-

levő demokratikus fórumok még hatékonyabb munkájától, még jobb működésétől függ. Segí-

teni kell mindezeknek a fórumoknak a további fejlődését. Először azzal, hogy növeljük a párt-

szervezetek jogkörét az üzemi, a vállalati szintű feladatok összehangolásában, a vállalatok 

éves és ötéves terveinek kialakításában és jóváhagyásában. Stb.” 233  

 

A proletárdiktatúra vezető erejének, a gazdaságban betöltött politikai, agitációs szerepé-

nek továbbnövelésének segítése pl. két kongresszus között 263 politikai kiadvány, több mint 

14 millió példányban. Az 1974 -i adatok szerint, a Népszabadság példányszáma 750 000, a 

megyei lapoké 955 000. A Társadalmi szemle 401 700; a Párélet 130 000; a Béke és Szocia-

lizmus 11 500; a Nemzetközi Szemle 28 000 példányszámban jelent meg. A beágyazás to-

vábbi lehetőségei: Párttörténet Intézet, Társadalomtudományi Intézet, a Szakszervezetek ki-

adványai. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), 800 000 tagja 25 600 alapszer-

vezetben működött. Párttagjainak száma 1973-ban meghaladta a 60 000 főt. Ez jelentette a 

„párt-utánpótlást”. A KISZ irányításával működött a Magyar Úttörők Szövetsége több mint 

egymillió fiatal gyerekkel. Megteremtették a generációs utánpótlás-válogatott alapjait. A Ha-

zafias Népfront 2600 helyen, évenként közel 400 000 embert vont be politikai ismertterjesztő 

tevékenységbe. A Munkásőrség jól beilleszkedett a társadalom osztályszervezeteinek, vala-

mint a fegyveres testületek soraiba. A testületekben három generáció van együtt. A munkás-

őrök 81 %-a párttag. Többségük a szocialista brigádok tagja.  

 

Nem szükséges további szervezetek egymáshoz kötődését, a kötődésekben a MSZMP 

jelenlétével alakított propagandát bemutatni. Az egymásba fonódás szőtte át a társadalmat. Ide 

csatolható Kádár János XI. kongresszuson elmondott előadói beszédéből egy részlet: Társa-

dalmunk további fejlődése során, az osztályok közötti különbségek csökkentésével, a fejlett 

szocialista társadalom megteremtésével a proletárdiktatúra állama fokozatosan átalakul az 

egész nép szocialista államává, amelynek vezető ereje továbbra is munkásosztály marad. A 

szocialista demokrácia társadalmunk fejlettségének lényeges mutatója. Ennélfogva a szocia-

lista társadalom, az államélet, politikai rendszerünk fejlesztésének elsőrendű követelménye a 

szocialista demokrácia mind teljesebb kibontakoztatásában. 234  

 

Az osztályokon belül, a művészeket érintő megjegyzése: … biztosítjuk az alkotói sza-

badságot. Ugyanakkor a pártnak, a munkásállamnak jogában áll, hogy a művek között társa-

dalmi és művészi értékük szerint válogasson. Az idők folyamán szükségszerűen változnak a 

kifejezési formák is, művészeinknek meg kell azonban érteniük, hogy a forradalom elsősor-

ban nem a művészi formákban, hanem a társadalomban megy végbe. … Azokat a műalkotá-

sokat pártfogoljuk, amelyek a valóságot szocialista elkötelezettséggel, pártosan, magas művé-

szi színvonalon ábrázolják. Az irodalom- és művészetkritika a marxista esztétika alapelveinek 

gyakorlati érvényesítésével határozottabban segítse a művészet szocialista értékrendjének 

kialakítását; színvonalas, érvelő és közérthető elemzéseivel orientálja meggyőzően  a közön-
                                                           
233 MSZMP XI. kongresszus jegyzőkönyve 82. o.  
234 MSZMP XI. kongresszusa, Kádár János előadói beszédéből részlet 81. o.  
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séget és az alkotói világot. … A művészi műhelyek, intézmények, szövetségek teremtsenek 

olyan légkört, amelyben az ilyen művek alkotói élvezik a legtöbb megbecsülést. 235  

 

Világos. Alkotói szabadság van, és az a művész érvényesül, az kap állami megrendelést. 

Ki kap megrendelést? Aki beáll a marxizmus-leninizmus egyoldalú eszmevilágának bemuta-

tására. A népnek pedig nem igen van pénze műalkotások megvételére. Elvtársak, vasököllel 

előre! Benke Valéria, a Politikai Bizottság tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottsága 

vezetője jelenti ki: A tudományos és a kulturális életben dolgozó kommunistákra különösen 

nagy felelősség hárul eszmei törekvéseink megvalósításában. … Világosan értésére kell adni-

uk minden vitázónak, hogy ideológiánk alapvető kérdéseiben nem engedünk semmiféle fél-

remagyarázást. A szocialista hazafiságot nem lehet összekeverni a nacionalizmus semmiféle 

változatával. Szorgalmazzuk, hogy az oktatásban – az állami oktatásban is – a marxista-

leninista elmélet … jegyében neveljék a fiatalokat és a marxizmussal ismerkedő felnőtteket. 

… Az ideológia frontján nincs és nem is lehet kompromisszum. 236  

 

A másik kérdés, amiről szintén szót kell ejteni, a szocialista gondolkodás és a tulajdon 

viszonya. Rákosi államosításától Kádár rezsimének, pártállamának megszűnéséig, ebben a 

viszonyban gyötrődött, minden értékteremtő, alkotó ember. Nincs szükség magyarázatra, a 

tények bizonyító erejűek. Az államosítással megszüntették a magántulajdonra épülő tevé-

kenységeket. A mezőgazdaságban a nagy-, és középbirtokokat államosították, egy részüket 

„kiosztották” a földre éhes földmunkások között, majd ezeket a „kisbirtokosokat” bele kény-

szerítették a mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe. A szolgáltatások egyik része vállalati, 

többségük szövetkezeti formába alakult meg, a személyi szolgáltatásokat végezték a kisiparo-

sok. A három részre tagoltság a „piaci” igényekhez igazodott. Piaci igény volt a kommunista 

párt egyeduralmának biztosítása. És elérkezett az a perc, amikor már az így kell, úgy kell, 

amúgy kell a gazdaságot vezetni, hogy az abból származó haszonból majd a magyar embe-

reknek jobb élete legyen. Ezt az időpont a:  

 

Politikai egykézvállalkozás  

 

Kedves Olvasó! Ez a fejezet egy visszatekintés. Több évtizeddel a rendszerváltás után, a 

gazdaság elérkezett egy jónak is elmondható szintig. Mégis úgy gondoltam, egy áttekintés a 

szocializmus gazdasági vergődéséről, rávilágít azokra a fejlődésünket még napjainkban is 

hátráltató alapokra, amelyeken 2010 után ráépülhetett napjainkra kibontakozni képes új gaz-

daságpolitika. Sok esetben ugyanazokat a szavakat használjuk a gazdasági kitörés lehetősége-

inek felvázolásakor, mint a kommunista-liberálisok használtak annak idején.  

 

Elérkezve a XX. század második felébe, gondoljuk át közösen, milyen formában jelen-

het meg a politika színterén az a műszaki értelmiségi, aki a megvalósított gondolatát, mint 

például Rubik Ernő a kockáját. Elhelyezte a társadalom asztalán? Közönsége örül a kockának, 

de a prototípus, majd a gyártáshoz szükséges pénzügyi feltételeket, és a külföldi értékesítés 

feltételeinek kialakításához sem talál támogatókat idehaza. Ilyenek a gyárak és a bankok. A 

műszaki értelmiségi milyen eszközhöz nyúlhatott, kihez fordulhatott, hogy bármilyen nagy-

ságrendű nemzetgazdasági eredményt jelenthető tudása, gazdasági eredményt elsősorban, a 

magyar nemzet közösségének jelentsen. És akkor itt is, egyre többször kell elmondani, az 

elmúlt évtizedekben csak egy kocka volt, de sok-sok Rubik Ernő.  

 

Igaz ám az, hogy a tudóstársadalom egésze, közöttük a műszaki értelmiség által létreho-

zott magyar szellemi értékek honi megvalósításának hiányában, kimondhatatlan nagy kár érte 

a magyar nemzet valamennyi tagját! A kár elsősorban erkölcsi, mert nem a magyar nemzet 
                                                           
235 u. o. 109. o.  
236 u. o. 246. o.  
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hírnevét szolgálja a külföldön megjelenő siker, azután anyagi is, mert a buksza nem itthon 

töltődött, tehát nem a magyar társadalom tagjai élvezik hasznát. A kár nem kifejezetten anyagi 

jellegű. Minden tevékenységhez szükségesek az anyagiak, de minden valós eredmény elma-

radása szűkíti a honi életteret.  

 

Az élettér a gyermekkor kiteljesedésével indul, és társadalmi szinten, a felnőtt emberrel 

szemben támasztott követelmény teljesítésével tesz eleget. Tehetett? A Kádári politizálás, az 

akkori gazdaságpolitikát irányító politikai elit, felvett hitelekkel adósította el a magyar társa-

dalom valamennyi tagját, a magyar népet. Megjegyzem, hosszú sora ismert azoknak a szelle-

mi termékeknek, melyek értékesítéséből származó bevételek nem a magyar költségvetésben 

jelentek meg. Mit tett – (tehetett) a józanul gondolkodó, hitében megingathatatlan, erkölcsi 

tartású műszaki értelmiségi, szellemi termékének saját hazáját gyarapító találmányaival, mű-

szaki megoldásaival, tudományával, ha a szűk politikai elit nemzetpusztító akarata eltiporta? 

Ez is igaz így.  

 

Térjünk vissza az 1983. évhez. „Az ipari értelmiségnek kimagasló szerepe van azokban 

az eredményekben, amit a népgazdasági ág elért. Úgy érezzük azonban, ennél többre is lenné-

nek képesek, de a körülmények nem eléggé kedveznek képességeik kibontakozásának. Mint-

ha még mindig nem kapna elég ösztönzést a tehetség. Pedig talán az iparban soha nem volt 

annyira szükség az alkotó energiák felszabadítására, a fantáziára és a kezdeményezésre, mint 

napjainkban. Ezért nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy feltárjuk a hátráltató tényezőket, s 

mihamarabb megtaláljuk a megoldás bonyolult, de az ipar fejlődése szempontjából alapvetően 

fontos mechanizmusát.” 237  

A tudásból származható szellemi értékek gyakorlati megvalósítása majdnem minden 

esetben azért maradt el, mert a fejlesztésekhez, vagy az ötlet-találmány mintapéldányának, 

(prototípusának) kivitelezéséhez, annak sikeres működése estén, a találmány gyártmányba 

viteléhez a politikai akarat a feltételeket nem biztosította. Ez a magyarázat úgy értelmezhető, 

hogy a második világháborút követő első években, a jóvátételi fizetési kötelezettségeink mel-

lett, újjá kellett építeni a második világháborúban elpusztított országot. Ez az ország gazdasá-

gának talpra állításának kérdésében rendben van. A két térdére kényszerített ország felállt.  

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő években, ismét újjáépítés volt a to-

vábbélés és fejlődés első feltétele. Át kellett szervezni a mezőgazdasági termelést, az ipart. Új 

értékesítési külkapcsolatokra lett volna szükség. Amíg a mezőgazdasági termelés termelőesz-

közei lassan lecserélődtek a magasabb színvonalat biztosító mezőgazdasági gépekre, mert a 

kényszerűen kierőszakolt szövetkezeti nagybirtokok, (állami és szövetkezeti nagyobb birto-

kok) művelése megkövetelte egy fejlettebb technológia bevezetését, az iparban a termelé-

kenység növekedését azzal lehetett kissé javítani, hogy a mezőgazdasági melléküzemágak 

megjelenésével, a végtermék alkatrészeinek, részegységeinek gyártását, vidékre telepítették.  

Az ipar nagyobb részénél maradtak a régi termelő eszközök. Vagyis az egyik legfonto-

sabb termelési tényező nem sokat változott. Változást eredményezhetett volna, az „Új gazda-

sági mechanizmus” néhány fölvetése. De az ipari termelés egyik innovációs folyamatában, a 

termék és a kapcsolódó technológiafejlesztésekben csekély eredmény mutatkozott. Ennek 

köszönhetően a nagyütemben fejlődő ipari országokkal szemben, termékeink minőségi tar-

talmában, és megjelenési formájában is egyre hátrább szorultunk. Ez viszont azt eredményez-

te, hogy nem váltunk versenyképessé a nyugati termelés minőségi és mennyiségi követelmé-

nyeivel szemben.  

 

A technológiai fejlesztésekben hátul kullogó iparnak, nem lehetett átadni a Magyar Tu-

dományos Akadémia kutató bázisain, és az egyetemeinken kifejlesztett szellemi eredménye-

ket sem. Ugyanis, a kutatás-fejlesztés és a termelés hatékony összekapcsolódása nem volt cél, 

                                                           
237 A MSZMP K. B. 1983. július 6-i határozata: Az ipar helyzete és feladatai 19. o.  
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mert a kapcsolódások, versenyképességünk emelkedését jelentette volna. Jelentette volna! 

Kivételt ez alól a politikai elhatározás alól, azoknál az ipari és mezőgazdasági létesítménye-

inknél tapasztalhattunk, ahol a kinevezett elsőszámú vezető a politikai döntéshozatalban is 

jelentős szerepet kapott. Szögezzük le, volt lehetőség, hogy cégeink versenyképes legyen a 

nyugattal, de a döntéshozó politikai „elit” törekvése ennek lehetőségével ellentétes. Felsőszin-

tű politikai határozatokban jó irányúak a gazdaságfejlesztési irányzatok, de a tulajdonviszo-

nyok előírásokhoz mindig mellékelték a marxi-lenini ideológiai alapot.  

 

A szocialista gazdasági rendszerben, a fent leírtakkal szemben, sokkal bonyolultabban 

jelenik meg a technológiai transzfer kérdése, továbbá az exportot és importot meghatározó 

szabályozott keretek közötti lehetőségek. A politika irányítóinak, a központi szabályozás elve 

melletti kiállása, mérhetetlen károkat okozott az egész gazdaságban. Úgy vélem, fentieken túl, 

még egy igen nagyos fontos tényező méltó említésre. Annak a nyugat felé reprezentált politi-

kai elvárásnak, hogy a teljes foglalkoztatás biztosított legyen, a jogi szabályozás, a termelési 

munkafolyamatok lazasága, a felduzzasztott állami adminisztráció, a fiatalok katonai képzési 

ideje, és létszáma, együtt tett eleget. A látszat munkanélküliség sem oldotta meg a termékek 

gazdaságos gyártását. Vitte a pénzt.  

 

A szocialista berendezkedés biztosította a napi megélhetést, a munkanélküliség kapun 

belül tartását, és alkalmat kínált különböző ügyeskedésekre. Az ügyeskedés nem csupán a 

nyolc órát meghaladó munkavállalást jelentette. A magyar munkavállalók nem a törvényben 

„előírt” 40 órát dolgozták le. Volt munkahelyi túlmunka, amivel a nyugati munkások munka-

idejének másfélszeresét is meghaladóan dolgoztak. Azután a pihenésre szánt szabadságot is 

munkával töltötték ki, tehát nem pihentek. Ebből két eredmény született. Egy kismértékű va-

gyonosodás, ami mellett az egészséges szervezet kifáradásával betegségek jelentek meg. Az 

életszínvonal emelkedése is megjelent mindazok számára, akik élni tudtak munkahelyeiken az 

úgynevezett „társadalmi tulajdon” csonkításával, kisebb vagy nagyobb részének eltulajdonítá-

sával.  

A lopás lehetőségét büntetlenül gyakorolhatták. Bizony mondom nektek, alapvető er-

kölcsi értéket sértettek. Ezzel a tolvajmagatartással, persze kisebb – nagyobb anyagi gyarapo-

dás keletkezett, így lehetet pótolni az alacsony fizetéseket. Ez az éremnek az egyik oldala. Az 

érem másik oldalán viszont az emberi gondolkodásban fátyolba burkolódzott, szíve-jogává, 

vagyis megengedhetővé, mindennapivá vált, az etikai magatartási követelmények be nem 

tartása. Így kerekedett ki, a szocialista erkölcs alapja. Ha az ember magatartásával nem áll ki a 

lopás ellen, akkor sok minden más erkölcsi magatartásforma is sérül. Vagyis mindent szabad 

tenni. Miután a megengedő folyamat társadalmi méretű, az etikátlanság is társadalmi méretű-

vé növi ki magát. A külön megszerezett anyagi javak a kisebb lehetőségű esetekben szeré-

nyebb, magasabb pozíciókban, szerénytelenebb gazdagodást jelentett. Van kérdés önmagunk 

felé? Lehet: mennyiben toltuk magunktól messzire el a lehetőségeket?  

 

Manapság, a magyar idős társadalom tagjai (egy részének) emlékezetében fel-felmerül 

ez a múltbéli szép idő, hiszen a hosszú távú kölcsönre vett panellakás és annak berendezése, 

esetleg egy kisebb hétvégi ház, az első pöfögő Trabant, a nem hivatalosan megszerzett valuta 

a kiutalttal együtt tette biztonságosabbá a háromévenként megengedett nyugat-európai kirán-

dulást. Már akinek. Hányan gondolkodtak el már föntieken? A nyugatra kijutók saját örö-

müknek tekinteték-e a 30 napos utat, vagy gondolataikban, az odaát tapasztalt és az itthoni 

élet közötti különbség alapján milyen következtetést vont le, a kapitalista és a szocialista 

rendszer között megállapítható különbségekből? Még sok apró pult alól szerzett tárgy kötődik 

az ügyeskedésekhez. Ez a szegényebb emberek múltja, ebből a múltból teljesedik egyre több 

család szegénysége ki az ezredfordulón.  

A nyugati életszínvonallal csak a magunk színvonalát hasonlítottuk össze, azt valószí-

nűleg nem, hogy a második világháború utáni évtizedekben mennyi munkát kellett befektetni 
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a csillogó kirakatok és vásárlóerő megteremtéséhez odaát? A 90-es átmentés idejében ezzel a 

valósággal sem számoltunk idebent! A magasabb pozíciókban élők viszont átmentették ön-

maguk múltjából a jólétet. Így, az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltozásnak nevezett átme-

netben, a felhalmozott vagyonokat ugyanazok élvezik, akik a Rákosi és Kádár rendszerekben 

is élvezték, ha még élnek. Vagy az örököseik. A jelentős, kézzel fogható anyagi, és a hatalmi, 

politikai vagyonok örökösei, a külföldön elhelyezett, vagyis a külföldre kilopott tőke formájá-

ban tárolják saját és gyermekeik anyagi biztonságát. Ezekhez társul az örökölt, és kiválasztott 

dörgölődzők hatalmi struktúrában való jelenléte a vagyoni örökségek védelme céljából. Foly-

tatódik luxus életvitelük. Tehetik. Miért tehetik?  

 

2008. november 8-án a Magyar Tudományos Akadémián: Erkölcs és jogrend a piacgaz-

daságban címmel nemzetközi konferenciát tartottak. Az eseményt Kiss- Rigó László püspök 

nyitotta meg. Egy gondolatot idézünk beszédéből: Olyan posztkommunista világban éltünk, 

amelyben a vallás a népek ópiumának számított. A vidám barakkban megfelelni akarásból is 

sokan visszhangozták a marxista eszmerendszert. Ebben a szétesőben lévő világban lopni 

kötelező, dolgozni szégyen, hazudni erény, törvényeket betartani pedig nem volt divatos dolog. 

A Szentíráshoz nyúlnék vissza, mint örök érvényű, mégis mindig új üzenetet hordozó forrás-

hoz. Ma ugyanazt tapasztaljuk, mint a pusztai vándorlás idején, amikor a választott nép kiju-

tott Egyiptomból, és a szabadság útjára lépett. Ahelyett, hogy örültek volna a kihívásoknak és 

a lehetőségeknek, elkezdtek panaszkodni, és visszavágytak a Nílus menti húsos fazekak mel-

lé. … Az evangéliumi történetre emlékezve folytatta: Csakhogy ez tökéletesen megöli a kez-

deményezőképességet, jutalmazza a lustaságot és a tunyaságot, valamint azt bünteti, aki – 

verejtékével vagy okosságával – keményen dolgozik. Ez a szocializmus világa, és ez a keresz-

ténységtől tökéletesen idegen.  

 

Ezek után fel sem merül bennem a kérdés, a parlamenti politizálás, vagy az önkormány-

zatiak, milyen jogszabályok alkotásával és alkalmazásával teremtették meg az egész magyar 

társadalom fokozódó elszegényedését? Természetesen a jogszabályok közötti kiskapukat ki-

használókra, a törvény mellett elsiklókkal együtt gondolom ezt. Kimondható, a szocialistának 

társadalom nem erkölcsi alapokon álló társadalmi formáció. Megnevezni nem tudjuk, ma mi-

lyen társadalomban élünk. Nem tudjuk mi ennek a mai társadalomnak az igazi neve. Egyet 

tudunk, a múlt luxusait ugyanaz a kisszámú csoport élvezi, mint annak előtte. Csak annak 

előtte a társadalmi vagyont koptatta, és lopta, ma azt mondja, vagyona törvényes úton, jogi 

hiba nélküli szerzemény, vagy azzal hárítja el az ellene indított vizsgálatokat, hogy túl van 

már a vizsgálható időszakaszon, tehát nem tulajdonította el, amit eltulajdonított, vagyis tiszta 

a keze. Fontos kérdés lehetne, hogyan van jelen napjainkban a múlt, de aki odafigyel, az előtt 

világos. Ezért kimondható, hogy a nem megnevezhető társadalmi alakzat, amiben például 

2008-ban éltünk, úgyszintén nem erkölcsi alapokon álló társadalmi formáció volt.  

 

A kisember mai gondjai miatt, arról is érdemes szót ejteni, hogy a Kádár rezsimben 

adott akkori munkahelyi fizetés, együtt valamilyen mellékjövedelemmel, vagy a háztáji gaz-

daságokban, vagy a TSZ melléküzemágakban szerzett jövedelemmel együtt keletkezett, egy 

élhetőbb életszínvonalat biztosított. Akkor a két jövedelemből jobban lehetett élni. Magasabb 

életszínvonalat biztosított, igaz, de a különböző jövedelmek után nem minden esetben történ-

tek meg a társadalombiztosítási járulék- és egyéb adó befizetések. Járulékbefizetés az ala-

csony munkahelyi jövedelem után történt, ezért az érintett nyugdíjasok ma nem a ledolgozott 

munkájuk után, hanem a „hivatalosan elszámolt” munka után számított kisnyugdíjat kaphatják 

meg. Mert a megszerzett többletjövedelemmel együtt járó kötelezettségek be nem fizetésével, 

nem biztosították idős korukra, a saját, magasabb nyugdíjalapjukat. A keresztény értelmiség 

megfáradt idősebb tagjai, barátaik körében vagy egyáltalán, beszélnek ezekről a dolgokról?  
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A liberálisok által irányított szocialista politikai elit, nagyságrenddel továbbnövelte a 

magyar állam adósságát. Az adósságállomány 1978-ban 12 milliárd dollár, 1988-ba 16,7 mil-

liárd dollár, 1989-ben meghaladta a 20 milliárd dollárt, az akkori forint árfolyammal számol-

va. Ahogy a magyar mondja, „a mi bőrünkre!” úgy, hogy a felvett kölcsönökkel elszámolni 

nem akarnak. Hol van a pénz? És ebben az eladósodási folyamatban nagyot fordult velünk a 

világ.  

 

Térjünk vissza a gazdasághoz, és most ne kérdezzük meg, milyen célok szolgálatába ál-

lított a politikai vezetés a 20 milliárd dollárt, mert a kósza hírekből tudjuk, lakótelepek épül-

tek, az M7-es fele is elkészült. Ezzel szemben, hétvégi házak épültek a hegyekben, a tavak 

körül. Segítséget nyújtottunk Kubának, az afrikai szenvedőknek, a Szovjetunió sem maradt ki 

az átcsoportosításokból, és ki tud még valamilyen kósza hírről? Azt sem tudjuk teljes egészé-

ben, hogy a 20 milliárd dollár megérkezett-e teljes egészében? A valóság az, hogy az állami 

főhatóság kezelésében lévő vállalatok kiestek a kósza hírek csoportjából.  

Oda nem jutott. Nagyvállalataink teljesítményeikből fenntartották az épületeket, az esz-

közállományt, bért és járulékokat fizettek, és kialakult a vállalatok között a körben tartozás. 

Az egyik vállalat átvette a másik vállalat által előállított terméket és azt saját termékébe épí-

tette be, de nem fizette ki annak ellenértékét! Az értéket előállító munkából pedig nem tellett 

a gyári termék, vagy termékek fejlesztésére. A gyártmányfejlesztés, feltételezi a termék előál-

lításához szükséges technológia korszerűsítését, új, modern gépek, gépsorok gyártási sorba 

állítását. No, erre nem tellett a vállalatnál előállított termékek eladásából, az állam viszont az 

IMF-től felvett hitelekből nem adott. Ragaszkodva láncaihoz, a MSZMP XIII. kongresszusá-

nak irányelvei szerint:  

„Az ideológiai munka fejlesztése gazdasági és társadalompolitikai feladataink megoldá-

sának nélkülözhetetlen feltétele.” Az ideológiai munka! Annak ellenére, hogy az új mecha-

nizmusban is kimondták a reformisták: a kitűzött cél szerint az ipar akkor tud megfelelni fel-

adatainak, ha gyorsítja a technológiai korszerűsítést, az új termékek kifejlesztését, fokozza 

versenyképességét, csökkenti a fajlagos anyag- és energiaráfordításokat, ha mindennek ered-

ményeként a termelési szerkezet a hatékonyság szerint differenciáltan fejlődik. A fő követel-

mény az exportképesség javítása. Emelni kell az ipari termékek feldolgozottságának fokát, s 

növelni bennük a szellemi munka arányát. (1985-öt írunk!)  

 

A szocialista tulajdon működtetése nem lehetséges ideológiai tételek hangoztatásával. 

Ideológiai alapon a szocialista tulajdonnak, nincs felelősségre vonható gazdája. Mi következik 

a gazdanélküliségből? „A gazdaságirányítási rendszerünk lényegével összeegyeztethetetlen 

operatív döntések és a gazdasági folyamatokba történő indokolatlan beavatkozások kellően 

végig nem gondolt sorozata. E beavatkozások nem képesek pótolni a hiányzó piaci hatásokat, 

és a távlati fejlődés szempontjából jelentős gazdasági károkat és szemléleti torzulást okoznak, 

kikezdik a vállalatok és a kormányzat közti bizalmat.” (1987-et írunk!)  

 

„A konszolidáció és a kibontakozás feltétele a valóságos szocialista piacgazdaság meg-

teremetése, egy vállalkozást honoráló, a piaci szelekcióból adódó konfliktusokat tűrni képes, 

sikerre orientált társadalmi környezet létrehozása. Mindez nem képzelhető el egy kizárólag a 

gazdasági szférára kiterjedő reform keretei között, a reformnak át kell fognia a felépítmény 

egészét.” De: „A fordulat szükségességének hangsúlyozása nem jelenti az eddigi általános 

politikai célok tagadását.” Márpedig: „a gazdasági fordulattól – amely a válság elkerülésének 

feltétele – elválaszthatatlan a politikai-társadalmi reform.” (1987-et írunk!)  

 

Első tétel: a marxi-lenini alapokon álló ideológiai, olyan mélységű pártpolitikai elköte-

lezettséget jelent, melyben a szemellenzősség látóköre az iránymutató. A kommunista elköte-

lezett, nem tud a józan gondolkodás és a racionális cselekvés útjára tévedve az ideológiai 

zsákutcából, mellélépni. Ebből adódik, hogy szocialista jelzővel ellátott racionális megoldá-
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sok halmaza: ábránd. Ebből az ábrándból következtethető ki a: második tétel, ami visszatér az 

egyenlőtlen munkáért egyenlő bért alaphoz:  

„Ha azt akarjuk, hogy a magánvállalkozók nyereségüket vállalkozások bővítésére for-

dítsák, akkor intézményes garanciákat kell kapniuk, hogy – meghatározott határig – nőhet-

nek.” A szocialista piacgazdaság ábrándját kellőképpen alátámasztja ez a tétel, hiszen képte-

len túllépni saját árnyékán. Az árnyék mind olyan, megjelenik: a harmadik tételben, ami nem 

más, mint a politikai egykézvállalkozás. A „felépítmény egésze”, amire utal az írás, a politikai 

hatalom, a gazdasági hatalom, és az igazságérzetet biztosítandó hatalmi ágazat egykézben 

tartása.  

Külön figyelmet érdemel az Országgyűlés összetételére célzás: „Nem támogatja, hogy 

az Országgyűlésen belül olyan képviselői csoportok alakuljanak, amelyek önálló választási 

programjuk alapján szerveződnek.”  

Innen teljesen egyértelművé válik az a felépítményben érvényesülő önös, proletár dikta-

tórikus demokrácia, hiszen a: negyedik tétel bizonyította, amikor a különböző hatalmi ágak 

politikai egykézvállakozásban központilag tömörülnek, az már garázdaság. Bocsánat kijaví-

tom, gazdátlanság. A gazdaságirányításban a politikai egykézvállalkozás nem lehet gondos. A 

politikai egykézvállalkozás, a gazdaság működésének központi irányítása, okos fehérgalléro-

sok az írósasztal mellett kiszámolják, hogy az iparvállalatnak hány db., milyen átmérőjű met-

rikus menetű csavart kell betekerni rugós alátéttel akárhová, és mivel a tervezett disznólét-

szám annyi amennyi, a csöves kukoricából szálankét legalább kettőnek kell teremnie.  

 

Hasonló központi irányításként működik egyes előírásaival az Európai unió, amikor 

egyforma méretű sárgarépa termelését írja elő. A tervezésből és a döntésekből hiányzik a va-

gyonérdekeltségen alapuló tulajdonosi érdek felelőssége, és a politikai egykézvállalkozás de-

mokratikus úton való felszámolása. A politikai egykézvállalkozás felszámolásról – elvben – 

ekkoriban még szó sem lehetett. Az MSZMP XIII. Kongresszusának beszámolója kimondta, 

hogy:  

Az állami vállalatok és a szövetkezetek meghatározó szerepét biztosítva támogatjuk az 

egyéni és családi munkaerő-tartalékok jobb kihasználását. A kisegítő és kiegészítő gazdasági 

tevékenységeknek, a kisvállalkozásoknak és a gazdasági munkaközösségeknek a nagy része 

fokozatosan beilleszkedik a szocialista gazdálkodás rendszerébe, hozzájárul a vállalati ered-

ményekhez, a lakosság ellátásához. Az ily módon jelentkező jövedelmeket a társadalom 

mindaddig elismeri, amíg a végzett munkával, annak hasznosságával összhangban állnak.  

 

A szükségleteket rugalmasan kielégítő és a szocialista szervezetekhez kapcsolódó kis-

vállalkozások szervezése 1982. I. 1-jével elkezdődött. A folyamat célja az volt hogy a lakos-

sági árualapot és a háttéripari termékeket képező cikkek köre bővüljön fejlődjön az export-

termeléshez szükséges alkatrészek, részegységek szállítási bázisa a termelés műszaki megújí-

tásának folyamata gyorsabbá váljon, javuljon a szolgáltatások színvonala. Emellett ez a fo-

lyamat is segítse elő az élőmunka felhasználás hatékonyságának növelését.  

Az ipari szövetkezeti mozgalomban az új kisüzemi formák közül a kisszövetkezet, az 

ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport (továbbiakban: szakcsoport) és a szövetkezeti 

gazdasági munkaközösség (továbbiakban: gazdasági munkaközösség, vagy gmk) honosodott 

meg. Az átalány elszámolásos részlegek nem minősíthetők új típusú kisszervezetnek. A fo-

gyasztási szövetkezetek területén a szerződéses üzemeltetés, a jövedelemérdekeltségű üzeme-

lési forma, a szakcsoportok és gazdasági munkaközösségek terjedtek el.  

 

Ipari szövetkezeti mozgalom. Mellbevágott a jelző. Képzeljük el azt a mozgalmat, 

ahol lehetősége van az esztergályos szakmunkásnak, hogy esztergapadon munkásmozgalmi 

dalokat forgácsoljon.  
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A gazdasági-társadalmi kibontakozási program fogalmazói már haladottabb megállapí-

tással jelölik a jövőt. Úgy gondolják 1987-ben, fokozatosan meg kell állítani az eladósodás 

folyamatát. Csökkenteni, majd meg kell szüntetni az állami költségvetés hiányát. Fel kell 

gyorsítani az intenzív fejlődéshez, a világgazdasági folyamatokhoz történő igazodást, a tartós 

változásokat szolgáló szerkezetátalakítást, a ráfordítások csökkentését, a hatékonyság javítá-

sát. Céltudatosan fejleszteni kell a szocialista piaci viszonyokat.  

Arra nincs utalás, rendelkezésre áll a fejlesztésekhez, piackutatásokhoz szükséges anya-

gi háttér? Megoldást a „magánvállalkozások” jelenthetnek. Elterjedésük érdekében: új társa-

sági törvénnyel is elő kell mozdítani, hogy változatos vállalakozási formák alakuljanak ki. 

Ösztönözni kell új, rugalmasan működő, jövedelmezően gazdálkodó közép és kisméretű gaz-

dasági szervezetek létrejöttét. Csökkenteni kell a termelésben és értékesítésben meglevő vál-

lalkozási kötöttségeket, és javítani az importnak a versenyt segítő szerepét.  

 

A kommunista vezetés 1980-ban végülis elismeri, hogy a kisegítő-kiegészítő gazdaság, 

valamint a magántevékenység a szocialista gazdaságnak szerves részeként a lakosság életvi-

szonyainak javítását szolgálja. A nagy- és kisüzemek közötti munkamegosztásokhoz szüksé-

ges a társulások törvényi feltételei. Az alapvető tulajdonformák változatos kombinációjával 

megfelelőbb kereteket kell létrehozni az értéktermelő tevékenység bővítéséhez. A fejlesztési 

források bővítése érdekében nagyobb lehetőséget kell teremteni a vállalati eszközök mobilizá-

lására, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy az új vállalkozási formák, a vgmk, gmk, külön-

féle csoportok vihetik magukkal a saját termelésükhöz szükséges állami tulajdonú, vállalati 

kezelésbe adott eszközöket.  

Elkezdődik az állami tulajdonban lévő termelő vállalatok „kiárusítása”, vagyis a terme-

lői alap, a vállalatok értékeinek csökkentése, hogy majd a privatizációhoz érve, potom pénzért 

fel lehessen vásárolni azokat. Arról nem szól a kommunista főtitkár, milyen céllal bízta meg 

személyesen Nyers Rezsőt és Tardos Mártont a legújabb „reform” kidolgozásával, még a het-

venes évek elején, amit később rendszerváltásnak neveztek el? A kiadott feladat része 1988-

ban egy parlamenti döntés. Neve: társasági törvény, ami lehetővé tette, hogy magyar és kül-

földi jogi és természetes személy magánvállalkozást alapíthasson. Törvényi keret biztosítása, 

kisebb nagyobb állami vállalatok kiárusításához. A rendszerváltás, amit átmenet a szocializ-

musból a kapitalizmusba, 1988-ban jogerőssé vált.  

 

Mondanivalóm elején először a közelmúlt történéseiből, a magyar gazdaság helyzetéről 

ejtünk szót. Előre bocsájtom, részletes elemzésre, igen nagy terjedelme miatt ebben a dolgo-

zatban nincs lehetőség. Az értelmiség személyes felelősségét, nemzetárulását bizonyítom a 

harmadik és negyedik levelemben.  

 

Alkotmányos történetünk újabb fejezete  

 

Alkotmányos életünk következő fejezetének láncszeméhez érkeztünk el 1989-ben. 238  

 

A döntéshozók feladata, hogy a rendszerváltás alkotmánya a magyar történeti alkot-

mányra épüljön, vagy az 1949 évi XX. törvényt módosítsák? Ez utóbbi egy chartális alkot-

mány, melynek lényege, a társadalom egészének működési rendjét  a szankcionáló eszközök-

kel korlátozni. A hatalom törekedhet az erkölcsi értékek betartatására, vagy, a rendteremtés 

eszközeinek alkalmazásával félelmet kelthet az emberekben.  

Ez történt 1849, 1949, 1956, 2006-ban, és ne tagadjuk 2019 is megmutatkozik a régi 

rend új köntösben történő visszaállítása Magyarországon.  

                                                           
238 Az Országgyűlés 39. és 40. ülése, 1989. március 8-án. és a 40. ülése, 1989. március 9-én, (A jegyzőkönyv 

2201. oldalától, 3444. oldaláig.)  
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Az uralkodó elit, hatalmának megtartása érdekében, diktatórikus eszközeinek működés-

be hozatalával, a társadalom nagyobb részét tartotta félelemben. Ebből következik, hogyha a 

társadalom nagyobb rétegei, műveltségben, és az etikai szabályok ismereteiben is hiányos 

értékek szerint élik napjaikat, a hatalom, az atomizálható, illetve atomizált embert, erkölcsi 

továbbzüllés útjára képes tereli.  

Napjaink valóságát értelmezhetjük fenti fejtegetésben, amikor kilépünk gondolatban 

szűkebb hazánk határain túlra. Az Európai Unió országaiban napjainkra igazolódik, az elbutu-

lás és elembertelenedés folyamata. Nem egyes, igazszívű emberek kerülnek – ezáltal – erköl-

csi mélypontra, hanem a befelé forduló, és egymás ellen uszított, mindennel elégedetlen em-

bertömeg egyedei fölött, a hatalom birtokosai szert tesznek az emberek egymás közötti kap-

csolatainak továbbzilálására is.  

Rontva a családi, kisközösségi kapcsolatokat, tudva, hogy az uralkodó csoport a szét-

roncsolt társadalom működésének zavaraiban fennálló viszonyokra is nagy hatással lehet. 

Ebben a törekvésében, az uralom jogán birtokolt erőszakszervezetek együtt és külön-külön is, 

a vezető elit számára nem más, mint a hatalom alkalmazott (erőszak) eszközei. Ilyen chartális 

alkotmány volt, a kommunisták magyarországi osztályharcának jeles jogi iránymutatója, leg-

magasabb szintű összefoglalója, az 1949. évi XX. törvény. A magam részéről annak tekintem.  

 

A szocialista rendszer szószedetű átváltoztatása idején, – a helytelenül rendszerváltás-

nak mondott folyamatban –, az 1949. évi XX. törvényben (csupán) olyan változtatásokat fo-

ganatosított a jogalkotó, melyekkel elősegítették a magyar társadalom, termelő alapjai na-

gyobbik részének idegenkezekbe adását. Másképpen fogalmazva privatizáltak. Hozzátéve egy 

védekező állítást, törvényekben foglalva, lerakódtak a demokrácia alapjai, mely alapok bizto-

sították a kommunista uralomban vezető szerepet továbbvivők alapvető célját, a tömegek 

megélhetési kereteinek szűkítésével a biztonságos élettér bizonytalanná tételét. Három évtize-

den keresztül. Mit jelentett ez? Lélektani hadjáratot, (megéltük), az emberek idegeinek kikez-

désével szorongást, (a társadalom nagyobbik felében ma is jelen van), belső félelmet, (ha van 

kenyérkereseti lehetőségem, mi vár rám holnap); jövőképében kilátástalanságot; következmé-

nyeként az anyagi tönkremenés mellett a lelkekben végigvonuló etikai züllést.  

 

Megjegyzendő! Az élettér „szellemi részében” sem hazudtolták magukat meg a liberális 

csapatjátékosok. Ennek a játéknak elei is voltak. S ha már említésre került az 1949. évi XX. 

törvény, elmondhatjuk, hogy átalakításának részeként: a rendszerváltás, mint olyan, tagadni 

kár lenne, a szabályozás jogi alapjaiban sok minden új megfogalmazást nyert. Az igaz, hogy 

az alaptörvény, vagy mondjuk, hogy alkotmány, egyes paragrafusainak értelmezésében válto-

zott ugyan a „rendszer”, a politikai gondolkodás vetületeként. Ebben a politikailag „korrekt” 

gondolatkörben még egyetértés is lehetséges lehetett egyes értelmiségi körökben, csupán az 

eredmény gondolkodtathatja el az embert, családok millióit lökték rá, a mélyszegényedés útjá-

ra. S ez a magyar társadalom egészének visszamaradását hozta magával, szellemi, erkölcsi, 

anyagi haladásának gátjaként. Ezekkel az alapjainkkal csatlakoztunk, a hasonló kilátástalan-

ság elé néző Európai Unió intézményeihez. Tény, hogy a XXI. századelőn, az ügyeskedők, 

közöttük kiemelten a közelmúltban szerveződött, főként politikai kapcsolatokkal rendelkező 

liberálisnak is nevezhető világproletárok nem kerültek az elszegényedés útjára. Ők kivételek.  

 

A teljes anyagot érdemes elolvasni és elemezni. Két irányzat harca mutatkozik 1989-

ben. A kommunisták eddigi pozícióiknak megtartása érdekében, némi változtatások mellett 

törtek lándzsát, a történeti alkotmány alapjaira felépíthető nemzet jövőjét képviselőkkel 

szemben. Először a törvényhozás elé benyújtott alkotmánytervezet vitájából, DR. Kulcsár 

Kálmán igazságügyi miniszter előadói és záró beszédéből, 239 és Németh Miklós kormányfő, 

és képviselői hozzászólásokból idézünk részleteket.  
                                                           
239 DR. Kulcsár Kálmán igazságügy miniszter beszédéből részlet, az Országgyűlés 39.-i ülésén, 1989. március 8-

án. 3301 - 3320. o. 
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DR. Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter: Tisztelt Országgyűlés! Olyan ország al-

kotmányának előkészítése során, amelynek politikai fejlődése évezreden át nem hozott létre 

úgynevezett írott vagy chartális alkotmányt, s amelynek történetében az ilyen alkotmányok 

léte szinte véletlenszerűnek mondható, abban az értelemben, hogy meghatározott, adott eset-

ben rövidlejáratú politikai szituációhoz kötődött, olyan országban, ahol a politikai folyamatok 

számára szükséges jogi kereteket törvények és szokások adták meg századokon át, ebből kö-

vetkezően az úgynevezett történeti alkotmánya hajlékonyan alkalmazkodott a hosszabb és 

rövidebb lejáratú társadalmi, politikai változásokhoz, amely országban azonban a politikában 

nyilvánosan résztvevő társadalmi rétegek és csoportok körében az alkotmányosság eszméje 

mindig erős volt, végül olyan országban, amelynek történeti alkotmánya és a hozzá kapcsoló-

dó alkotmányosság eszméje, mint valóságos társadalmi magatartás is képesnek bizonyult arra, 

hogy a magyar államiságot több mint ezer évig megtartsa, ilyen országban különösen emlé-

keznünk kell Edmond Bürke híres angol politikai gondolkodó 200 évvel ezelőtt írt szavaira. 

Idézem:  

„Az alkotmányt sajátos körülmények, alkalmak, lelki alkatok, hajlamok, egy nép erköl-

csi, polgár és társadalmi szokásai alkotják, amelyek csak hosszú időtartam alatt mutatkoznak 

meg.” (Bizony! Annál is inkább, mert: „Az írott alkotmány hatástalan, ha az íratlan alkot-

mány, az élő szokások, hagyományok, az élő morál rendje, a kötelességet és a személyes fele-

lősséget nem erősítik meg.” 240  

 

Mai szaknyelven azt mondanám, hogy ilyen országban a társadalom, történetileg kiala-

kult politikai kultúrájának összetevői, sajátos vonásai különösen jelentősek. S írott, kifejezet-

ten jogi dokumentumként megfogalmazott alkotmány készítésénél, annál is inkább figyelni kell 

rájuk, mert később az alkotmány megvalósulását befolyásoló társadalmi környezet részeként 

az alkotmány működésére mindenképpen nagy hatással vannak. …  

Van már történeti példánk arra, mik a következményei az ország múltjától, viszonyaitól 

idegen struktúrák és megoldások átvételének. Ez nem ismételhető meg még egyszer. Meg kell 

találni azokat az eszközöket, amelyek lehetetlenné teszik a magyar társadalomfejlődés múltjá-

tól és jövőbe mutató tendenciáitól idegen, mesterséges, éppen ezért működése során sok disz-

funkcionális következménnyel járó jogi konstrukciók kialakítását: úgy azonban, hogy ez a 

munka és terméke ne ragadjon le az adott helyzet konkrét problémáihoz és napi megoldásai-

hoz. Ez a veszély valóságos. …  

 

A kívánságok nálunk is többnyire a napi politikai törekvésekhez kapcsolódnak, éspedig 

nem ritkán gyanakvástól, félelemtől indíttatva. Tetten érhető ez a félelem és társadalmi össze-

függései is. Egyrészt a félelem attól, hogy az alkotmány … éltet tovább egy, a múlthoz tapadt 

társadalomképet, a Szovjetunióban a 30-as évekre kialakult, és nálunk az 1948-49. évek for-

dulójától kezdődően átvett szocializmus-modellt. Illetőleg a félelem attól, hogy az alkot-

mányban rögzítendő politikai rendszer a tekintélyuralmi politikai rendszer lebontódásának 

egy kezdeti átmeneti szakaszán megmerevedik, … vagy éppen utat nyitva a meghaladni kí-

vánt politikai rendszer egyes elemei továbbélésének, esetleg visszarendeződésnek.  

Másrészt a félelem attól, hogy az alkotmány különösen a magyar államfejlődés ezeréves 

kontinuitásának elismerésével, az alkotmányfejlődés történeti folyamatosságának biztosításá-

val átlépi az 1949-től, vagy éppen az 1945-ös évtől számított évtizedeket, és történeti kontinu-

itás címén valamiféle történeti restaurációra törekszik. E félelmekhez vezetnek vissza azok a 

kétségek is, amelyeket többnyire úgy fogalmaznak meg, vajon alkalmas-e az idő most az al-

kotmányozásra. …  

Az alkotmány a közmegegyezés eszköze, és ennek a szellemnek fenn kell maradnia. …  

                                                           
240 Tóth Zoltán József szerk.: A Magyar szent Korona és a Szentkorona-tan az ezredfordulón. 316. o.  
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A történelmi kiegyezést nemcsak megelőzheti az alkotmány, az alaptörvény megalkotá-

sa, hanem hozzájárulhat megszületéséhez. Feltéve, ha mindenki kész ebben a rendkívül fele-

lősséggel járó munkában felelősségteljes közreműködésre. … Az alkotmány jogszabály. Igaz, 

nem független a politikai viszonyoktól, eszméktől és törekvésektől, nem is lehetséges ez, … 

hiszen bármennyire is ki van téve maga az alkotmányozás folyamata is a különböző hatások-

nak, végül is hosszabb távon is sikeresen nem jelenítheti meg a napi politikai erőviszonyokat, 

rövidlejáratú törekvéseket, és ezek indokául szolgáló eszközöket.  

Az Alkotmány jogszabály-volta és az ebből adódó következmények segítenek eligazod-

ni egy másik, sokat vitatott kérdésben is. Abban ugyanis, hogy a társadalmi, gazdasági és po-

litikai rendszer milyen jellege tükröződjék az alkotmányban, illetőleg e jelleg meg-

fogalmazása problémájának megoldásában, a politikai erők, szervezetek, pártok és az állam 

viszonyának, alkotmányos megjelenítésében. …  

A jogi szabályozás … szolgálhassa a napjainkban szükséges megoldásokat és a jövőbe 

vezető folyamatokat, s ezzel is másrészt meghatározza azokat a megállapításokat, amelyek a 

társadalom jellegét illetően az alkotmányba kívánkoznak. … Szükség van az állam feladatai-

nak valamilyen körvonalazására a határainkon kívül élő magyarsággal kapcsolatban. Ez a 

javaslat valamilyen formában szinte minden vita során, ha szabad így mondanom politikai 

vagy pártállásra való tekintet nélkül, felmerül. Nem kívánnék azonban most ezekre az elvekre 

tett javaslatokkal foglalkozni. Itt is ellentmondásos a helyzet. …  

Alkotmányunk egyrészt visszaállítja a kontinuitást a magyar állam és alkotmányfejlő-

déssel, a benne kikristályosodott elvekkel – gondolok itt például az alkotmányosság vagy ön-

kormányzat eszméjére – és integrálódni törekszik az európai alkotmányfejlődés fő vonalába, a 

politikai eszméknek és intézményeknek abba az évezredes fejlődésébe, amely az európaisá-

got, általánosságban ma már a civilizáció alapjait jelenti. Ebből kiindulva fogadom el a politi-

kai tudomány egyik mai képviselőjének véleményét, miszerint az alkotmány sokkal több, 

mint kormányzat alakításának az eszköze, voltaképpen a nemzetet definiálja, a politikai 

értékek közmegegyezésre támaszkodó dokumentum, amelyben tükröződnie kell, hogy az 

embernek vannak jogai és érdekei. …  

Mindezekből következően az alkotmány a jogállam eszméjére épül, és az olyan alkot-

mányos állam, amely elismeri és garantálja az emberi és állampolgári jogokat, megvalósítja a 

hatalommegosztást, kialakítja azt az alkotmányos jogokat és tételeket védő rendszert, amely 

az alkotmány társadalmi érvényesülését biztosítja. … Elválasztják az államot a politikai párt-

tól, úgy rendezik az állam és állampolgár viszonyát, szakítva a túlsúlyos államfelfogással, 

hogy az új alkotmány egyértelműen állampolgár centrikus legyen. Az állam nem adományo-

zó, gondoskodó, paternalista állam ebben a felfogásban, hanem szolgáltató állam. Az 

egyén pedig polgári létéből eredően az alapvető személyiségi és politikai szabadságjogok bir-

tokosa. …  

 

Tisztelt Országgyűlés! A hatalom megosztásának régi doktrínáját, amelyet klasszikus 

formájában csupán a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom elválasztásában és egyensú-

lyában értelmezünk, négy síkon kell vizsgálnunk és törvényesítenünk az alkotmányban. Az 

első dimenzió a hatalom általános politikai értelemben. Mennyiben van helye ilyen értelme-

zésnek az alkotmányban? Ha elfogadjuk, hogy az alkotmány az ország alaptörvénye és elfo-

gadjuk azzal, hogy konszenzust vagy egyáltalában egyetértést és együttműködést kell terem-

tenie a sokféleképpen differenciált érdekek és az ezekből absztrahálódó politikai felfogásokat, 

meggyőződéseket hordozó társadalmi rétegek, csoportok és szervezetek között, az emberek 

között, … akkor egyrészt minden politikai erő számára biztosítani kell a működés lehetőségét. 

Másrészt, csak azzal a feltétellel működhetnek, ha nem sértik mások jogait és szabadságát. 

Erre tekintettel azonban a politikai érdekérvényesítést és a hatalomra való törekvést mindenki 

számára korlátozni kell. …  

A kizárólagos hatalomra való törekvés tilalma ugyanis azt jelenti, hogy egyetlen politi-

kai szervezet sem kerülheti meg, vagy függesztheti fel az alkotmányos intézmények működé-
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sét. Nem gyakorolhatja közvetlenül a hatalmat, nem törekedhet más politikai szervezet, vagy 

éppen ilyen szervezet által képviselt társadalmi csoport felszámolására, sőt akár az alkot-

mányban foglalt elvek érvényesítésén túlmenő korlátozására sem.  

Történelmünk tanulságai nagyon is megalapozottá teszik azt a nézetünket, hogy nem 

elegendő a pozitív diszkrimináció megszüntetése, ahogyan nem elegendő a politikai pluraliz-

mus elvi megjelenítése sem. …  

A kizárólagos hatalom elérésére, a hatalom erőszakos úton való megszerzésére és meg-

tartására irányuló törekvésekkel szembeni fellépés joga és kötelessége a magyar alkotmány-

fejlődésben akár az 1222. évi Aranybulla híres 31. cikkelyére is visszavezethető lenne, hiszen 

abban is a törvénysértő hatalommal szembeni törvényes, tehát bűncselekményt nem képező 

fellépésre kaptak a társadalom bizonyos rétegei jogosultságot. …  

 

A hatalom megosztásának második dimenziója az államhatalmi ágaknak funkcionális 

meghatározottságuk mentén való elválasztása és egyensúlya. … Állandó cél az, hogy a külön-

féle hivatalok hatásköre oly módon állapíttassák meg, hogy mindegyik kordában tarthassa a 

másikat. Ebből kiindulva mondhatta aztán csaknem 200 esztendővel később Warren Burger, 

az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának elnöke, hogy: az államszervezetet szándékosan 

építették fel úgy, hogy működési rendszere „konfliktusokra, zavarokra és diszharmóniára ve-

zessen.” Az államszervezet ilyen felépítése kétségtelenül kevéssé alkalmas arra, hogy egyet-

len, akár jól meghatározott politika is minden másra való tekintet nélkül érvényesüljön. …  

A hatalmi ágak elválasztásának és egyensúlyának elve … olyan technikai megoldást je-

lent, amely mindenképpen érvényesítendő ahhoz, hogy a jogok és a kötelességek érvényesít-

hetők legyenek. … Alkotmányosan működő jogállam számára az államhatalmi ágak, a tör-

vényhozás, a végrehajtás és a bíráskodás elválasztása és egyensúlyuk biztosítása nélkülözhe-

tetlen. S a szabályozási elvek ezt következetesen érvényesítik is.  

 

A hatalom megosztásának harmadik dimenziójáról. … A törvényhozás, az országgyűlés 

a népszuverenitás letéteményese ugyan, s ebből fakadó jogosítványai államszervezetünket 

erősen közelítik a parlamentarizmushoz, hatalmában három vonatkozásban mégis korlátozott. 

Egyrészt a népszavazás intézményével, másrészt olyan köztársasági elnöki pozícióval, akit a 

lakosság választ, végül azzal, hogy az alkotmánybíróság az alkotmányosság szempontjából a 

törvényeket is felülvizsgálhatja. Belső működésében is felmerül azonban további szempont-

ként annak biztosítása, hogy ne rendelkezhessék eltúlzott hatalommal, főleg, hogy biztosítha-

tók legyenek a parlamenti kisebbség, illetőleg az általa képviselt lakossági rétegek, csoportok 

jogai, politikai nézeteinek kifejeződése, hogy a többségi elv ne vezetessen a gyakorlatban 

visszaélésekre. Ezért merült fel – ismétlem, a szabályozási elvekben talán nem elég hangsú-

lyosan – kétkamarás országgyűlés gondolata. …  

A fékek és egyensúlyok elve, ha a szervezeti forma és a tartalom változhat is, mély poli-

tikai bölcsességet fejez ki hosszú távra, akár nálunk is, ma még előre nem látható helyzetekre 

is gondolva. Így, ha felteszik nekem a kérdést, hogy mi más indokolhat egy esetleges második 

kamarát a protokolláris szempontokon túl, mint a fékezés, akkor a válaszom akár igenlő is 

lehet és éppen ebben látom értelmét is. Hangsúlyozottan nem, vagy nem elsősorban jelenlegi 

viszonyainkra gondolva. A második kamara többféleképpen kialakítható. Az egyedüli kí-

vánalom, hogy tagjai ne az első kamara választására érvényes elvek alapján foglalják el szé-

küket. Így a jogok pontos körülírásával, az ügydöntő hatalmat mindenképpen az első kamará-

nak biztosítva, sok évszázados politikai bölcsesség is kifejeződhet alkotmányozásunk folya-

matában.  

Biztosítandó azonban a hatalom megosztása a végrehajtó hatalom esetében is. A szabá-

lyozási elvek egyértelműen a köztársasági elnöki pozíció mellett foglalnak állást. … Mindösz-

sze arra hívnám fel a figyelmet, hogy az Elnöki Tanács intézménye nem csupán idegen a ma-

gyar jogtól …  hanem az a funkció, amit a legutóbbi időkig ellátott, volt idegen, sőt veszélyes, 

nem kis mértékben lehetővé téve puszta létével is a tekintélyuralmi rendszer működését. Ne 
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feledjük: az Elnöki Tanácsnak az Országgyűlést helyettesítő jogköre volt, és ha volt valami 

indoka a kollektív jellegének, ez lehetett; ne egyszemélyi államfőben mutatkozó végrehajtó 

szerv kerüljön a törvényhozói pozícióba.  …  

 

Fontos, hogy a végrehajtó hatalom a köztársasági elnök és a kormány között megosztva 

is tartalmazza már szerkezetében is a fékek és egyensúlyok rendszerét. … A végrehajtó hata-

lom így bizonyos fokig megoszlana a kormány és a köztársasági elnök között. Úgy azonban, 

hogy a kormányzást felelősen a kormány végezné. A közigazgatási tevékenység irányítása 

tehát nem hárulna a köztársasági elnökre.  

A hatalom megosztásának e harmadik dimenziójában felmerül a bírói hatalom belső 

megosztása is. Bizonyos megosztás mindenképpen kialakul, mert az alkotmánybíróság nem 

tartozik a rendes bíróságok szervezetrendszerébe. Egyes esetekben pedig, ha a rendes bíróság 

előtti lehetőségeket kimerítette, az állampolgár is fordulhatna az alkotmánybírósághoz. … Ezt 

a lehetőséget azonban csak pontosan körülhatárolva szabadna biztosítani. …  

Az igazságszolgáltatáson belüli további hatalommegosztás azonban az ügyészi szerve-

zet közbejöttével is megvalósítható, hiszen az úgynevezett általános felügyelet éppen az al-

kotmánybíráskodással, a közigazgatási bíráskodás bevezetésével, pontosabban általánossá 

tételével, és bizonyos fokig a Legfelsőbb Állami Számvevőszék felállításával is, feleslegessé 

válik, illetve nagyon szűk körben vonható meg. Az ügyészi tevékenység tehát mindenképpen 

az igazságszolgáltatással összefüggésben hangsúlyozódik, akár bizonyos körben, a nyomozat 

feletti felügyeletben, akár a vádképviseletben. …  

 

Végül a hatalom megosztásának negyedik dimenziója az önkormányzati hatalom, a he-

lyi és a regionális önkormányzat valóságos működése. Hadd idézzem itt Eötvös Józsefet: Az 

államhatalom korlátozása végett – mondja – arról is kell gondoskodni, hogy az egyén ne el-

szigetelten álljon az államhatalom ellenében. Az egyetlen védőeszköz tehát korunkban az 

állam mindenhatósága ellen ugyanaz, amely századokon át szolgált oltalmául mindenféle kor-

látlan uralom ellen, tudniillik, hogy a községnek, a tartománynak és általában az államban 

lévő szervezeteknek, amelyek az egyént az állammal egybefűzik, bizonyos kört adjanak önál-

ló tevékenységre és ezáltal az államhatalomnak gyakorlatilag szilárd határokat vessenek.  

 

Vannak tárgykörök, amelyekben teljesen nyitva kell hagyni a vitát éspedig véleményem 

szerint végig az alkotmány egészére, vagy esetleg külön ezekre a problémákra szervezett nép-

szavazásig. Ilyennek tekintem például az államforma kérdését. A különböző elnevezések gya-

korlatilag – ha szabad így mondani – szakmai tartalmukban lényegében ugyanazt jelentik. 

Politikai és érzelmi motívumok lépnek tehát elő a választás során és ezt a lakosságra kellene 

bízni.  

 

Ugyanez a helyzet a nemzeti szimbólumok, különösen a címer ügyében. Heraldikailag 

tiszta a kép, szakmai szempontból tehát leginkább a koronás címer lenne elfogadható, amely, 

igazolhatóan a XIII. századtól már nem volt a királyság jelképe, hanem az állam szimbóluma. 

II. Andrással például az egyház már olyan esküt tétetett – idézem –, hogy a királyság jogait és 

a korona méltóságát sértetlenül fogja megőrizni. (Tudni kell, hogy a regnum „királyság” itt az 

országot jelentette.) De a XIV. századtól kezdve az állásfoglalás még világosabb. Hadd említ-

sem csak példaként a magyar rendek által alkotott egyik 1386. évi törvényt, amely szerint, 

idézem: „Az ország, valamint a szent korona közös hasznát tartjuk szem előtt és mégha a kirá-

lyi fenség akarna is ellene tenni, ellenszegülünk neki és eredményesen megakadályozzuk.” … 

A heraldikai, szakmai érvek mellett azonban a címer megválasztásában is közrehatnak a poli-

tikai és az érzelmi motívumok. Éppen ezért ebben is a nemzet egészének kell állást foglalni.  

 

A parlamenti vitában egyetértés mutatkozott a hatalmi ágak szétválasztása és az emberi 

jogok kérdésében, viszont ellentétes vélemények alakultak ki a társadalmi rend, nemzeti jel-
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képeink és az állami és magán tulajdonnal való alkotmányos rendelkezésekben. A vitában 

elhangzott sok jó, és előremutató gondolat mellett, valamiféle lemondásszerű keserű nosztal-

giás sajnálkozás a kommunisták szocializmusa miatt, mely időben, Rákosi és Kádár éráiban, 

feledhetetlen ország-építkezés folyt. És vád és félelem, a két világháború közötti „hatalmi-

struktúra” pocskondiázása, az 1956-os szabadságharc mocskolása is teret nyert. Elsősorban 

Méhes Lajos felszólalására utalok: Két kérdéshez kívánok hozzászólni. Az egyik az ország 

közelmúlt történelme miként szerepeljen az alkotmányban, a másik az új alkotmány jellege.  

 

Nehéz a múlttal szembenézni, de muszáj. Ugyanakkor az 1989-es tudást, szemléletmó-

dot nem lehet például az 1949-es alkotmányon, számon kérni. … Az 1949-ben elfogadott al-

kotmányunk a munkásmozgalom nagy igazságait, eszméit fogalmazta meg, de érvényesítésé-

nek biztosítékait nem építette ki. Az 1949-es alkotmányunk nem követte a politikai jogok 

osztályalapon történő korlátozását, deklarálta az államhatalomban való részvétel jogát és a 

demokratikus képviseletek elsőbbségét. … Egyetértek azzal, hogy az új alkotmány ezeréves 

államiságunkkal való folyamatosságát megőrizze, és azzal is, hogy mutasson rá a munkás-

mozgalom törekvésein alapuló új társadalmunk teremtette értékeinkre. … Egyetértek azzal, 

hogy az új alkotmányba át kell venni a tőkés világ modernizációs eredményei közül mindazt, 

ami korszerű, de eközben meg kell tartani a szocialista jellegét. 241  

 

Németh Miklós kormányfő országgyűlési felszólalása  

 

Ma már szinte senki nem vitatja, hogy nem a régi alkotmány módosítása, hanem új al-

kotmány kidolgozása szükséges. Napjainkban már nem szorul bizonyításra az a tény, hogy az 

1948-49-ben kialakult társadalmi, gazdasági, politikai rend, amelynek jogi leképezése volt az 

1949-es alkotmány, már nem alkalmas kerete a modern ipari világhoz történő felzárkózásnak. 

A szocializmus modell-váltása tehát elkerülhetetlen. …  

Amit viszont mi, magyarok szinte egyöntetűen nélkülözhetetlennek tartunk, az a de-

mokrácia, a pluralizmus, vagyis a különböző érdekek intézményes politikai kifejeződése. 

Vannak az egyetemes emberi fejlődés örökségét képező demokratikus alapelvek, amelyeket 

adott társadalmi rendszerben, adott kulturális és történelmi hagyományok közegében sajáto-

san érvényesítenek. Ez a mi demokráciánkban is igaz kell, legyen. … Ne legyünk se különö-

sen büszkék, se szégyenlősek amiatt, hogy saját utunkat járjuk. …  

Koncentráljuk tehát energiánkat arra, hogy ezt az utat kiépítsük és járhatóvá tegyük, és 

hatástalanítsuk, ne pedig felrobbantsuk az út menti, múltból itt maradt időzített bombákat. 

Mert vannak ilyenek, mert voltak bűnök, és e bűnöknek áldozatai, őket mi most megkés-

ve, de a történelmi lehetőséggel azonnal élve rehabilitálni fogjuk. A tények feltárása, ösz-

szeillesztése és minősítése történészi alaposságot, igazságos mérlegelést, tárgyilagosságot, 

távolságtartást, érzelemtől és indulattól mentes megközelítést és értékelést igényel. Ez rendkí-

vül időigényes feladat. Elégtételt akarunk szolgáltatni és nem azt keresni, kin lehet elégtételt 

venni. Rehabilitálásra és nem bűnüldözésre vállalkoztunk.  

Sokan kérdezik, tényleg az új alkotmány megalkotása, valóban, a jogi garanciák megte-

remtése most a legfőbb feladat e hazában, mikor a gazdaság beteg, az életszínvonal csökken, 

a nép egészségi állapota romlik, az oktatás, művelődés, kultúra pedig leértékelődik. Ennek 

ellenére az én válaszom határozott igen, mert megtapasztalhattuk, jogi garanciák nélkül nincs 

demokrácia. Demokrácia nélkül nincs alkotmányosság, s alkotmányos jogrend nélkül nincs 

biztos alapja a gazdasági fejlődésnek. S ha a gazdaság nem fejlődik, nincs alapja, forrása a 

társadalom anyagi, szellemi, kulturális és erkölcsi felemelkedésének. Indokoltnak fogadhatjuk 

el, hogy most átmenetileg a politikai intézményrendszer reformja évtizedes lemaradás után 

elébe vágott a gazdasági reformoknak. De csak átmenetileg. Tendenciájában a kettőnek 

együtt kell haladnia, a tartós leszakadás ugyanis töréshez vezet. …  
                                                           
241 A képviselők hozzászólásaiból részleteket a 7. sz. mellékletben olvashatunk (204. o.) 
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Hazánkat Európához akarjuk felemelni. Tudjuk, nagy a szintkülönbség, és ez csak foko-

zatosan történhet. A sikeres átmenethez a haladás ütemét úgy kell meghatározni, hogy követni 

tudjanak bennünket azok, akikért előrehaladni egyáltalán érdemes, mert támaszunk csak kö-

vetőinkben van, szélsőségeket csak kevesen követnek. Erő csak a centrumban van, s a cent-

rumot a reform köré kell megszervezni. A kormány ezt akarja, s ez az, amit én reformcent-

rumnak nevezek. … Úgy kell haladnunk a reformok útján, hogy a hatalom és a társadalom 

viszonyában ne bénító szembenállás, hanem az együttműködés legyen meghatározó. Az ezer-

éves magyar történelemben mindig csak akkor volt eredményes a gazdaság- és társadalom 

építés, amikor a reformok útját jártuk, amikor a reformokat erős, a társadalom támogatását 

élvező kormányzat vezérelte. A sodródó hatalom mindig széthúzáshoz, széteséshez, anarchiá-

hoz vezetett.  

A magyar reformidőszak sikereinek titka abban rejlett, hogy a folyamatot központilag 

vezérlő, erős kormányzat együttműködött a reformfolyamatokat hordozó társadalmi rétegek-

kel. … Az állam ne legyen a társadalom gyámja, de éjjeli őrként szemlélődő mellékszereplője 

sem! Legyen központi szervező erő, vagy – ha úgy tetszik – menedzser, amelynek feladatai:  

 

Egyrészt: olyan gazdálkodási feltételek kialakítása, amelyben a tőke, hasznot eredmé-

nyez és abból bővített újratermelés, a humán szféra és az államapparátus költségei fedezhetők. 

Az állami költségvetés a nyereséget csak oly mértékben ossza újra, hogy a társadalmi esély-

egyenlőtlenséget mérsékelje, és az államszervezetet fenntartsa;  

Másrészt: annak megszervezése, hogy a társadalom döntően saját maga elégítse ki igé-

nyeit és szükségleteit. Az állam nyisson tág teret a különböző tulajdonformák, társaságok, 

önkormányzatok, egyesületek, alapítványok működése számára;  

Harmadrészt: a legfontosabb állami döntéseket az országgyűlésben alkotott törvények 

tartalmazzák, s a törvények nemcsak az állampolgárokra, hanem az államra, annak szerveire 

is kötelezőek legyenek.  

 

… Mindig tévedtünk, olykor tragikusan nagyot, ha szolgai módon másoltunk egy külső 

modellt. Van saját értékrendünk, de nem lehet minden értékünk csak belső eredetű. Be kell 

fogadnunk és társadalmunk szervezetébe kell építenünk a külvilágban felmutatott értékeket is. 

Az egészséges szervezet ugyanis befogadja és asszimilálja, ami hasznára lehet és kiveti ma-

gából, ami testidegen. Mi akkor is magyarok maradunk, ha vérünkben és szervezetünkben 

már Európa összes népének éltető nedvei lüktetnek.  

Nekünk saját történelmünk van, saját nemzettudatunk, sajátos jelenünk és saját magyar 

modellt akarunk felépíteni. Van hozzá keservesen megszerzett tapasztalatunk, építőanyagunk, 

amibe már Kőmíves Kelemennél nem kisebb áldozatunkat beleraktuk. A ház tehát állni fog, 

ha erős akarattal és örömmel rakjuk egymásra az építőköveiket. Az új alkotmány lehet az ün-

nepélyes alapkőletétel. És amit benne megfogalmazunk, az nemcsak mai önmagunkról szóló 

dokumentum kell, hogy legyen, hanem hosszú időre érvényes, előrelátó és előremutató valódi 

alaptörvénye e nép ország építő tevékenységének, sorsának, emberi életének. …  

Az alkotmányozó munkával, a jogalkotással és általában a politikai intézményrendszer 

reformjával szemben igényes követelményeket kell támasztani, de nem szabad illúziókat táp-

lálnunk. A világban elfoglalt helyünket befolyásolja ugyan, de nem meghatározóan: milyen 

társadalmunk működési rendje, hogyan működik a demokrácia, a nyilvánosság, milyen a dön-

tési mechanizmus, erős-e a társadalmi kontroll? Helyünket a nemzetek gazdasági erősorrend-

jében alapvetően tehát nem mi, vagy nemcsak mi határozzuk meg. Létük és felemelkedésük 

egyetlen esélye, ha összekötik sorsukat a haladás irányát és ütemét meghatározó erőkkel. De 

potyautasként nem kerülhetünk a zászlós hajóra, meg kell váltanunk jegyünket, azt pedig csak 

egy európai jogrenddel, demokráciával, iskolázottsággal, kulturáltsággal, néhány eddigi tár-

sadalmi magatartásforma sutba vágásával, az adni és befogadni képes szellem felmutatásával 

válthatjuk meg. … Köszönöm figyelmüket.  
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Dr. Kulcsár Kálmán záró beszéde  

 

Bontakozik ki az egyetértés, … elsősorban abban, hogy ez az alkotmány jogszabály. … 

Elfogadást nyert az is, hogy az alkotmány egészében tartalmában, szabályozási elveiben pedig 

különösen fejezze ki társadalmunk jellegét, politikai céljait és irányultságát. Néhány olyan 

problémát említenék, ami vitatott.  

Sorrendben haladva az első az Országgyűlés. Egy képviselői felszólalás arra utalt, hogy 

a törvényhozó testület szerepének fokozásából kiindulva értékelte az alkotmány szabályozási 

elveit. Azt hiszem, hogy ez az, amit nem tehetünk meg. Ha elfogadtuk azt, hogy a hatalom 

megoszlik és különböző ágai egyensúlyban vannak, akkor nem fogadható el az, hogy csupán 

az egyik hatalmi ágazat erősítésének a szempontjából kiindulva közelítsük meg és értékeljük a 

többit. Szembenállók minden olyan elképzeléssel, amely a Parlament szerepének erősítése 

címén gyengítsünk más hatalmi ágazatokat vagy próbáljuk azokat a parlamenti kontroll alá 

vonni.  

Különösen nem értek egyet azzal, hogy a bíróság fölött is társadalmi kontrollt kell te-

remteni és erre a Parlament, illetőleg a Parlamentnek alárendelt ügyészi szervezet lenne az 

alkalmas megoldás. A bíróság fölött nincs társadalmi kontroll. A bíróság, mint a hatalmi ága-

zatok egyike, saját kontrollját végzi el a maga szervezetével, és hogy a bírói szervezet úgy 

működhessen, ahogyan rendkívül felelősségteljes feladataiból következik, ennek érdekében 

van szükség a bírói szervezet reformjára. …  

Azt kérem, járuljon hozzá az Országgyűlés ahhoz, hogy a második kamara alternatíváját 

is szerepeltessük a továbbiakban is. A két kamarának létét nem a múlt alapján kell megítél-

nünk. … A kétkamarás Országgyűlés szervezeti megoldásában a leglényegesebb elem, a 

többségi véleménnyel szemben is a kisebbség jogainak a biztosítása. A többség is lehet diktá-

tor. … Nem szeretném természetesen megkérdőjelezni a parlamentarizmus alapelvét, a több-

ségi elvet, a többségi döntés jogosságát, de nem véletlen, hogy adott esetben a világon sok 

helyütt megkívánják, és itt is felmerült nagyon érdekes javaslatként, a konszenzust.  

Tehát nem elegendő többségi döntés. Nos, mindezekre tekintettel én nem tartom feles-

legesnek, … hogy legyen egy olyan intézmény a parlament működésében, amely ugyan nem 

dönt, de bizonyos lehetőséget kap arra, hogy érdekeket, ismereteket képviseljen, kifejezésre 

juttasson, s mindezzel meggondolásra késztesse a döntést hozókat. … Én tehát változatlanul 

megfontolásra érdemesnek tartom a második kamara intézményét. …  

 

Javaslatok hangzottak el a vita során, hogy az egész társadalom alkotmányozzon. Min-

den politikai erő vegyen részt az alkotmányozásban, hiszen csak úgy biztosítható az alkotmá-

nyozás révén akármilyen szintű közmegegyezés, ha lehetőség van a folyamatban való részvé-

telre. Ennek a formáit kell megtalálni. … Az alkotmányozó bizottság léte és összetétele az 

Országgyűlés döntésétől függ. Az Országgyűlés hozta létre, választotta meg tagjait, bővítette 

ki későbbik során. Az én véleményem szerint nincsen semmi akadálya annak, hogy ezt a par-

lamenti alkotmányozó bizottságot a parlament maga tovább bővítse. Meghívhatja ennek a 

bizottságnak a munkájába teljes jogú részvételre a különböző politikai erők képviselőit, akár 

úgy is, hogy tagként megválasztja őket. Találjuk meg valamilyen módon a formalizált lehető-

séget is a tényleges részvételre, a tényleges együttműködésre. …  

 

Elnök: Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom, következik a határozathozatal. … A szö-

vegtervezetet az Országgyűlés alkotmány-előkészítő bizottságának egyetértését követően bo-

csássa társadalmi vitára. … Határozatot hirdetek: az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a 

határozati javaslatot.  

 

Központi Bizottság, avagy a Kebel Barátok foszlányában a kegyelet és a megbékélés  
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Tisztelt Olvasó! Kedves Gondolkodó. Idézek néhány mondatot az MSZMP K. B. 1989. 

évi jegyzőkönyvei I. kötetből. Kádár János első mondata a 758. oldalon kezdődik:  

 

„Engedjék meg a következők megjegyezzem. Nekem van betegségem, nagyon hasonlít 

ahhoz, ami a feleségemé: fogy. Ő is, én is. … Nekem az a bajom, hogy az agyam örökké fo-

rog és az is energiát kíván. ... Amióta abban a helyzetben vagyok, hogy nem tudok beszélni, 

… olyasmit is kell mondanom, amiért felelek. A XXII. kongresszus idején derült ki minden, 

hogy mit jelent az, hogy személyi kultusz. … másfél órán át magyarázott a Hruscsov, hogy 

miért kellett ugyancsak törvénytelen eszközökkel megölni Beriját. … Rákosi beszámolójában 

… azt mondta, hogy mi ezen már túlvagyunk. Mert akkor volt már ez a Rajk-ügy. Ami kide-

rült, hogy ez egy koncepciós per volt. Itt úgy hívják. … Én emlékszem, hogy ennek a betege 

lett a Marosán is, ami ott elhangzott.” … 242  

 

Grósz Károly elvtárs: Köszönjük szépen Kádár elvtárs. (taps) Elvtársak, azt javaslom, 

hogy tartsunk egypár perc szünetet.  

 

Persze, az egész beszédet kell elolvasni. Számomra a kiemelt mondatok a lelkiismere-

tet hozták a felszínre. Kádár János egyik lelkiismereti kérdése a Rajk ügy. Idevonatkozónak 

tartom Farkas Vladimir könyvéből az alábbiakat.  

 

„Rajk László életének utolsó szabad napja a megbeszéltek szerint zajlott le. Hogy Kádár 

János milyen mesterien hajtotta végre saját ötletét, azt ismerniük kell az MDP Központi Párt-

iskolája azon hallgatóinak is, akik az 1949/50-es tanévben ott tanultak. Ők szem- és fültanúi 

voltak Kádár János Rajk-üggyel kapcsolatos beszámolójának, amelyben élményszerűen elme-

sélte saját május 30-i szerepét. Mikor ár úgy láttam, hogy közeledik Rajk László megbeszélt 

hazamenetele ideje, akkor döntésre vittem az éppen soros sakkpartinkat. Ránéztem az órámra, 

és azt mondtam Rajknak: most pedig, matt. Jellemző, hogy ezeket az élményeit frissiben Far-

kas Mihálynak is dicsekvően elmesélte. … Május 31-én reggel, amikor beléptem a reggeli 

eligazító megbeszélésre Péter Gábor dolgozószobájába, szokatlan légkör fogadott. … Péter 

Gábor felém fordulva a következőket mondta. Nagy nap ez nekünk, letartóztattuk Rajk Lász-

lót. …  

Természetesen rendkívüli eseménynek tekintettem Rajk letartóztatását, de a győzelmi 

mámort egyszerűen nem értettem. … Mit is tudtam meg e reggeli órákban a Rajk - ÁVH el-

lentétről? Csak azokat a mozzanatokat emelem ki, amelyek bepillantást nyújtanak Rajk Lász-

ló egyéniségébe, a „trojka” kíméletlen törekvéseibe, a párt és az ország feletti teljhatalom 

megszerzéséért folyó harcába és nem utolsó sorban abba, hogy ebben a hatalmi harcban mi-

lyen szerepet játszott az ÁVH vezetése 1946 és 1948 között. A hivatalos történetírás évtize-

dek óta megfeledkezik arról, hogy hazánkban ezekben az években nemcsak a népi demokrati-

kus út felszámolás ment végbe, hanem ezzel párhuzamosan került az ország az úgynevezett 

„négyesfogat” kezébe. Ez az egymástól elválaszthatatlan két folyamat nem járt volna sikerrel 

az ÁVH aktív közreműködése nélkül. …  

Ma ,már tudjuk, hogy egy ilyen típusú belügyminiszter ‒ aki a párton belül egyre na-

gyobb népszerűséget vívott ki magának  nem felelt meg a Rákosi-klikk hatalmi elképzelése-

inek, de a Moszkvában székelő birodalmi vezetésnek sem. … Emlékezetem szerint Rajk fo-

lyamatos kihallgatás 48 órán keresztül tartott, eredményre azonban nem vezetett. Ezután Ká-

dár János folyatatta a kihallgatást. … A kihallgatás viaszlemeze és az arról készült gépelt szö-

veg egy példánya 1950-ig ugyancsak Péter Gábor utasítására az én páncélszekrényemben 

volt. … Egyébként a viaszlemezzel kapcsolatban olyan hírek is elterjedtek, hogy annak tar-

talmát Rákosiék  a Piros László-Dékány István vezette Belügyminisztérium segítségével ‒  

1953 után megkísérelték szelektív átjátszással manipulálni.  

                                                           
242 MSZMP K. B. 1989. évi jegyzőkönyvei I. kötet 758. o.  
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De a Kádár-kihallgatás eredményének megismeréséhez nincs feltétlenül szükség a vi-

aszlemez lejátszására. Ehhez elegendő megismerni az MDP KV. 1949. június 11-ei ülésén 

elhangzott Kádár-beszámolót, amely megelőzte Rákosi beszédét. … A Rajk-per azonban ez-

zel nem fejeződött be. Közel két esztendeig tartott még a zárt tárgyalások szorozat. A súlyos 

börtönbüntetések mellett halálos ítéletek is születtek, amelyeket ugyancsak végrehajtottak. Az 

ítélkezés változatlanul Rákosi kizárólagos monopóliuma volt. a pereket az ÁVH  vizsgálati 

főosztálya készítette elő Poljakov MGB ezredes aktív közreműködésével.” 243   

 

Iványi Pál: Tisztelt Központi Bizottság! Mindenekelőtt szeretném megköszönni a fi-

gyelmet, türelmet, amit a Központi Bizottság Kádár elvtárs hozzászólása során tanúsított. … 

Az én értelmezésemben, az 50-es éveket mi tévútnak kell hogy minősítsük. Ennek követ-

keztében az 56 nem egyszerűen ellenforradalom, hanem egy tévúton járó pártnak és 

mozgalomnak az összeomlása és válsága. De hátra van történelmi múltunkkal kapcsolatban 

a Kádár-korszaknak az értékelése, ez nem lesz könnyű, fel kell vállalnunk tárgyilagosan és 

hűen. 244  

Hagyjunk el végre olyan kifejezéseket is, hogy itt közel harminc éven át közmegegye-

zés volt. Nem volt közmegegyezés. Nem jutottunk volna ide, ha közmegegyezés lenne. A 

kifejezés arra szolgál, hogy megpróbálja eltakarni, elleplezni a párton belüli vitákat, nézetkü-

lönbségeket, és főképpen, hogy ne engedjen teret az alternatív felfogásoknak és törekvések-

nek. Én azzal értek egyet, hogy az a gazdaságpolitika, amit folytatunk, gyökeresen hibás volt, 

elvetélt és nekünk újat kell kialakítani. … tizenöt évvel ezelőtt ez a vezetés juttatta ebbe a 

helyzetbe ezt az országot. És 1972 – 1973-at követően nem reform, hanem éppen a reform 

elnevezése volt, ami bennünket idejuttatott. 245  

Egyébként, hogy a kérdés hátsó felére válaszoljak, én ezt elmondtam a legutóbbi köz-

ponti bizottsági ülésen, amikor itt rendreutasítottak, hogy miért foglalkozom az egyes témánál 

Nagy Imre ügyével, akkor is elmondtam, hogy miért volt politikai indíttatású koncepciós per. 

De a másik, hadd idézzem a következőt:  

 

Politikai Bizottsági ülés 1957. április 2-án. Szóbeli beszámoló a Kádár János vezette 

kormánydelegáció moszkvai útjáról. Előadó Kádár János. A következőket mondotta itt: Szóba 

került Nagy Imréék kérdése is, mi vetettük fel. Az elvtársak helyeslik, hogy megfelelő szigorú 

felelősségre vonást eszközöljünk. Akik már ezzel a dologgal foglalkoznak nálunk, azt mond-

ják, hogy a büntetőeljárás nem kerülhető el, természetesen tényleges bűncselekmények töme-

géről van szó. Lehetetlen az egész ország politikai helyzetét elképzelni anélkül, hogy ebben a 

dologban ne teremtenénk megfelelő rendet. Nézetem szerint, nekünk, a magyar nép számára, 

a magyar nép ellenségei számára is, és a világnak is meg kell mondani, hogy büntetlenül nem 

lehet ellenforradalmat szervezni szocialista rendszerben.  

Én a párt szétesését három okban látom. Tisztázatlan elv kérdésekben, a szervezetlensé-

gében és a személyi problémákban. … Tudomásul kell vennünk azt, hogy a pártban erővona-

lak vannak. Ezek nem elsősorban a személyes viszonyok alapján alakultak ki, hanem elvi ala-

pon alakultak ki. … És azok az erővonalak, amelyek különböző csoportokat jelentenek és 

képviselnek korosztályban, társadalmi elhelyezkedésükben, gondolkodásmódjukban, ezek 

valamilyen módon hajlandók együtt dolgozni azért, hogy választás sikeres lehessen. 246  

 

Azt hiszem, itt tegnap felmerült, hogy van-e pártválság vagy nincs. Azt hiszem, ma már 

nem merülne fel ennek a kérdése. Egy percre érdemes elgondolkodni azon, hogy ha ezt az 

ülést ma a televízió közvetítené, hány ember szavazna erre a pártra? Nagyon mély vál-

                                                           
243 Farkas Vladimir: u.o. 196-198- 203., 204., 241. o.  
244 MSZMP K. B. 1989. évi jegyzőkönyvei II. kötet 1123. o. (Nyers Rezső felszólalásából).  
245 u. o. 1171. o. (Horn Gyula felszólalásából)  
246 u. o. 1201. o. (Medgyessy Péter felszólalásából))  
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ság van. Egy kérdés kell feltenni magunknak, szüksége van-e ennek a társadalomnak az 

MSZMP-re, nem önmagunknak önmagunkra. 247  

 

Az országban, miközben az MSZMP sorainak a rendezésén fáradozunk, egyre szorítóbb 

a félelem – és ezt megerősítette a június 16-i temetés is –, amely ugyan megkönnyebbülést 

hozott és eltávolította a nemzeti megbékélés egyik nagyon lényeges akadályát, de ugyanakkor 

félelmet is okozott széles körben és nem csak a szocialista gondolkodású emberek körében.248  

 

Az alapproblémát én abban látom, 40 éve kormányozzuk ezt az országot. Elkövettünk a 

40 év alatt annyi hibát, úgy isten igazában egy alternatív kormányzás kellene. Nincs Európá-

ban még egy olyan ország, ahol 40 évig ugyanaz az irányzat, ugyanaz a párt kormányozna. … 

Na, de ki kormányozzon ma Magyarországon? Ha lenne egy alternatív szocialista párt, aki-

nek át lehetne adni a hatalmat, hogy megvédené a szocialista vívmányokat, illeszkedne a szo-

cialista világhoz megfelelően. Át kellene adnunk, de nincs ilyen. … 249  

 

Az újratemetés rehabilitáció  

 

Az elmúlt hónapokban az ellenforradalmi bűneik miatt elítélt és kivégzett személyek 

hozzátartozói közül többen azzal a kéréssel fordultak az illetékes állami szervekhez, hogy 

állapítsák meg kivégzett családtagjuk sírhelyét, járuljanak hozzá a földi maradványok kieme-

léséhez, illetve az újratemetéséhez. Az eltelt több mint harminc évre tekintettel, valamint em-

beriességi és kegyeleti szempontok alapján az Igazságügyi Minisztérium illetékes szervei 

megvizsgálták e kérdések teljesítésének politikai, jogi és egyéb feltételeit.  

Megállapították, hogy az 1979-ig érvényes rendelkezéseknek megfelelően, a halálra 

ítélt és kivégzett elítélteket jeltelen sírokba helyezték, így az ellenforradalmi tevékenysé-

gükért kivégzett személyeket is. Többségük sírhelye ezért még hozzávetőleges pontossággal 

sem állapítható meg. Ez egyaránt vonatkozik a fővárosi és a vidéki temetőkre. Megjegyezzük, 

hogy a kivégzetteket 1979-től jelzett sírokba temetik.  

 

Az eddigi vizsgálatok megállapították, hogy az ellenforradalom alatt jelentősebb politi-

kai szerepet betöltő és kivégzett Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós és Szilágyi József, 

valamint a vizsgálati fogságban elhunyt Losonczy Géza földi maradványai - miután eltemeté-

sük körülményeiről dokumentumok maradtak fenn - nagy valószínűséggel megtalálhatók. Az 

exhumáláshoz és az azonosításhoz szakértői vizsgálat szükséges. … A rákoskeresztúri új köz-

temetőben, illetve az ország bármely más temetőjében elhantolt kivégzettek családtagjai ré-

szére lehetővé teszik, hogy fejfát állíttathassanak volt családtagjuk emlékére. A pártszervek és 

szervezetek vegyenek részt a helyi közvélemény formálásában, … hangsúlyozzák, hogy… az 

intézkedések azonban nem jelentik sem az 1956-os események átértékelését, sem az érintett 

személyek politikai vagy jogi rehabilitációját. … 250  

A Központi Bizottság … szükségesnek tartja az 1956-os nemzeti tragédia további té-

nyeken és nemzetközi dokumentumokon is alapuló, a bonyolult ellentmondásokat tükröző és 

az eddigiekénél árnyaltabb értékelését. … 251  

 

A MSZMP K. B. 1989. február 10 – 11-i ülésén tárgyalta a történelmi albizottság vizs-

gálatának eredményét. Néhány részlet az érdemi hozzászólásokból világítja meg a politikai 

vezetés tagjainak kötődését pártjuk múltjához. Érthetővé válik, hogy 33 év után milyen ér-

vekkel járják körül 1956. október 23-a igazságát. Mennyire nyíltak az elnyomatás ellen 1956-

                                                           
247 u. o. 1204. o. (Aczél György felszólalásából)  
248 u. o. 1240. o. Kovács Jenő felszólalásából)  
249 u. o. 1651. o. (Nyers Rezső felszólalása)  
250 MSZMP K. B. 1985-1989. Állásfoglalás Nagy Imre és társi perében (Titkári tájékoztató, 1988. 19. sz.) 537. o.  
251 u. o. 558. o. A Népszabadság 1989. február 12. számában megjelent közleményéből részlet.  
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ban elkeseredett lázadókkal szemben, és a hatalmuk csapdájában vergődő nemzet felé 1989-

ben? A vitában támadták az albizottságot vezető Pozsgay Imrét, mert: a vizsgálat eredményét 

úgy teszi közzé, hogy megkerüli a Központi Bizottságot, a munkabizottság megbízóját. Pozs-

gai Imre elvtárs indoklása is vitatható, ami lényegében azt tartalmazza, hogy az albizottság 

január 27-én tartott vitájában azért állapodtak meg abban, hogy a nyilvánosság előbb szerez-

zen róla tudomást, mint a Központi Bizottság, mert úgy a testületnek nem lesz módja a tényt 

elhallgatni. – tájékoztatja a K. B. tagjait Grósz Károly.  

Ebben az albizottsági jelentésben az 1956-os események megítélése dolgában úgy nyi-

latkoztam, - mondja Pozsgay Imre - hogy miután az ellenforradalom mint jellemző ítélet tart-

hatatlan, a forradalom mint ajánlott forma elfogadhatatlan a számunkra, ebben a többoldalúan 

elfogadható meghatározás a pártot átsegíti, legitimációs problémáján. … Ugyanis nem egy-

szerűen lelki, érzületi dolgokról van szó, amelyek nagyon súlyosak természetesen, hanem 

arról, hogy a párt, mint kezdeményező erő jogállami alkotmányos viszonyok között megter-

vezett többpártrendszer viszonyai között, bizonyos történelmi alapkérdésekben a nép centru-

mához tud-e közelíteni, mert ha ebben nem tud, akkor a nép centrumán kívül esik az összes 

többi kérdésben, és nem lesz megegyezés. 252  

 

Koi Tibor érdekes felvetésében arra világ rá, hogy a Párttagságunk körében kifogásolják 

azt is, hogy ezeket a megnyilatkozásokat a nép nevében teszik. Megkérdezték tőlem is aktíva 

üléseken, pártaggyűléseken, hogy politikai vezetőnk melyik nép nevében nyilatkozott, illetve 

nyilatkozik az elmúlt időszakban, ki kérte, illetve hatalmazta fel rá. … Élénk, felháborodástól 

sem mentes visszhangja volt az 1956-os ellenforradalom egyszavas, árnyaltabb népfelkeléssé 

minősítették. Ha 1956 népfelkelés volt, akkor akik leverték a népfelkelést, a nép ellenségei? A 

kommunisták, munkások, munkásőrök, amit 1956 után elértünk, azt a nép ellen tettük, a nép 

nélkül? 253  

 

Horn Gyula az albizottság egyik tagja, felszólalásában emlékezik. Kádár elvtárs novem-

ber 1-i rádióbeszédében, amelyet 2-án publikált a Szabad Nép, azt mondotta, hogy ez a nép 

felkelése volt és minden dicsőséget megérdemelnek azok, akik ezt végigharcolták. … Hozzá 

szeretném ehhez tenni ugyanakkor azt is, hogy az albizottság eddigi munkájához egy sor 

nemzetközi vonatkozás hiányzik, és ez nagyon lényeges az egész 1956-os ügy megítélésében. 

Hadd emeljek ki ebből két dolgot, hogy mivé fejlődtek az események. Jugoszlávia - 

amelynek nem kis szerepe volt kívülről október 23-ban, 1956. november 1-jén mozgósította a 

hadseregét arra hivatkozással, hogy Magyarországon horthysta restauráció kezdődött el. És ő 

támogatta - Tito elnök maga is kijelentette -, a november 4-iki szovjet beavatkozást. A törté-

nelemhez tartozik, hogy 1956 novemberében Kádár János és vezetése olyan iszonyatos nem-

zetközi szorításba került, hogy gyakorlatilag megakadályozta az akkori vezetésnek bármiféle 

koalíciós törekvéseit, beleértve a kisgazdákkal és másokkal való tárgyalást. És ebben nemcsak 

a hruscsovi nyomásnak volt szerepe, hanem a kínai vagy a nyugat-európai kommunista pár-

toknak is. … Ebben az ügyben, tehát az 1956 nem komplex kezelésének ügyében nekünk 

nemzetközi téren szövetségesünk nincs. Támogatónk nincs. …  

 Ami magát a Pozsgay elvtárs nyilatkozatát illeti. Én nem tudom ezt nem elszakítani 

mindattól, ami ma az országban kialakult. Ennek a lényege az, hogy ebben az országban most 

egy politikai küzdelem folyik, bizonyos elemeiben hatalmi harc. … Amit Pozsgay elvtárs 

mondott, hogy meg kell változtatni az 1956 korábbi egyoldalú értékelését. Én ezzel egyetér-

tek. Hát ő nem cáfolta azt, hogy a folyamatok és mindaz, ahova [eljutottak az 1956-os tragi-

kus események, hogy azok ellenforradalomba torkollottak volna, de tény, hogy korábban egy-

oldalú értékelésünk,] volt az akkori eseményekkel összefüggésben. Én a magam részéről ezt 

így kezelem. … Hozzá szeretnék ehhez még két dolgot tenni. Az egyik eszmei, egyéb zűrza-

varok vannak - én ezt egy kicsit lehet, hogy vulgarizálom -, alapvetően itt anyagi, egzisztenci-
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ális problémák az egyik fő forrása a bajoknak. És nagyon sokan érzik meginogva vagy alap-

vetően meginogva a létbiztonságukat. Most nem életszínvonalra gondolok csupán. 254  

 

Ormos Mária: … Először is 40 évig nem írtunk erről, ezt se felejtsük el, nem azért, mert 

nem szerettünk volna, nemigen lehetett, mert azok a kérdések, amelyek most súlyosodnak 

ránk, még sokkal nagyobb súllyal jelentkeztek a korábbiakban. Most hozzáfogtunk, csak két 

évet és két hónapot említek. 1956. novembertől 1958 végéig két testületnek, a Politikai Bi-

zottság, illetőleg előtte Ideiglenes Intézőbizottság, valamint a Központi Bizottság üléseinek a 

jegyzőkönyvi anyaga, kb. 150 dosszié, átlag 100 oldallal, összesen tehát 15 000 oldal. Ez - bár 

nagyon fontos - csak egyfajta forrásanyag, ebben nincs még sajtó, ebben nincs benne a hon-

védelem, a külügy, a belügy, az igazságügy, ebben nincs benne mindaz, aminek valószínűleg 

jó lenne, ha utánanézhetnénk, szovjet, jugoszláv, román, kínai levéltárakban. Vagyis, jó mun-

kát, alapos munkát, tisztességes munkát azért egy pici időt engedve lehet csak elérni, megva-

lósítani és letenni az asztalra. …  

1956. november 11-ét írunk, az Ideiglenes Központi Bizottság vagy Központi Vezető-

ség akkor még először ült össze, Kádár elvtárs többek között ezt mondta: amikor láttuk, hogy 

különösen vidéken óriási dolgozó tömegek, munkások, bányászok stb. mozdultak meg, olyan 

követelésekkel, szociális követelésekkel, a szovjet csapatok kivonásán kívül, a begyűjtés el-

törlése stb., amit nem lehet ellenforradalmi követelésnek nevezni, ennélfogva lehetetlen lett 

volna az egész mozgalmat tovább ellenforradalmi megmozdulásnak minősíteni. …  

 

December 2. Itt az új koncepciót Kádár elvtárs így indokolja: Feltételezve, hogy az ok-

tóber 23-30-ig budapesti fegyveres felkelésbe bekapcsolódó emberek, fiatalok többsége csak a 

hibák ellen és nem a népi demokratikus rendszer ellen kívánt harcolni, a budapesti fegyveres 

felkelés mégis a népi demokratikus rendszer alapjait érintette, függetlenül a résztvevő szándé-

kától vagy óhajától. Teljes bizonyossággal állíthatom, hogy a vidéken megmozdult és tüntető 

tömegek abszolút többsége nem a népi demokratikus rendszer megdöntésének céljából moz-

dult meg, hanem a párton belüli Rákosi – Gerő -klikk hibáinak kijavítása céljából. Aczél elv-

társ ugyanezen az ülésen kijelenti: A fegyveres felkelést nem tudták volna megszervezni 

mindazok hiba nélkül, amelyek 7-8 éven át felgyűltek az emberekben, lehetetlen lett volna, 

hogy ilyen tömegbázist tudtak volna teremteni. Meg kell mondani, hogy az október 23 jogos 

elégedetlenség miatt kirobbant felkelés volt, amelyet nálunk az ellenforradalom igyekezett 

meglovagolni, és később a vezetést is átvenni.  

Hogyan lett ebből a közelítésből egy egyoldalú ellenforradalmi meghatározás? … Van 

egy nagy vita, a katonák és a politikai vezetők között. A Politikai Bizottság egy jelentést kér a 

Magyar Néphadsereg viselkedéséről és problematikájáról október 23-ától november 4-ig. A 

katonák nem szokatlan módon - a jelentést azzal a gondolattal kezdik - akkor már Révész Gé-

za a honvédelmi miniszter -, hogy, idézet:  

„Az összeomlás alapvető oka nem a hadseregen belül, hanem a párt- és az államvezetés 

felbomlásában van.”  

Ezt a tézist, amely a hadseregről elhárítja a felelősséget a politikai vezetésre, a Politikai 

Bizottság tagjai sorban támadás alá veszik, Apró, Marosán, Münnich, Friss, Biszku, végül 

Kádár elvtárs. Kádár elvtárs többek között a következőket mondja: Miért bomlott fel a Köz-

ponti Vezetőség? Mert a hadsereg felbomlott előbb,  mint a Központi Vezetőség.  

A kölcsönhatásról kell beszélni. Nagy Imre úrrá lett a Központi Vezetőségen, de 24-én 

reggel, sőt 25-én még nem lett úrrá, csak később, amikor a mi Központi Vezetőségünk a fal-

nak lett szorítva külső és belső nyomás következtében. Tessék megtudni, hogy mi kínunk-

ban fordultunk a szovjet kormányhoz! Nekünk, a Szovjetuniónak, az egész szocialista tá-

bornak jobb lett volna, ha nem kellett volna ezt tennünk! Ezért kapituláltunk 28-án, ezért tet-

tük le a fegyvert, mert nem tudtunk kire támaszkodni, mert a munkásoknak, a kommunisták-
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nak nem tudtunk fegyvert adni, és a hadsereg nem állta meg a helyét! Végső konklúzió: úgy 

tűnik, a bomlás erőivel mindenképpen az államapparátus minden területén számolni kellene 

akkor, ha a párt politikai egysége bomlik. Ez az, ami miatt ettől eltanácsolom magunkat, a 

Központi Bizottságot. 255  

 

Nyers Rezső az elmúlt évtizedekből indul ki: ma történelmi távlatban vagyunk. Akkor 

azért úgy gondoltuk még, hogy a Rákosi - Gerő-féle vezetés, tehát a magyar párt vezetése 

hibázott, és akik ezek ellen felléptek, azok a vezetés ellen jogosan léptek fel, de tulajdonkép-

pen a szocializmus adott modellje ellen nem léptek fel, mert az a modell maga a szocializmus. 

Akkor még magam is így gondolkodtam. Elég sokáig, nem is tudom már, mikor változtam át, 

de ma úgy gondolkodom a történelmi távlatból, ahogy a bizottság leírta. Ez a sztálini rend-

szernek a válsága és ha tényleg ez a sztálini rendszer hibás, a tömegek ösztönösen, jogosan 

érezték, hogy itt valami nekik nem megfelelőről van szó, és akkor el kell ismernünk, ez egy 

felkelés, egy népfelkelés, ez majdnem ugyanaz. … Arra is emlékszem, hogyan omlottunk 

össze. És miért omlottunk össze, itt a Tito értékelésére bizony vissza kell térni, ő azt mondta 

Pulai beszédében: „nagy hiba volt a szovjet csapatok első behívása.” „Elkerülhetetlen volt - 

mondta Tito akkor - a szovjet csapatok második behívása.”  

Miért volt nagy hiba az első behívás? Összekeveredett a nemzeti érzés és gondolat a 

szocializmus és ellenforradalom ütközésének a problémájával, és összezavart mindent. Lehet-

e tagadni, hogy a nép lázadt fel, ezt nem lehet tagadni. A Nezvál elvtársék vizsgálata annak 

idején bebizonyította, hogy akik itt lázadoztak, akiket lefogtak, azoknak, azt hiszem 80 vagy 

90 százaléka munkás volt, egész egyszerűen munkás volt. Ez a nép. Lehet-e ellenforradalmi a 

nép, nem lehet ellenforradalmi, de a nemzeti érzés megzavarhatja, és meg is zavarta. …  

Az ellenforradalmi veszély elhárításában nélkülözhetetlen volt a szovjet csapatok má-

sodszori behívása. Nem tudtunk volna már - az a kicsi párt, ami voltunk - megkapaszkodni. 

… Nagy Imre kormánya nem tudta volna tartani magát. Ezért nem kell szégyellnünk a szovjet 

csapatok behívását sem. … 256  

 

Kárpáti Ferenc: … Óriási eltérések vannak 1956 megítélésben. Már 1956-ban, aztán 

közvetlenül 1956 végén, meg 1957-ben egészen a legutóbbi időkig. … Most először jelenik 

meg ez a megfogalmazás és megítélés: a Gerő- Hegedűs-kormányzat tehetetlenségében azon-

nal a szovjet csapatok beavatkozását kérte, s ezzel a nemzeti érzelmeiben amúgy is erősen 

sértett tömegek számára a felkelés nemzeti függetlenségi küzdelemmé vált. Azért hívom fel rá 

a figyelmet, mert első ízben van ez a megfogalmazás. A 30. évfordulón, tehát még két évvel 

ezelőtt homlokegyenest más volt, de végig tulajdonképpen az elmúlt 32 esztendőben úgy tu-

dom egészen más megítélés volt. Ez így hangzik: a Központi Vezetőség, tekintettel a nagy 

erejű szervezett támadására, október 23-ról 24-re éjszaka ülésezett, valamint néhány fontos 

poszton lévő katona és rendőrtiszt árulására döntött a szovjet csapatok segítségül hívásáról. 

Minthogy ez egy igazolt, helyes tény.  

Helyes volt ez a döntés, vagy nem volt helyes? Ha nem volt helyes, miért nem volt? Mi-

lyen más megoldás lett volna? Nekem az a véleményem, hogy lett volna. Minden korábbi 

elemzés ellenére, olyan fegyveres erő állt a Magyar Népköztársaság rendelkezésére, ha az 

akkori politikai vezetésben lett volna valamiféle ilyen elgondolás, hogy saját erejére támasz-

kodva, valami elhatározottsággal meg lehetett volna oldani. De ilyen nem volt. És ezért erő-

teljesen kifogásolom ennek a bizottságnak az ilyen értelmű munkáját, amely nagyon egyolda-

lúan, igazságtalanul megalázza az akkori hadsereg tagjait, tisztjeit, katonáit. Az 54. oldal azt 

mondja: a kormány ezekben a napokban - ez már 24-25-re vonatkozik, a Nagy Imre-kormány 

időszakára - már nem rendelkezett fegyveres erőkkel. Hiszen azok a kompromittált államvé-

delmi hatóságok, karhatalmi egységei kivételével - egészen banális az állítás - zömében szét-

estek, átálltak a felkelőkhöz. …  
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Hogy miért esett szét a hadsereg? Az Intéző Bizottság 57-ben úgy ítélte meg, azért, mert 

a hadsereg vezetése tehetetlen volt, gyámoltalan, gyáva, és voltak benne árulók. Először is 

nemcsak ebből állt a hadsereg, mint mondottam. Másrészt nagyon hibásnak tartom, akkor is, 

és mindenkor annak tartanám, hogy nem volt határozott intézkedés, nem volt határozott kato-

nai nyelven parancs a hadsereg számára, hogy hogyan járjon el. Egyébként ezt az intézőbi-

zottság anyaga bizonyítja. Olyan parancsot adtak, Bata István honvédelmi miniszter 23-án 

este 9-10 óra között, hogy a piliscsabai, az aszódi gépesített ezred azonnal vonuljon Budapest-

re. Az esztergomi harckocsiezred, a tatai tiszti iskola, és később más egységek is rendelke-

zésre álltak. A parancsot teljesítették, lőszerrel. És utána a Bata kiküldött irányítótiszteket. A 

lőszert leszedette. 257  

 

Grósz Károly: Nem az anyagban és nem a közleményben, hanem a politikai munkában 

kell választ adni azoknak, akik úgy látszik nem tudtak még megbarátkozni azzal a felfogá-

sunkkal, hogy az e téren lévő egyoldalúságot is a korábbi arányoknak megfelelően kiigazít-

suk. Meg kell nyugtatni azokat a politikai munkában, akik 1956-ban fegyvert fogtak, akik az 

ellenforradalom ellen léptek fel, hogy nem kell lesütött szemmel és lehajtott fejjel járniuk, de 

én nem hiszem, hogy ezt pártokmányban kell megfogalmazni, ez a politikai munka dolga, ki 

kell menni az emberek közé, és el kell mondani azt az árnyalt megközelítési módot, amely 

máris kialakult, és megítélésem szerint tovább fog gazdagodni. Itt szeretném megjegyezni, 

hogy egy felszólalás kivételével Pozsgay elvtárs szándékát senki nem vitatta, én azt mondom 

változatlanul, hogy KB bizalmáról erősítse meg, biztosítsa Pozsgay elvtársat. 258  

 

A politikai rendszer átalakításáról  

 

… Az egypártrendszer körülményei és annak hazánkban megvalósuló gyakorlata nem 

tették lehetővé a szükséges döntési alternatívák kialakítását, ezek megmérettetését, a széles 

körű társadalmi nyilvánosságot és ellenőrzést. Mindez nagy tömegeket fordított el a politiká-

tól, és bizalmatlanságot szült a kialakult intézményrendszerrel szemben. … Az MSZMP ál-

láspontja az, hogy a demokratikus hatalomgyakorlás a társadalom által ellenőrzötten a közvet-

len és képviseleti demokrácia révén, a többpártrendszer keretei között érvényesüljön. Kezde-

ményezi, hogy ennek feltételei létrejöjjenek, és alkotmányos garanciát kapjanak. 259  

 

Az új alkotmány olyan törvény legyen, amely alapvető kérdésekben – más jogszabályok 

közbeiktatása nélkül – önmagában is alkalmazható jogként érvényesül. Építsen a több mint 

ezeréves magyar államiság és jogfolytonosság, valamint a magyar és az egyetemes alkot-

mányfejlődés maradandó értékeire, szocialista társadalmunk több mint négy évtizedes ered-

ményeire. Fejezze ki, hogy Magyarország szabad, demokratikus és szocialista állam, állam-

formája továbbra is népköztársaság. A társalami-gazdasági-politikai rendre vonatkozó fejezet 

ezeken, az értékeken alapuló elveket rögzítse. 260  

 

Hazánk történetében lezárult a Magyar Szocialista Munkáspárt nevével fémjelzett kor-

szak. … Az átfogó és gyökeres társadalmi, gazdasági és politikai megújuláshoz elengedhetet-

len, hogy belőle új párt alakuljon. … Szakít a bürokratikus pártállam rendszerével, a demok-

ratikus centralizmus elvével. … Folytatója a szocialista és kommunista mozgalom időtálló 

hagyományainak, magáénak vallja, hogy a szolidaritás és a társadalmi igazságosság és az em-

beri szabadságjogok eszméi nem állíthatók szembe egymással. … A gyökeres politikai meg-
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újulást a kongresszus a párt elnevezésével is kifejezésre kívánja juttatni. A jogfolytonosságot 

fenntartva bejelenti a Magyar Szocialista Párt megalakulását. 261  

 

1989. május 8-ai ülésén az MSZMP K. B. állást foglalt a munkásőrség további feladata-

iról. … A K. B. szükségesnek tartja a Munkásőrség további működését. Üdvözli és támogatja 

a Munkásőrség azon törekvését, hogy alkalmazkodjék a politikai változásokhoz, vállalja a 

társadalom reformtörekvéseit. Helyesli, hogy a Munkásőrség önkéntesen szerveződő fegyve-

res testületként – Magyar Népköztársaság védelmi rendszerében integrálódva –, a Miniszter-

tanács felügyelete alatt tevékenykedik. Helyesli, hogy a Munkásőrség tagja lehet minden 18. 

életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki tiszteletben tartja az Alkotmány 

előírásait. … 262  

 

Az Országgyűlés 62. ülése a Munkásőrségről  

 

DR. Borics Gyula igazságügyi minisztériumi államtitkár: … olyan törvényjavaslatot ter-

jesztek az Országgyűlés elé, amelynek témája hosszú ideje foglalkoztatja és megosztja a köz-

véleményt. A Munkásőrségről van szó. Ismeretes, hogy a Munkásőrség 1957 elején szervező-

dött, létrehozásában, feladatai akkori meghatározásában a korabeli politikai viszonyok tük-

röződtek. A fegyveres testületként működő Munkásőrség több mint három évtizedes fennállá-

sa alatt a személyi állományát, feladatkörét illetően jelentős változást ért meg. Alárendeltsége 

is megváltozott, pártirányítás alól a Kormány irányítása és felügyelete alá került. …  

Az utóbbi időkben pedig meggyorsult az átmenet a monolitikus állampárt rendszerű tár-

sadalmi berendezkedésből a többpártrendszerű parlamenti demokráciába. … Valamennyiünk 

közös érdeke, hogy ez az átmenet erőszakmentesen, békés úton menjen végbe. Mindezek elő-

rebocsátása után megállapítható, hogy a Munkásőrség szervezését kiváltó okok megszűntek. 

Annak fenntartása ma már nem indokolt. Ezért a kormány nevében javaslom a testület meg-

szűnésének kimondását. …  

A Munkásőrség személyi összetételét tekintve társadalmi, hivatásos és polgári állo-

mányból áll. A testület megszüntetése folytán a hivatásos és polgári állomány elveszti a szol-

gálati, illetőleg a munkahelyét. Ezért róluk gondoskodni kell. Egyidejűleg meg kell oldani a 

Munkásőrség vagyoni helyzetének, haditechnikai eszközeinek rendezését is. … Az Ország-

gyűlés a Munkásőrség megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot 274 egyetértő, 6 ellenző és 

31 tartózkodó szavazattal elfogadta. 263  

 

Az Országgyűlés tárgyalja az MSZMP vagyonát egy érdekes elő mondattal.  

 

Feladat a pártvagyon minél nagyobb részét átmenteni. És úgy továbbvinni, hogy a párt-

jelleg eltűnjön, de a Párt rendelkezésre álljon. 264 Az Országgyűlés a 9. napirendi pontként 

tárgyal arról a vagyonról, amelyek az MSZMP és más társadalmi szervek kezelésében van-

nak. Előterjesztő: DR. Békesi László:  

 

Tájékoztatót és nem tételes precíz elszámolást terjesztek Önök elé a társadalmi szerve-

zetek vagyonáról, valamint költségvetési támogatásáról. … Nem tudunk valós képet adni a 

szervezetek tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanvagyon pontos értékéről. Hi-

szen azok nyilvántartása nem a reális forgalmi értékek, hanem különböző időpontokban szüle-

tett, úgynevezett nyilvántartási értékeket tartalmaz. Ez alól mindössze az elmúlt egy-két évben 

befejezett beruházások képeznek kivételt. … Hogy a vagyonnyilvántartás adatai mennyire 
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nem alkalmasak megalapozott következtetések levonására, arra mindössze egy példát említe-

nék. A Központi Bizottság Jászai Mari téri székházának értéke a nyilvántartások szerint 310 

millió. A nem egészen 12 milliárd forint összesített értéken nyilvántartott vagyontömeg for-

galmi értéke tehát a valóságban annál lényegesen több. …  

Aligha kell bizonyítanom, hogy 1968-tól, tehát az első olyan évtől kezdve, amikor a 

költségvetési füzetekből kimutatható volt az MSZMP, illetve más társadalmi szervezetek tá-

mogatása, napjainkig 47,4 milliárd forint összegű költségvetési támogatás, illetve a párt a 

KISZ és a szakszervezet közvetlen irányításával működő vállalatok 8,6 milliárd összegű adó-

jának átengedésével, együttesen 56 milliárd forintos támogatást jelent folyó áron, ami valori-

zálás nélkül alkalmatlan a közgazdasági elemzésre. … A nyilvántartások adatai szerint ez az 

infrastruktúra 1384 olyan épületet tartalmaz, amelyet a társadalmi szervek kizárólagosan ke-

zelnek és további, közel 1500 olyan épületet, ahol a kezelői jog más szervekkel megosztott. 

Az elmúlt 31 év alatt, tehát 1957-től, az MSZMP működésének költségeit 21 százalék-

ban fedezte az állami támogatás, 75 százalékát pedig a párttagok tagdíja. Ez az arány 1988-ra 

lényegesen megváltozott. Hisz az elmúlt évben az állami támogatás a párt összes bevételi for-

rásainak több mint 50 százalékát tette ki. Az utolsó tíz esztendő állami beruházásainak 4,3 

milliárd forintos összege egyenlő a nyilvántartott vagyon értékének 54 százalékával. A torzí-

tás itt nyilvánvaló, ám az adat így is figyelmet érdemel. … A vegyesen megjelenő állami, 

párt-, illetve tömegszervezeti feladatok elválasztása a finanszírozás oldaláról, lehetetlen. …  

A Minisztertanács 1977-ben hozott határozata alapján 1977. szeptember 1-je óta a párt 

minden ingatlana állami tulajdonban van. Ezen ingatlanokra a Kormány kezelői jogot biztosí-

tott az MSZMP részére. Tulajdonjogi rendezésre tehát nincs szükség. A Kormánynak a va-

gyon hasznosításáról kell döntenie. … A Kormány 1990 január 31-éig dönt a pártingatlanok 

hasznosításáról, és arról március 31-éig beszámol az Országgyűlésnek. …  

 

A közeljövő kérdése  

 

Pozsgay Imre államminiszter: Fontos, nagyjelentőségű döntés előtt állunk, és senki nem 

mondhatja, hogy éppenséggel kedvünkre való ez az állapot. … A választási törvénytervezet 

kemény politikai küzdelmek eredményeként került az Országgyűlés elé. … Ha elfogadja a 

tisztelt Ház a Kormány által előterjesztett javaslatot, akkor valóban a békés átmenet azon erő-

ivel fog össze, amelyek, … felül tudnak emelkedni pártszempontjaikon. … Az új választási 

törvénytervezet szerint ez másféle Parlament lesz, mint amilyenben jelenleg vagyunk.  

A kérdés az, hogy abból a kristálygömbből, amibe bezártuk magunkat, ki tudunk-e lép-

ni, tudunk-e találni egy olyan archimedesi pontot, amelynél a nemzet a talpkő. … Tehát ha ezt 

nem fogadja el az Országgyűlés, elakad az egész törvényhozási folyamat, s hétfőn itt, 23-án 

nem a nemzeti megbékélésre fognak utalni, hanem arra, hogy folytatódik a párt-állam rend-

szer, hiszen nem tudtunk fölé emelkedni annak a törekvésnek, annak a gondolatnak, aminek a 

jegyében elkezdtük a törvényhozást. … Kossuthot szeretném idézni, aki azt mondta: „Nem az 

az okos politika, amelyik ellenáll az elkerülhetetlennek, hanem amelyik elébe megy annak”. 

Kérem, belátásuk szerint döntsenek.  

DR. Horváth István belügyminiszter: … a Kormány vállalta azt a fontos szerepet, hogy 

a napirenden lévő sarkalatos törvényeket, köztük az országgyűlési képviselők választásának 

rendjére vonatkozó szabályokat, s azután a köztársasági elnökválasztásával kapcsolatos szabá-

lyokat is előkészíti, és beterjeszti az Országgyűlés elé. … A nemzeti kerek asztal - hivatalos 

nevén a politikai egyeztető tárgyalások - nem azért ülésezett és jutott megállapodásra az én 

felfogásom szerint, hogy az Országgyűlést kikerülje, hanem azért, mert nincsenek letisztult 

politikai erőviszonyok Magyarországon, és ilyen körülmények között a békés átmenetet 

egyetlen politikai erő, az eddig működő és a még most is működő politikai intézményekkel 

megoldani elégségesen nem tudja. …  

Az ellenzéki kerek asztal álláspontja és nézete jogilag a Parlamentre nem kötelező. Ez 

természetes, így van, igaz. De ez a kérdés itt és most nem pusztán jogi kérdés. Ez politikai 
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kérdés. És azt kell mondjam, hogy az ellenzéket, vagy az ellenzéki kerek asztalt lehet szeretni, 

vagy nem szeretni. … Ezzel a helyzettel szembe kell nézni és ez kötelező. Sem a Kormánynak 

az eredeti javaslata, sem pedig a bizottság által is elfogadhatónak tartott módosításokkal elké-

szített javaslata nem az ellenzéknek a javaslata, hanem az MSZMP, illetve most már az 

MSZP, valamint az EKA, az ellenzéki kerek asztal, és a harmadik oldal közös állásfoglalása. 

… Ez a törvényjavaslat egy politikailag, jogilag és matematikailag is összeillesztett egész. … 

Tudomásul kell vennünk, hogy az alapelvekben a pártelvűség dominál, és az annak megfelelő 

arányos képviselet. …  

 

Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló tv.  

 

DR.  Borics Gyula igazságügyi államtitkár: … A tekintélyuralmi államnak az egyed-

uralmát gyakorló párt által irányított önkénye százezreket hurcolt meg, fosztott meg szabad-

ságuktól, egzisztenciájuktól. Az eltorzult ideológia alapján az állampolgárok legszélesebb 

rétegeivel szemben alkalmazták a terror változatos formáit. … Különös figyelmet érdemelnek 

azok a nemzet ellen elkövetett bűnös akciók, amelyek az ország egyes politikai vezetőit érték, 

anélkül, hogy többségük ellen büntetőeljárás indult volna, mégis, részben az ilyen eljárással 

való fenyegetettség folytán is a politikai életből való visszavonulásra, sőt nem kevesen a haza 

elhagyására kényszerültek.  

Gondolok elsősorban Nagy Ferenc miniszterelnökre, Varga Bélára, az Országgyűlés el-

nökére, Kővágó József főpolgármesterre, Pfeiffer Zoltánra, Sulyok Dezsőre, vagy Kovács 

Imre országgyűlési képviselőre, Bán Antal miniszterre, Kéthly Anna országgyűlési képviselő-

re, Takács Ferencre, az Ideiglenes Kormány miniszterére és társaikra. Kovács Bélára, akit 

országgyűlési képviselői mentelmi joga megsértésével hurcoltak külföldre. …  

Itthoni politikai tevékenységük minden bizonnyal megóvta volna országunkat a tévutak-

tól, s a törvényszerűen bekövetkezett súlyos tragédiáktól. … A 40-es 50-es évek egyéni tragé-

diái a nemzeti tragédiává váló 1956-os népfelkeléshez vezetett. A népfelkelés leverését követő 

megtorlás - csaknem 300 halálraítélt és a többi 18 ezer politikai indíttatású büntetőjogi fele-

lősségre vonása - mértéke és tartalma jelezte, hogy a hatalom eszközei sajnos nem változtak 

ugyan, az 1956-os felkelésben való részvétel miatti elítélések azonban a korábbi koncepciós 

perektől jellegükben mégis különböznek. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. ábra Rákoskeresztúri Újköztemető 2013. augusztus 11. IMG_1546;  
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A korabeli politika ismeretében meghatározhatók a koncepciós ügyek típusai. Ezért a 

normatív rendezés lehetősége önmagától kínálkozik. Az 1956-os népfelkelés politikai értéke-

lése is egyértelműbb, mint a korábbi időszakoké. Erre vonatkozóan kialakult a közmegegye-

zés. A Nagy Imrének és sorstársainak az ügyében hozott felmentő ítélet már ezt jelezte, és 

egyben jogi alapot is jelent a többi ítélet együttes felülvizsgálatára is. …  

Tisztelt Országgyűlés! Tisztában vagyok vele, hogy társadalmunkban, széles körben je-

lentkezik fokozott várakozás a vagyoni jóvátétel iránt. Erről a törvényjavaslat nem rendelke-

zik. Bármennyire is fájdalmas, nyíltan ki kell mondanom, hogy a törvénysértések ál-

dozatainak a részére az elszenvedett sérelmekhez igazodó teljes körű vagyoni reparációt az 

ország teherbíró képessége nem teszi lehetővé. … A törvényjavaslat ezért a kárpótlásról nem 

rendelkezik, de a jövőre nézve nem is zárja ki annak lehetőségét. Mi is úgy gondoljuk, hogy a 

jogi, erkölcsi, politikai rehabilitáció vagyoni jóvátétel nélkül csak félmegoldás. Nem került 

ezért le a napirendről az egységes kártalanítási törvény előkészítésének terve. … A politikai 

egyeztető tárgyalások már megkezdődtek. … A Történelmi Igazságtétel Bizottsága kifejezte 

együttműködési készségét. …  

 

Az Országgyűlés nyilatkozattervezete 1956. október 23-áról  

 

Németh Miklós miniszterelnök: Tisztelt Országgyűlés! Honfitársaim! Egy nemzet törté-

nelmét, lelkületét sok minden más mellett ünnepei is kifejezik, s az a mód, ahogyan ezeket 

megüli. De jellemzi az is, ahogyan egy ünnep ünneppé válik, és még inkább, mennyire esik 

egybe az ünneppé avatás állami kinyilvánítása és a nép akarata. Vagyis, hogy a naptár piros 

betűjének van-e fedezete az emberek emlékezetében, hit- és érzelemvilágában, történelmi 

tudatában. Október 23-a népünk emlékezetében máris kitörölhetetlen dátumként van jelen. …  

 

Bejelentem a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a Kormány kész megteremteni a felté-

teleket ahhoz, hogy a törvény kihirdetésének, és ezzel hatályba lépésének napja október 23-a 

legyen. Mindez lehetővé teszi, hogy október 23-a ne csupán nemzeti emléknapként, hanem 

egyben, mint a köztársaság kikiáltásának dátuma vonuljon be nemzeti történelmünkbe és ün-

nepeink sorába.  

 

Ily módon ez az ünnepünk keretbe foglalhatná a totális elnyomó rendszer elleni népfel-

kelés emlékét, és e harc szellemi örökségeként megszülető új, demokratikus jogállamiságot, 

amelyet leginkább elnevezése, a Magyar Köztársaság szimbolizál. … A Kormány nevében 

előterjesztem azt a javaslatot, hogy október 23-án a Parlament erkélyéről vagy főlépcsőjéről 

az Országgyűlés elnöke, aki attól a naptól kezdve a Magyar Köztársaság elnöki tisztéből adó-

dó feladatokat is ellátja, megfelelő külsőségek között kiáltsa ki a Magyar Köztársaságot.”  

Roszik Gábor: … ,,A Magyar Demokrata Fórum” országos elnöksége egyetért önnek 

azzal az Országgyűlésen benyújtott javaslatával, miszerint október 23-át a magyar törvényho-

zás nyilvánítsa nemzeti ünneppé. Általunk is remélt elfogadása esetén a sztálinista diktatúrát 

elsőként megdöntő és az óta világszerte ünnepelt magyar forradalomnak a magyar nép szívé-

ben kitéphetetlenül élő emlékét örökíti meg ezzel törvényben is a magyar országgyűlés.  

DR. Vona Ferenc: ... Az emberek belső ünnepét, az 56-hoz való viszonyát saját maguk 

fogják eldönteni és meghatározni. Akiknek a fiai odavesztek, azok elsősorban úgyis gyászolni 

fognak. Akik pedig az öntudatra ébredés, a szabadság élményét őrzik benne, azok örök ünne-

pen idézik majd a fölemelő napokat. … Egy nemzetnek sok ünnepe lehet, de nemzeti ünnepe 

csak egy! Amellyel a nép legjobban azonosulni tud, és a hagyományaival is megszentelte. … 

Akármit csinálunk, október 23-a nagy ünnep lesz. Mert a népérzület azzá teszi! … Vagyis: 

legyen pirosbetűs ünnep október 23-a, mindenféle jelző nélkül. A pirosbetű úgyis azt jelenti, 

hogy immár nemcsak a nép ünnepe, hanem a nemzeté is. …  
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Bánffy György felolvassa az Országgyűlés nyilatkozattervezetét  

 

„Az Országgyűlés - átérezve felelősségét és a részvétel fontosságát a nemzeti megbéké-

lés előmozdításában 1956. október 23-a közelgő évfordulóján - kötelességének érzi, hogy fel-

hívással forduljon honfitársaihoz. A nemzet akaratát tükröző politikai egyeztető tárgyalások 

megállapodásai alapján a magyar Országgyűlés kimondta, hogy hazánk köztársaság, Alkot-

mányban rögzítette a többpártrendszert, megteremtette a szabad és demokratikus választások 

kereteit, megnyitotta az utat a parlamenti demokrácia gyakorlása előtt. Az Országgyűlés hoz-

zájárult a békés átmenet garanciáinak megteremtéséhez. Ez késztető erő lehet a jelenlegi vál-

ság leküzdésére, és esélyt ad arra, hogy éljünk lehetőségeinkkel.  

Céljainkat azonban csak nyugodt, békés körülmények között valósíthatjuk meg. A poli-

tikai viták, a politikai küzdelmek az újonnan kialakított alkotmányos keretek között folyhat-

nak majd ezután. A magyar nép egyetért a demokratikus Magyarország megteremtésével, 

1956 megítélésében azonban a nemzet ma még nem egységes. Mindenkinek magának kell 

eldöntenie, hogy október 23-áról miként emlékezik, de megemlékezése legyen olyan, amely a 

megbékélés útját járja, nem tépi fel a sebeket. Fogadjuk megértéssel egymás eltérő vélemé-

nyét, azokat a megnyilvánulásokat, amelyek nem sértik a törvényes rendet. E gondolatok je-

gyében hív fel az Országgyűlés minden magyar állampolgárt, hogy az 1956. október 23-ára 

emlékezés napja ne az országot megosztó, hanem a nemzeti megbékélést előmozdító nap le-

gyen.”  

 

Az Országgyűlési képviselők viszonya az 1956. október 23. nemzeti ünneppé nyilvánításához  

 

Elnök: Megkérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy határozattal nem-

zeti ünneppé nyilvánítsuk október 23-át. Kérem az Országgyűlést, hogy szavazzon. Az Or-

szággyűlés 42 igen, 200 ellenszavazattal, 51 tartózkodással, nem fogadta el a javaslatot. Ezek 

után a képviselő kezdeményezésére ugyancsak szavazásra teszem fel a kérdést, hogy az Or-

szággyűlés egyetért-e azzal, hogy határozattal munkaszüneti nappá nyilvánítsa október 23-át. 

Kérem, hogy szavazzon az Országgyűlés. Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 38 igen 

szavazattal, 224 ellenszavazattal és 29 tartózkodással, nem fogadta el a képviselő javaslatát.  

 

A búcsú  

 

Elnök: Az Alkotmány módosítása sok szempontból lezárja az elmúlt negyven év törté-

netét is. E korszak alkotmányos életének egyik legfontosabb közjogi pillére, a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa is megszűnik, befejezi működését. A testület a magyar alkotmánytörténet sa-

játos szervezete volt, és nem ellentmondások nélkül. … Működését széles körben fejtette ki. 

Kollektív testületként ellátta azokat a teendőket, amelyeket általában az államfő lát el. Tehát 

kollektív államfőként is működött. Kivette részét az állam és az egyház kapcsolatainak alakí-

tásából. Részt vett a diplomáciai munkában, a nemzetközi kapcsolatok formálásában. … Ha-

táskörének legjelentősebb eleme, és talán legvitatottabb eleme is az Országgyűlést helyettesítő 

jogköre volt. … Tagjai valamennyien képviselők voltak, akik választóik bizalmát élvezve 

igyekeztek feladatukat mindenkor becsülettel, legjobb képességük szerint ellátni. Tevékeny-

ségüket, eddigi munkájukat az Országgyűlés nevében szeretném elismerni és megköszönni. 

Külön szeretném kiemelni, méltatni Straub F. Brúnó elnök úr a kiemelkedő tudós és ki-

váló személyiség tevékenységét, amelyet ő az utóbbi időben a közvélemény megelégedésére 

is végzett. … Úgy vélem, hogy valóban becsületes, tisztességes munkát, és nem könnyű mun-

kát végeztünk ezekben a napokban. Sokan úgy minősítették, hogy történelmi jelentőségűt. 

Mielőtt jó pihenést kívánnék, és sikeres felkészülést az október 30-án, hétfőn 10 órakor kez-

dődő ülésszakunkhoz, kérem Önöket, akinek ideje, munkája, lehetősége megengedi, vegyen 

részt október 23-án a déli harangszó idején a Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepi cere-

móniáján, és majd ott együtt énekeljük el a Himnuszt. … Köszönöm a munkát. Viszontlátásra.  
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Az Ünnep  

 

Tisztelt Elnök Úr! A Magyar Köztársaság Minisztertanácsa 1989. október 27-én tartott 

ülésén megtárgyalta az Országgyűlés október 30-ai ülésszakával kapcsolatos saját feladatait. 

… A Minisztertanács a nemzeti ünnepek, az állami ünnep, illetőleg munkaszüneti napok 

meghatározására törvényjavaslatot terjeszt az Országgyűlés elé. Ebben javasolni fogja október 

23-a munkaszüneti nappá való nyilvánítását és ezzel egyidejűleg április 4-e rendes munka-

nappá való minősítését. Kérem szíveskedjék a kormány ezen javaslatát az Országgyűlés jogi, 

igazgatási és igazságügyi bizottsága részére eljuttatni.  

 

Budapest, 1989. október 30. Tisztelettel: Németh Miklós  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ábra 301-es parcella. 2013. augusztus 11. IMG_1542 

 

A 301-es parcella sírhalmai között járva nehéz fájdalom ül az ember szívére. Gépko-

csivezető, szerszámkészítő, honvéd, MÁV alkalmazott, orvostanhallgató, segédmunkás, trak-

toros, földműves, tanár, bányász, mérnök, orsózó, kocsikísérő, vízvezeték szerelő. Munkás. 

Gyermek. Kádár azt mondta: „a kormány nem fogja eltűrni, hogy munkásokat bármifé-

le ürüggyel üldözőbe vegyenek, amiért részt vettek a közelmúlt eseményeiben”. Mond-

hatta. Azt mondott amit akart.  
 

Védelemben volt, de a Szovjetunió akkori, azonnali összeomlása ellen védekező is volt, 

és azt is hangsúlyozta, hogy ő, a népszuverenitás letéteményese. Azt nem mondhatta, hogy a 

nép nevében letéteményes, emlékezzünk uralomba kerülésének forgatókönyvére. A magyar 

nép nem adott jogot uralmához. A Rákosi önkényuralmának folytatójaként restaurációt hajtott 

végre. Ez a diktatúra folytatása volt.  

 

A magyar munkásokat, a Magyar Szocialista Munkás Párt kommunista elitje vé-

gezette ki. Mitől volt magyar, szocialista, vagy éppen munkás az a munkáspárti főtitkár, és 

környezetében segítő társai, akik munkásokat gyilkoltattak le? Leveleimben arra keresek vá-

laszt, a magyar emberek, keresztények, ateisták, laicisták, cionisták, semmilyenisták, és a ma-

gyarul is beszélő idegenek egymásmellettiségében, hogyan teltek el a félévszázadot átfogó 

munkáshétköznapok? Félelemben és aláztatásban. Idevaló Albert Camus felemelő emlékezé-

se: „A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden 

cseppjét”.  
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Igazságtétel  

 

Az igazságtétel időpontját két részre lehet bontani. Az első rész a szocializmus lebom-

lásnak utolsó évében, 1989-ben játszódik. A játékban felismerhető egy védekező és egy táma-

dó folyamat, melynek részeiből egy sajnálatos végeredmény rakható össze. A végeredmény 

abban van, hogy elmaradt a szabadságharcunkat eltiprók számonkérése. Azoknak szá-

monkérése, akik részére Kádár János 1985. június 22-én a Központi Bizottság ülésén pa-

rancsba adta:  

 

  „…minden területen és mindenféle eszközzel harcolni kell az ellenforradalom, a Magyar 

Népköztársaság ellenségeivel szemben … Azért mondom, mindenféle eszközzel, mert arra is 

gondolunk, hogy ennek a harcnak egy része az, hát úgy mondjam a szavak csatája, agitáció, a 

sajtó vonalán folyik, ideológiai harc jellegét ölti. Más tekintetben ez a harc igénybe veszi a 

proletárdiktatúra minden eszközét: az elnyomást, az internálótáborokat, a bűnügyi eljárást, a 

börtönt és a halálbüntetést is, ahol ez indokolt. Ez a mi politikánk egyik fontos dolga.”  

 

És hol vannak elföldelve a névtelenek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ábra Nemzeti sírkert. 2013. augusztus 11 IMG_1554; 

 

Az átalakításban, amit rendszerváltásnak mondtak, a politikai és gazdasági élet irányítá-

sát, az MSZMP volt vezetői, az MSZP-ből tartották továbbra is kézben. Az igazságtétel igaz-

sága abban állt, hogy a parlamentbe választott új és régi képviselőknek, nem volt bátorsága 

átvenni a politikai hatalmat. A megválasztott politikai vezetés, olyan kormányt alakított, aki-

től felsővezetői szinteken követelmény, az ígért változásokat a gyakorlatba átültetni, melynek 

meghatározó adminisztrációja mint a régi én kutyám kölykei, a rendszerváltó politikai elvárá-

soknak, papírforma szerint változásokra mutatva eleget tett. A gyakorlatban pedig, múltjának 

szolgált védő-hátteréül. Ahogyan mondani szokás, a Rákosi – Kádár alatt kinevelt adminiszt-

ráció, a rendszercsere után is csendben tette a dolgát. Ezt igazolja, a Horn-, Medgyessy-, 

Gyurcsány-, Bajnai névvel fémjelzett társadalmi elszegényedést létrehozó kormányzati politi-

ka eredménye, a nemzet felemelkedését előmozdító, politikai-kormányzati akarattal szemben.  

Visszatérve az igazságszolgáltatás jogszolgáltatási formuláira, négy semmisségi tör-

vényt alkotott az Országgyűlés. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról 

1989. évi XXXVI. törvény kimondja: Az Országgyűlés kegyelettel megemlékezve mindazok-

ról, akik az 1956-os nemzeti tragédia során hazánk társadalmi átalakulása és függetlensége 
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érdekében felléptek, és ezért politikai megtorlás áldozatául estek, a következő törvényt alkot-

ja:  

 

1. § Az 1956. október 23. és 1963. április 4. között, a népfelkeléssel összefüggésben elköve-

tett politikai bűncselekmény, valamint az ezzel bűnhalmazatban - harci cselekmények során - 

elkövetett emberölés, rablás, közveszély okozás vagy személy elleni erőszak miatti elítélések 

semmisnek tekintendők.  

2. § A Legfelsőbb Bíróság - a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt vagy hozzátarto-

zója kérelmére - semmisnek nyilváníthatja az 1. §-ban meghatározott időhatáron belül, a nép-

felkeléssel összefüggésben méltányolható körülmények között elkövetett köztörvényes bűn-

cselekmény miatti elítélést.  

3. § Az elítélt vagy hozzátartozója kérheti a Legfelsőbb Bíróságtól az 1. §-ban meghatározott 

időhatáron kívüli, de az említett időszak eseményeivel kapcsolatos politikai vagy méltányol-

ható körülmények között elkövetett más bűncselekmény miatti elítélésnek a semmissé nyilvá-

nítását.  

Kahler Frigyes rávilágít az igazságra: E sorok írója él a gyanúperrel, hogy többen tartot-

tak attól: a vizsgálódás eredménye számos, még élő felelősre vet majd sötét árnyékot és elho-

mályosít néhány még le nem cserélt glóriát az időközben „tisztességessé” őszült fejekről. 265  

 

Az igazságtétel második része a rendszerváltás kezdetén meghozott semmisségi törvé-

nyekhez köthető. Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánítását, az 

1990. évi XXVI. törvény mondja ki. A második semmisségi törvény 1963. április 4-ig hozott 

bírói ítéletekre mondta ki a semmisséget. A szabadon választott első Országgyűlés az 1992. 

évi XI. törvénycikkel oldott fel az 1963 – 1989 között elkövetett egyes állam elleni és közrend 

elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánítását. A három semmisségi 

törvény után is érvényben maradtak jogtalan bírósági ítéletek.  

A Kádári MSZMP-s bíróságok, a poszt-sztálini diktatúra megtorló, statáriális tanácsok, 

népbírósági tanácsok, a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa, és a rendkívüli bíróságok 

mondanak ítéletet azok felett, akik a szabadságharc eszmeiségével azonosultak. Ezeknek a 

bíróságoknak a politikai rendőrség és az ügyészség készítette elő, a megtorlást alátámasztó 

politikai szándékot, a bíró tehát „megtervezett szempontok alapján ítélkezett.” A háborús és 

népellenes bűncselekmények „miatt” elítéltek körében, számos esetben visszaéltek, az érvé-

nyes törvény alkalmazásakor, és ártatlan embereket ítéltek el.  

 

A negyedik, a 2000. évi CXXX. tc., Preambulumában kimondja: „A törvények tükrözik 

a jogalkotó értékrendjét. Az Országgyűlés korábbi három semmisségi törvénnyel egyértelmű-

vé tette, hogy melyek azok a büntető anyagi jogszabályok, amelyek megalkotása, léte, alkal-

mazása nem fér össze a jogállamisággal. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc miatt el-

szenvedett törvénysértések maradéktalan orvoslása érdekében indokolt, hogy a leszámolást 

kiszolgáló eljárási jogszabályok alkalmazásával történt elítélések tekintetében a törvényhozás 

hasonló értékítéletet fogalmazzon meg. E célból az Országgyűlés a következő törvényt alkot-

ja:  

1. § Semmisnek tekintendő az 1956. évi 28. törvényerejű rendelettel és az 1956. évi 32. tör-

vényerejű rendelettel bevezetett rögtönbíráskodásban, továbbá az 1957. évi 4. törvényerejű 

rendelettel bevezetett gyorsított eljárásban, valamint az 1957. évi 25. és az 1957. évi 34. tör-

vényerejű rendelettel felállított népbírósági tanács előtti eljárásban - a forradalom és szabad-

ságharc céljával, eszmeiségével való azonosulásra tekintettel - a forradalommal, illetve harci 

cselekménnyel összefüggésbe hozott cselekmény miatt - történt elítélés.  

 

                                                           
265 Kahler Frigyes: Joghalál… 56. o.  
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Nem tartozom tisztelői közé azoknak, akik Antall József kormányzása alatt, a hátterében 

magukat, a puha diktatúrából könnyedén emelték át saját demokráciájukba. Innen ered belsőm 

remegése, ezért rossz érzéssel tölt el, az elfogyó időben zajló jogi csűrés-csavarás, melynek 

eszközrendszerében az igazságszolgáltatás veszendőben van. Három nemzedék nőtt fel. Kér-

désem arra korlátozódik: létezik-e olyan írott törvény, melynek logikája szellemében képes 

mérlegelni a bíró: ha valakin végrehajtották a halálos ítéletet, a halottnak mit jelent az igaz-

ság, amikor életét visszaadni nem lehet?  

A halál a család életsorsának alakulását is befolyásolja. Lehet-e pótolni az internálótá-

borokban életben maradottak, vagy a kitelepítési helyekre toloncolt százezrek nyomorban 

elvesztegetett éveit? A még élő idősebb korosztály emlékeiben él, a bűncselekmények soroza-

ta megtörtént, régen volt, tudunk róla, elévült. Vagyis? Nincs mód büntetőjogi, történelmi 

igazságszolgáltatásra? A megbékélésre van?  

 

Ismét Kahler Frigyest idézem: Az igazságtétel alatt – felfogásom szerint – olyan folya-

mat értendő, amelynek során a kiépülő alkotmányos jogállam egyfelől választ keres az elmúlt 

évszázad diktatúráinak injúriáira, (igazságtalanág, sérelem), másrészt megszünteti a diktatúra 

elnyomó struktúráját és diszkriminatív rendszerét. 266  

Azt a következtetést vonhatnám le, addig, amíg a régi rendet vezető rétege és az alájuk 

beosztott régről maradt adminisztráció foglalja el, addig nem lesz igazságszolgáltatás. Akkor 

sem, ha a törvényhozás eljutott annak kimondásáig, hogy az 1956 novemberétől meghozott 

ítéletek nem voltak jogszerűek. Akkor sem, ha az évek csúszása igézetében megszülettek a 

semmiségi törvények, melyekben a törvény deklarálja egyes bírói döntések semmisségét. A 

tisztánlátás miatt ismerjük fel. A jogszolgáltatás nem igazságszolgáltatás.  

Az törvényhozás eljutott odáig, hogy semmisnek nyilvánítsa a kommunista pártállam 

terror uralma alatt – a bíró függetlenség felszámolása után –  meghozott a bírói ítéleteket.  

 

A küzdelem nem a rendszerváltásnak nevezett átalakuláskor kezdődött. Az eddigiekben 

végig kísérhettük a kommunisták vonulását népünk életének alakításában. Olvasmányaim 

között lapozgattam a múltban és akadtam rá Imrédy Béla miniszterelnök 1938 május havában 

történt kinevezésekor, az országgyűlésben elmondott felszólalására. Ebből olvassunk el egy 

részletet.   

 

„T. Ház! Beszédem bevezető részében speciális új magyar feladatként jelöltemr meg, 

hogy az új koreszméket magyar színezéssel kell ellátnunk. Az ide csatlakozó feladatok között 

a nyíltság követelményeire történő kiterjesztését emelem ki elsősorban.  

A földalatti szervezkedéseknek, azok bármely célzattal  jönnek létre azok bármely 

célzattal  meg kell szűnniük.  

A kommunista, bolsevista mozgalmakkal, mint minden előző kormány, a legesélyeseb-

ben fogunk elbánni, hogy ezt a szellemi mételyt a nemzet lelkétől távol tartsuk. De nemcsak 

a baloldali köntösben jelennek meg radikális felforgató tendenciák, hanem jobboldali cégér 

alatt is meghúzódnák olyan törekvések, amelyek ugyanilyen káros eszméket propagálnak és 

kötnek magukhoz hiszékeny egyéneket a lelki terrornak eskük és fogadalmának formájában 

való alkalmazásával.” 267 Na ugye!  

 

Dr. Zétényi Zsolt és az Alkotmánybíróság  

 

Ügyszám: 2086/A/1991  

Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Szabó András Dr.  

Támadott jogi aktus:  
                                                           
266 Kahler Frigyes: A kommunizmus hosszú árnyéka 266. o.  
267 1935- 1940 / Képviselőházi napló, 1935. XVIII. kötet * 1938. április 8. - 1938. május 17. / Ülésnapok / 1935- 

313. 1938. május 14. 603. o. 
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Határozat száma: 11/1992. (III. 5.) AB határozat  

ABH oldalszáma: 1992/77  

Kelte: Budapest, 1992.03.03  

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !  

 

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki 

nem hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára benyújtott indítványa 

alapján meghozta a következő határozatot:  

 

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy „Az 1944. december 21-e és 1990. május 2-a között 

elkövetett és politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekmények üldözhetőségéről” szóló, 

az Országgyűlés 1991. november 4-i ülésén elfogadott törvény alkotmányellenes.  

 

A törvény egészének ez a határozatlansága és többértelműsége sérti a jogbiztonság elvét, ezért 

a törvény alkotmányellenes. A vizsgált törvény különös élességgel veti fel a múlt rendszerek 

joga és az új Alkotmány szerinti jogállam viszonyát. Ezért indokolt külön is összefoglalni az 

Alkotmánybíróság álláspontját erről a kérdésről. A III. fejezet első mondatában van a kutyus 

elásva. Vagyis: „Igazság van, csak nem osztják ki”.  

 

Egy igazság van, nem jöhet vissza a diktatúra kommunista-liberális formájában! Köny-

nyebb ennek kimondása, mint megérni megvalósulását, hiszen nem jutottunk el a társadalom 

megbékéltetéséhez, a sír mellett állók fájdalmának orvoslásához, anyagi és erkölcsi vesztesé-

geik visszaadásához sem. Nem lehet rátalálni az elégséges nyugvópontra. Akik politikai hatá-

rozatokban előírták, majd az együttműködő ügyészséggel és bíróságokkal kimondták a halálos 

ítéleteket, túl jutottak a felelősségre vonás időpontján: a paragrafusok szerint. Akkor pedig, mi 

a fenét kutakodunk múltjukban? Emlékezzünk!  

 

„Szilánkokból épül a múlt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra Corvin-köz 2013. augusztus 11. IMG_1509; 
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13. 14.  ábra. Rákoskeresztúri Újköztemető 2013. augusztus 11. IMG:1532; 1533; 

 

Mansfeld Péter neve fogalom: a kommunista szadizmus örök jelképe. Bármit tett 

Mansfeld Péter, kiskorú volt, amikor elkövette. És a kommunista vérbíróság kivárta, amíg 

tizennyolc éves lett, hogy végrehajthassák rajta a halálos ítéletet. És a hóhér – utasították rá, 

vagy csak elvetemült szadista volt? – tizenhárom percig hagyta szenvedni a bitófán a halálra-

ítéltet.  

Proletárdiktatúrában a hatalmat birtoklók jogszerűnek tartják a nekik nem tetsző embe-

rek kíméletlen megsemmisítését, kiirtását. Jogállamban megsérteném Domokos József legfel-

sőbb bírósági elnök személyiségi jogait, ha azt állítanám róla, hogy az emberiség söpredéke, 

embernek nem nevezhető gyilkos szörnyeteg.  

Kíváncsi vagyok, vajon amikor a kivégzés napját kijelölték, tudatosan választották már-

cius 21-ét, a Tanácsköztársaság kikiáltásának napját? Gyilkossággal akartak emlékezni a gyil-

kosságokra? Akasztással ünnepelték a proletárdiktatúra újraszületését?” 268  

 

Tóth Ilonkának  

 

Már nem szól a száj, 

A szemek sem néznek vádlón 

Csak csupasz koponyád vádol 

Ott a földben lenn. 

Gyilkosként kapartak el, 

A sírod „névtelen”, 

De dübörög, mozog a föld 

Holttested felett. 

Gyilkosaidtól ne várj jogot, 

Ne várj feloldozást, 

De csontotokra épült 

Egy vörös burzsoá. 

Nem változott semmi, 

A jog is ugyanaz 

Csak csűrik - csavarják a szót, 

A pillér stabil maradt. 

Gyilkosaidtól ne várj jogot 

Nincs szükséged rá 
                                                           
268 Szigethy Gábor: 1956 árnyéka 59. o.  
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A jognál többet ér az erény 

Mellyel neved felér. 269 

 

Tót Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. ábra Józsa Judit kerámiaszobrász Tóth Ilona szobor alkotása 2012. november 8. IMG_ 1247 JPG; 

4. ábra Hősi halottaink. 301-es parcella 2013. augusztus 11. IMG_ 1529; 

 

 

Stefka István idézi az elborzasztó mondatot, amelyet Domokos József legfelsőbb bírósá-

gi elnök mondott 1957. március 28-án az országos bírói értekezleten:  

Elvtársak! Mi a Magyar Népköztársaság bírái vagyunk, a proletárdiktatúra bírái, akik-

nek az a kötelességünk, hogy a proletariátus államát erősítsék, és annak minden ellenségét, 

aki a proletárforradalomra kezet emel, kíméletlenül megsemmisítsük. 270 

 

                                                           
269 Wittner Mária: „Ellenőrizve” 1997-ben írt szózata Tóth Ilonához. 98. o. 
270 Megjelent a Magyar Nemzet, 2003. március 21.-i számában  
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Fiuk, lányok vagy éppen unokájuk beszédet mond egy-egy emlékhelyen, netán a Parla-

mentben, vagy a Kossuth téren, a Nagy Imre-szobornál, mások, sokan, vidéken, koszorúznak 

közülük. Azok emlékműveit, kopjafáit koszorúzzák, akiket apuka – lelőtt. 1956-ban. Lelőtte 

őket. … 271  

 

De utódaikat sem tűrhetnénk meg magunk között, és nem kíván kivetnivalót az az igény 

sem, hogy a politikai és gazdasági pozíciókban se maradhassanak. Felmenőikkel együtt élvez-

ték a saját maguk által kigondolt, a maguk által kiválasztott képviselőikkel elfogadtatott tör-

vényeket, így azután jogi köntösbe burkolt védelmet élveztek a magyar társadalom egészével 

szemben, és még most közöttünk élik a saját proletárdiktatúrájukban szerzett uralmi javakat.  

 

Mit tehetünk? Vádoljuk őket!  

 

„Megilletődve állok a magyar Országházban, ahol történelmünk kimagasló személyisé-

gei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Tisza István, Klebelsberg Kunó, Hóman 

Bálint, de itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, mely egy jobb sorsra érdemes 

nemzet elvesztésén munkálkodott.  

Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat - élőket és 

holtakat -, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat.  

 

Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A 

világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, s a továbbhaladásunk tétje milliónyi emberélet 

volt.  

Vádoljuk őket, mert a nemzetünk kiváló polgárait küldték bitófára és gyalázták meg holtuk-

ban is.  

Vádoljuk őket a Gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevében.  

Vádoljuk őket az otthonuktól megfosztott és kitelepített polgárok nevében, kinek kiszemelt 

otthonukba betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját. Vádoljuk őket a recski haláltáborban 

megkínzott, megalázott emberek nevében.  

Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében.  

Vádoljuk őket a 298-as parcella halottai nevében, az ÁVH, mint erőszakszervezetük által fog-

va tartott, megkínzott és agyonvert emberek nevében.  

Vádoljuk őket a 6 millió meg nem született magyar gyermek nevében.  

Vádoljuk őket a "legdrágább kincs", a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát, az 

otthon melegét.  

Vádoljuk őket a "legfőbb érték", az ember nevében, akit egy tollvonással küldtek bitóra vagy 

zártak börtönbe hosszú évekre.  

Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott honfitársaim nevében.  

Vádoljuk őket a sortüzek áldozatai nevében.  

Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt, a morált, úgy emberibb, tisztább 

élet reményét.  

Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért. Az Istenhez hű papokért, akiket börtönbe zártak hitü-

kért, mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket.  

Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából - elveiket 

megtagadva - lettek vörös kapitalisták.  

Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiket megfosztottak földjeiktől, életterüktől, így 

téve kiszolgáltatottá őket.  

Vádoljuk a nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizony-

talanná téve biztos nyugdíjas éveiket.  

Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért.  

                                                           
271 Vásárhelyi András: Bocsánat! 5. o.  
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Vádolnak az élők és vádolnak a holtak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, meg-

loptak.  

Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar 

politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek.  

Itt teszem fel a kérdést: milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most 

is és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott. megalázott nemzet számára?  

Ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítottam 

őket.”   

 

Wittner Mária. 52A559. sz. volt halálra ítélt 272  

 

1944-ben a Kommunista Párt vezetői, nem a magyar nemzet történelmi emelkedéséért 

törekedtek hatalomban. Csoportérdeküket tartva szem előtt, minden eszközzel törekedtek, 

akaratuk előtt álló akadályok felszámolására. Kárpát-medencei külpolitikájukban, alapcéljuk a 

Kárpát-medencében élő, más-más nyelvet is beszélő, de egy Nemzetet alkotó magyar társada-

lom, még meglévő kapcsolatokban működő rendszerének teljes lebontása.  

Ebben a munkában legnagyobb akadályt az érvényben lévő jog jelentette; kiemelt fel-

adatul tűzték ki: „hatályon kívül helyezni, a Magyar Történeti Alkotmányt.” Elérték, és kö-

vetkezménye annak a hatalmi struktúrának kiépülése lett, melynek uralma alatt a jóra hajló 

keresztény ember, megfélemlítése miatt, egzisztenciás körülményeinek ketrecébe zárta magát. 

Gyávává vált? Nem vált azzá.  

Gondolkodása nemzetben nem volt érzékelhető, nemzeti elkötelezettségét nem adta 

senki tudtára. Nem adta? Erre választ adott 1956. október 23. Beszélgetéseiben – attól függő-

en, hogy kivel, hisz’ a baráti kör is egzisztenciális zárkába vonult – jórészt a diktált közbeszéd 

zajolhatott. Cselekedete a munka, ami jelentette a megélhetését.  

 

„Ha van egy tiszta ügy és valaki piszkos kézzel hozzányúl, akkor nem az történik, hogy 

a kéz megtisztul, hanem az ügy bepiszkolódik. Üzenet a pufajkásoknak.” 273  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
272 Wittner Mária: „Ellenőrizve” 73. o.  

{Elhangzott a magyar Parlamentben, 2001. február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján. 1947. 

február 25-én hurcolták el a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a kisgazdapárt vezetőjét. Ettől a naptól datálják a 

parlamentáris demokrácia szétverésének megkezdését Magyarországon.}  
273 Prágai Dezső professzor üzenete. (Wittner Mária „Ellenőrizve”. Tóth Ilona szobrának Nagyvárad-téri felava-

tásakor: 2001. november 3-án,. hangzott el. SOTE előtt.)  
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Három képet láthatunk. Az első két kép jelenti nemzetünk kitörési pontját: 1956. A 

nemzet kezébe akarta venni saját sorsát. Saját sorsalakításra nem került sor; a hatalom saját 

akaratából, kivételezettsége megtartása mellett, a jobb élet látszatát nyújtotta a vele egyetér-

tőknek. Megtapasztaltuk, a nyugatot kifejezetten zavarta a mi ötvenhatunk, a mi forra-

dalmunk. Kirázta a hideg értelmiségi köreiket, hogy az a nép élni akar, melyet 1919 óta 

igyekeztek eltaposni. Viszont ezúton bemutatkoztak, napjainkra sikerre vitték Európa valódi 

értékeinek felszámolását.  

Évtizedek múlásával a temetői sírok drótjaiból kiszabadult az igazság, egy fiatalember ‒ 

Orbán Viktor  egy fellélegző embersokaság előtt, és a képernyő előtt ülő és a rádiót hallgató 

milliók füle hallatára, a szovjet csapatokat kivonulásra szólított fel.  
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10. Orbán híres beszéde közben a Nagy Imre újratemetésen (1989. június 16.) 274 

 

Kérdés, az újratemetés, azonkívül, hogy felszakította a fájdalmat milliókban, lehetett 

volna annál több? Az elnyomók hátvédjei maradtak. A harmadik képen az elnyomók áldoza-

toknak emelt Emlékmű látható. Az Emlékmű mögött az Országgyűlés Háza tűnik fel. Kik 

ülnek a baloldalon? Kiket oda szavaztak. A magyar emberek egy része, szavazataikkal - va-

kon, a vérvonalon érett gyilkosok gyermekei - unokái kezére bízták saját gyermekeik - unoká-

ig jövőjét. Ugyanazon vérvonal?  

A vérvonalon érett gyilkosok gyermekei-unokái, a Kupola alatt gyalázzák a magyar né-

pet. Távol áll tőlük a becsület, a tisztesség. Nincs hazájuk, érzelmeikben világproletárok sza-

badon. Tudatukban nincs nemzeti érzelem, nem Árpád-háziak, nem Szent Istvánok, nem 

Szent Lászlók, nem Hunyadiak, nem Rákócziak, nem Széchenyiek, Kossuthok, nem Bethle-

nek, Klebelsbergek Kunók, nem Horthy Miklósok! Szolidaritásuk nem keresztényi alapokon 

nyugszik, etikájuk a hazugság, az irigység, jólét az eltulajdonított vagyonokból, és a gyilkos 

ösztön.  

Annak vagyunk tanúi, hogy az 1956-os magyar nemzeti forradalom után született nem-

zedék sodródik. Hisznek a maguk igazaként „felismert” eszmében, mely terjesztői ma, a 

jakubinusok méltó utódaik: Kun Bélák, Szamuely Tiborok, Szabó Ervinek, Jászi Oszkárok, 

Leitner Jenők, Rákosi Mátyások, Kádár Jánosok, Aczél Györgyök, Heller Ágnesek voltak. 

Nem éltek a forradalom tüzében, a szétlőtt Főváros romjain lóhúst daraboló nyomorúságban; 

milyen tényekből ismernék föl a gyűlöletet okádók hatalomra éhességének okait.  

Szomorú felismerni saját fogyatékosságunkat. Ezekben az évtizedekben mennyi részt 

fogadott el magában dünnyögve a konzervatív, keresztény értelmiség?  

A kupola alatt a Szent Korona. Az alsóház termében fogalmazták meg és hirdették ki a 

Nemzet életét átkaroló Alapszabályt. A fali naptáram jelzi: 2020. évében járunk. Gondolkodó, 

                                                           
274 https://sajtószoba.blog.hu/2020/08/04/a rendszerváltás hangulata és szereplői képekben  

https://sajtószoba.blog.hu/2020/08/04/a
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tenni akaró, nemzetmentő emberek emelték fel fejüket és szólaltak meg csendben két évtize-

de.  

Amikor 1988-ban okos jogász tudós emberek FELHÍVÁS -sal fordultak a jogász társa-

dalomhoz, volt lehetőség felemelt fejjel szembenézni a múlttal, letisztítani a szennyet, a 

mocskot, új keretbe helyezni a magyar nemzet jövőjét.  

 

Sorba a valóságról: Áttekintés - kerekasztal; Zétényi - Takács - Alkotmánybírósági dön-

tés; végül: Az Országgyűlés Házában felszólalhatott a gonosz. Miért?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. A legfontosabb döntések helyszíne az Ellenzéki kerekasztal 
275

 

 

 

F E L H Í V Á S 

 

A magyar jogászság történelmünk korábbi időszakában, hivatásának gyakorlása mellett min-

dig jelentős közéleti tevékenységet folytatott, és legjobbjai az első sorokban küzdöttek a nem-

zet felemelkedéséért vagy megmaradásáért; mikor, mi volt éppen időszerű. 

 

Mint országunkban annyi minden, az utolsó negyven évben ez is gyökeresen megváltozott. 

Tudjuk, hogy ezért a jogászság nem hibáztatható, hiszen negyven esztendővel ezelőtt miden 

feltétele megszűnt annak, hogy a társadalom beleszóljon sorsának alakulásába, és ez a helyzet 

 az 55-56-os időszaktól eltekintve ‒ a nyolcvanas évek közepéig lényegében változatlan ma-

radt.  

 

Az 1956-ban elemi erővel felszínre törő ellentmondások lényegét nem érintve  úgy kísérelte 

meg feloldani, hogy gazdasági, kulturális és szellemi téren utat nyitott az egyéni ambíciók 

érvényesülésének és a magánszféra keretein belül elismert bizonyos szabadságot, a közéletben 

viszont kíméletlenül elfojtott minden, a struktúrán kívülről érkező kezdeményezést. 

 

Napjainkra a politikai-uralmi viszonyok látványosan megváltoztak, a kényszerű kompromisz-

szumon nyugvó korábbi társadalmi közmegegyezés felbomlott.  

                                                           
275 https://sajtószoba.blog.hu/2020/08/04/a rendszerváltás hangulata és szereplői képekben 

https://sajtószoba.blog.hu/2020/08/04/a


206 
 

 

Mindez a felszínen úgy jelentkezik, hogy az egyre mélyülő gazdasági válság közepette, a kül-

ső- és belső erőforrások kimerítését követően, a hatalom nem képes biztosítani a társadalom 

számára a tisztességes megélhetés feltételeit, süllyed az életszínvonal, megjelenik a munka-

nélküliség,  másrészt a társadalom beleszólást követel sorsának alakításába.  

 

A korábbi politikai-uralmi viszonyok megváltozását jelző megnövekedett társadalmi aktivitás 

azonban nem csupán logikus válasz arra a tényre, hogy a hatalom a maga részérőn nem telje-

síti vállalt kötelezettségét, hanem a szisztéma lényegét érintő bizalmi válság kifejezője. 

 

A 60-as és a 70-es években ugyanis még élt a remény a társadalomban, hogy a látszólagos 

társadalmi béke kereti között a hatalom, tudományos módszerek segítségével, végülis megva-

lósíthatja a közösség érdekeit szolgáló elképzeléseit, és a gazdaságot, valamit az egész társa-

dalmat irányítva, a fejlődés egyre magasabb szintjére vezetheti az országot.  

 

Ma már mindenki tudja, hogy a kikényszerített „társadalmi béke” alkalmatlan terepe a fejlő-

désnek. Nincs  olyan tudományos módszer, amellyel biztos választ lehet adni a felmerülő kér-

désekre, nem létezik olyan csoport, amely az igazság letéteményese, egyetlen politikai vezetés 

sem lehet meg aktív társadalmi támogatás és ellenőrzés nélkül, és ami a legfontosabb, nem 

vezethet eredményre olyan kísérlet, amely a gazdaságot és az egész társadalmat mintegy kí-

vülről próbálja igazgatni.  

 

A ma már tarthatatlan, de negyven éven keresztül alapjában változatlan politikai berendezke-

dés törvényszerűen vezetett a jogszabályok inflációjához és devalválódásához, ami mellesleg 

elsődleges oka a jogászság társadalmi szerepe leértékelődésének is.  

 

A jelenség két irányban mutatkozott meg. Egyrészt mértéktelenül elszaporodtak a sokszor 

ellentmondó részletszabályok, amelyeket a különböző szintű vezetés eszközként használt az 

élet minden területét behálózó szabályozási igénye kielégítésére.  

 

Másrészt az elvileg legfontosabb törvényt, az Alkotmányt, a politikai vezetés, a ténylegesen 

kialakított uralmi viszonyokkal és saját valóságos törekvéseivel ellentétes, de általánosan po-

zitívnak elfogadott értékek /néphatalom, demokrácia, állampolgári alapjogok/ propagandiszti-

kus deklarálására használta.  

 

Természetes, hogy a méltóságán aluli szerepre kárhoztatott jog értéke a társadalmi megítélés 

szerint is a minimumra csökkent. Sem a hatalom képviselőitől, sem az egyszerű állampolgá-

roktól nem várható a jog tisztelete, ha a törvényekben „biztosított” jogelvekkel ellenkező va-

lóságot tapasztalnak, amelyben nem érvényesülnek az Alkotmány védelme alá helyezett em-

beri jogok.  

 

Ugyanakkor a társadalom és a gazdaság öntörvényű mozgását elfojtó voluntarista irányítás 

saját eredménytelenségére a jogszabályok állandó változtatásával reagált, ami azt a látszatot 

keltette, hogy a jogszabályok rosszak, holott a feladat volt megoldhatatlan.  

 

Az elmúl húsz év kudarca nem egy adott vezetés alkalmatlanságát, hanem a vállalkozás lehe-

tetlenségét bizonyítja. A feltételek adva voltak: a társadalom teljes egészében átengedte a já-

tékteret a gazdasági-politikai vezetésnek, a nyugat nem fukarkodott a hitelekkel. Az eredmény 

ismert: adósságunk összege meghaladja azt a kárt, ami ‒ mai értéken számítva ‒ Magyaror-

szágot a II. világháború során érte, miközben országunk a harmadik világbeli államok szintjé-

re süllyedt vissza. Napról-napra nő a távolság, amely hazánkat a fejlett országoktól elválaszt-
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ja. Történelmi zsákutcában haladunk. Végzetes lehet az egész nemzet számára, ha ezt a fo-

lyamatot nem sikerül megállítani, ez pedig csak gyökeres politikai változással lehetséges.  

 

A változás megkezdődött: a végveszélyben megmozdult a társadalom. Egyszerre vagyunk 

valaminek a végén és valaminek a kezdetén. A helyzet kritikus. Ilyenkor különösen fontos a 

tisztánlátás, a világos beszéd és a pontos fogalmazás. 

 

A század utolsó évtizedeinek meghatározója az elektronika és a számítástechnika fejlődése 

által kiváltott új ipari forradalom, valamint a szabadság és az emberi jogok eszméjének térhó-

dítása. A két folyamat egymást erősíti és hosszabb távon kölcsönösen feltételezi.  

 

A huszonnegyedik órában vagyunk. Az igazi változás elkerülhetetlen és halaszthatatlan. Az 

változás neve: demokrácia. 

 

A demokrácia a mindenki számára lehetséges teljes emberi élet egyik feltétele és ezért önma-

gában érték. Korszakunkban ezen kívül a demokrácia a technikai és anyagi fejlődés, a szelle-

mi és kulturális haladás egyetlen lehetséges kerete is. További halogatása és félmegoldások 

keresése kettős tragédiához vezethet: egyrészt a nemzet végképp elszakadhat a fejlődés vonu-

latától, másrészt az elégedetlenség beláthatatlan kimenetű, véres erőszakba csaphat át. Nincs 

fontosabb feladat, mint e kettős tragédia megelőzése. 

 

A feladat megvalósításában rész kell vállalnia a társadalom minden rétegének, de a jogászság-

ra,  hagyományos politikai kultúrájánál és hivatása természeténél fogva ‒ különös felelősség 

hárul.  

 

Bízunk benn, hogy a politikai vezetés - őszintén hajlandó a társadalommal együttműködni és 

a hatalmat megosztani.  

 

A szavak azonban önmagukban semmit sem jelentenek. Ne feledjük: a reformretorika a 70-es 

évek elején éppen a reformellenes erők felülkerekedésének elkendőzésre szolgált. A szavak 

mögött ma is megférnek az ellentétes célok. 

 

A politikai hatalom napirendre tűzte a jogrendszer átalakítását, amely alapja lehet egy demok-

ratikus jogállamnak, ahol a törvények tisztelete, a jogszabályok rangja, a jog érvényesülése 

általános és elvitathatatlan.  

 

Ilyen jogrendszer kialakítása elképzelhetetlen a jogásztársadalom egészének aktív részvétele 

és ellenőrzése nélkül.  

 

Ahhoz, hogy a jogászság történelmi szerepét betölthesse, egy olyan független fórumra van 

szükség, ahol a különböző vélemények az öncenzúra torzítása nélkül szabadon kifejeződnek 

és a nyilvánosság által ellenőrzött egyenlő feltételek mellett megmérettetnek, ahol a szakmai 

felkészültséget és tisztességet, a társadalomnak elkötelezett igazmondást nem szorítja béklyó-

ba a besorozottság, az anyagi érdek, az érvényesülési vágy, a hivatali tekintély és a megalku-

vás.  

 

E gondolatok jegyében hívjuk életre a Független Jogász Fórumot azzal a céllal, hogy 

időről-időre megvitassuk a legfontosabb társadalmi, politikai problémákat, köztük a 

készülő törvénytervezeteket.  

 

A Fórumnak nincs szabályzata és szervezete, nincsenek tisztségviselői. A rendezvények nyil-

vánosak, azokon bárki megjelenhet és minden jogász hozzászólhat a felmerülő kérdésekhez. 
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Törekvésünk, hogy korlátozás nélkül felszínre kerüljön mindenfajta vélemény, és ha a Fórum 

valamiben állást foglal, az a jogásztársadalom valódi álláspontját fejezze ki.  

 

Tanácskozásainkra a hivatása gyakorlásától visszavonult és a leendő jogászokat is teljes jogú 

résztvevőként várjuk.  

 

Szívesen veszünk a Fórum munkájára vonatkozó minden javaslatot, és örömmel fogadjuk a 

közreműködést a szervezésben. Tevékenységünkkel elő kívánjuk segíteni, hogy a jogászság 

minél teljesebb információt kapjon napjaink társadalmi változásairól, és a változó társadalmat 

is informálni kívánjuk a jogászok közéleti tevékenységéről.  

 

Meggyőződésünk, hogy a demokratikus Magyarország csak a társadalom egészének aktív 

közreműködésével teremthető meg. A Fórum elősegítheti, hogy a jogászság ennek során ne 

csak a felülről érkező kezdeményezések szakmai végrehajtója, hanem a valóságos társadalmi 

igények megfogalmazója és képviselője is legyen. 276 

 

Budapest, 1988. november 5. napján 

 

Huszonkét évvel ezelőtt jelent meg a FELHÍVÁS. Ha a javaslatban foglaltak megvalósí-

tásra kerülnek, Magyarországot ma nem becsmérelhetnék az Európai Unió szervezeteiben, 

nem lennének ellenségeink, hazaárulóink. Huszonkét év múltán, a Magyar Országgyűlésben a 

magát ellenzékinek tartott párt Uniós képviselője felszólalhatott. Ez a demokrácia. Mármint, 

hogy felszólalhatott. Amit a Nemzet szemébe vágott, azt szégyellem idézni. Hiába! A gyilkos 

nagypapa unokája, az 1956-os magyar forradalomra emlékezőkbe lövető parancsot kiadó fele-

sége a francia forradalom eszméit vallva: nem tagadja meg önmagát.  

 

Nyílt levél DKlárinak  

 

"Elena" Asszony! 

 

Nem hagyhatom szó nélkül azokat a gyalázkodó és hazug mondatait, amelyeket elpu-

fogtatott a szebb napokat és jobb magyarokat is látott magyar Parlament falai között. Mintha 

Sztálin vagy Hitler egyik leszármazottja beszélt volna a Dumában vagy a Reichstag falai kö-

zött… mi több: a maga, felmenőinek és férjének „dicső munkásága” után olyannak tűnt maga 

is és a beszéde is, mintha a Führer valamelyik leszármazottja bizonygatná a munkatáborok 

kapujában, hogy a munkatáborok jók, és hasznosak lesznek a jövőben is. 

A maga nagyapjának „szerény munkássága”, családom néhány tagjának a halálát okoz-

ta, tehát nem tudom magát, mint kommunista hazaárulót mérhetetlen ellenszenv, sőt mélyről 

jövő utálat, undor és gyűlölet nélkül nézni. Tudom, a sokszor bérmálkozott hites ura, rossz 

kereszténynek tartana emiatt.   

Maga, a parlamenti beszédében mintegy négymillió magyart sértett meg, amikor azt az 

embert nevezte csalónak és zsarolónak, akire az ország kimondva, kimondatlanul felnéz, akit 

szeret, és akiben bízik. Nem tudom ezt a beszédet azzal elkönyvelni, hogy maguk kommunis-

ta hazaárulók ilyenek, mert személyes sértéseket nem lehet általánosságban megítélni. A ma-

ga nagypapája egy alattomos, ócska kommunista gyilkos volt, az apja bizonyos értesülések 

szerint benne volt II. János Pál elleni, gyilkos szándékú merénylet megszervezésében, s állító-

lag, a maguk elhurcolt zsidótól rekvirált villájának pincéjében tartott lőgyakorlatot Ali Agca, 

mielőtt Rómába vette volna az útját. A maga férje békés, hazafelé induló magyar emlékezőkre 

nyittatott tüzet és rendelt el lovasrohamos 1956. ötvenedik évfordulóján, de emellett Magyar-
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209 
 

országot drámai helyzetben, a csőd szélén adta át, a maga által csalónak és zsarolónak neve-

zett magyar Miniszterelnök kormányának. 

Ma pedig maga egy új és végzetes hazugsággal állt a pulpitusra, és hazudozott arról, mit 

is jelent az Európai Unió demokrácia-felfogása, s az miért volna nekünk, magyaroknak jó. 

Maga semmi mást nem csinált ma a Parlamentben, mint Szamuely Tibort, és Rákosi 

Mátyást, valamint szeretett – de csak maga által szeretet – nagypapáját idézte meg. És min-

denkit, aki a magyarokat gyalázta, irtotta és gyűlölte a történelem során, egészen II. Józsefig 

visszamenőleg. 

Maga, ma, hazaárulásból tartott egyetemi előadást úgy, hogy közben személyeskedő és 

aljas hazugságokkal vádolta Orbán Viktor miniszterelnököt, és a benne bízó, rá szavazó ma-

gyar, keresztény többséget. Sokan vagyunk, akik nem tudunk magának, családjának és haza-

áruló kommunista-kapitalista pártjának megbocsájtani. Mert vannak bűnök, amelyeket nem 

lehet megbocsájtani, de ezeket a bűnöket bűn is lenne a nemzettel szemben megbocsájtanunk. 

Hiszen maguk az egész kárpát-medencei magyar nemzet ellen acsarkodnak. És ennek lesz 

következménye! Mert az erkölcs és a történelmi hazudozás, akkor is regenerálja magát, ha mi 

magyarok egyetlen ujjal sem teszünk azért, hogy ez megtörténjék. És a bűn is elnyeri a bünte-

tését… s ezt magának is látnia kell, ha olyan nagy történelmi ismeretekkel rendelkezik, mint 

amit bizonyítani akart ma a pulpituson. 

Magának ma inkább bocsánatot kellett volna kérnie sok millió magyar haláláért, meg-

kínzásáért, deportálásáért, a magyar nemzet folyamatos lejáratásáért, családja gyilkos maga-

tartásáért. Ám, maga ezzel szemben, a legvéresebb és legaljasabb kommunista diktatúrákat 

idézte meg Magyarország parlamentjében.  

Mondanám magának, hogy: szégyellje magát! De nem mondom, mert a süketnek is hiá-

ba mondják, hogy halljon… a vaknak pedig, hogy lásson… Illetve volt már erre példa… de 

akkor azt is hozzátette a Nagy Gyógyító, hogy: „hited meggyógyított téged”, vagy, hogy 

„menj, és többé ne vétkezzél”... Magának azonban magyar ügyekben, a magyar nemzetben 

hite sincs… és a magyarság elleni bűnöket soha nem tudja, és nem fogja abbahagyni… 

Ám, újra mondom: – az erkölcs regenerálja önmagát. Magát idézve Klára: -”mint láttuk 

ezt már sokszor a történelem folyamán”… 277 

 

Stoffán György 278 

 

 

Mellékletek  
 

 

1. sz. melléklet. Véleményem az elfogadott „Fegyverszüneti egyezmény” -ről. (76. o.)  
 

Leszerelés. Magyarország Kormánya kötelezi magát olyan szárazföldi, tengeri és légierők fenntartására és ren-

delkezésre bocsátására, melyek a Szövetséges (Szovjet) Hadsereg főparancsnokság fővezetése alatti szolgálatra 

rendeltethetnek. A Németország elleni hadműveletek beszüntetésével a magyar fegyveres erők leszerelendők.  

 

Kizsákmányolás. Magyarország Kormánya és Hadsereg főparancsnoksága biztosítja a Szovjet csapatok és más 

Szövetséges csapatok számára a szabad mozgási lehetőséget magyar területen, emellett a csapatszállításokat 

minden rendelkezésére álló közlekedési eszközzel, a saját költségére fogja elősegíteni, szárazon, vízen és leve-

gőben. Felhasználás céljából üzemképes állapotban és megfelelő személyzettel bocsátja rendelkezésére mind-

azokat a magyar katonai, légi és folyami berendezéseket és építményeket, kikötőket, kaszárnyákat, raktárakat, 

repülőtereket, távírót, távbeszélőt és rádiót, meteorológiai állomásokat, melyekre katonai szempontból szüksége 

lehet. Magyarország Kormánya és Főparancsnoksága kötelezi magát, hogy átadja a Magyarország dunai kikötői-

ben lévő hajókat, melyek az Egyesült Nemzetek tulajdonát képezik, vagy képezték, függetlenül attól, ki rendel-

kezik jelenleg ezekkel, a hajókkal. A Magyar Kormány teljes anyagi felelősséget visel a fentebb felsorolt va-

gyontárgyak mindennemű megrongálásáért, vagy megsemmisítéséért. A Magyar Kormány köteles rendszeresen 

                                                           
277 Ezúton köszönöm meg Sfoffán György úr hozzájárulását, hogy második levelemet fenti írásával zárhatom le.   
278 (Stoffán György blogja Kárpát-haza, nagyvilág... hírek, történések... 2020. 07. 14.) 
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magyar valutában pénzösszegeket kifizetni és árukat (üzemanyagot, élelmiszert stb.), eszközöket és szolgáltatá-

sokat rendelkezésre bocsátani, melyekre a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokságnak funkciói teljesítésére 

szükségük lehet. Magyarország fizette a hadsereg lakhatási, élelmezési, közlekedési számláit, amit viszont a 

szerződő felek a jóvátétel fizetési kötelezettségei között nem számoltak el.  

 

Magyarország Kormánya kötelezi magát, hogy a SZEB által megállapított határidőben, teljes épségben vissza-

szolgáltatja a Szovjetuniónak, valamint Csehszlovákiának és Jugoszláviának, úgyszintén az összes Egyesült 

Nemzeteknek, mindazokat az értékeket és anyagokat, melyek állami, társadalmi és szövetkezeti szervezetek, 

vállalatok, intézmények vagy egyes polgárok tulajdonát képezik, mint gyárak és üzemek felszerelését, mozdo-

nyokat, vasúti kocsikat, traktorokat, gépkocsikat, történelmi emlékeket, muzeális értékeket és minden egyéb 

vagyont, amit a háború folyamán az Egyesült Nemzetek területéről Magyarország területére szállítottak. A szov-

jet nem kizáróan a német katonai tulajdont tekintette hadizsákmánynak, hanem lefoglalt minden gazdasági - 

oktatási – kulturális - szociális létesítményt, elrabolta a bankokban elhelyezett készleteket, műkincseket.  

 

Azokat a károkat, melyeket Magyarország a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának okozott had-

műveleteivel megtéríti. Ez a kártérítés 300 millió amerikai dollárban állapíttatik meg, melyet 6 év folyamán 

törleszt le áruban (gépekben, folyami hajókban, gabonában, jószágban stb.) A kártérítés összegéből 200 millió 

amerikai dollár a Szovjetuniót illeti meg, a Csehszlovákiának és Jugoszláviának járó kártérítés összege 100 mil-

lió amerikai dollár. Hogy Jugoszláviának és Csehszlovákiának miért kellett jóvátételt fizetni, amikor ezekkel az 

országokkal nem állt háborúban, erre a fegyverszüneti egyezmény nem tér ki.  

 

Megaláztatás. Magyarország Kormánya kötelezi magát, hogy lefegyverzi a Magyarország területén lévő német 

fegyveres erőket és hadifoglyokként átadja azokat. Magyarország közre fog működni a háborús bűncselekmé-

nyekkel vádolt személyek letartóztatásában, az érdekelt kormányoknak való kiszolgáltatásában és az ítélkezés-

ben e személyek felett. Internálja a német állampolgárokat. Az intézkedések a magyar területen lévő német ál-

lampolgárok internálására vonatkozólag, nem terjednek ki Németország zsidó nemzetiségű polgáraira. Magyar-

ország Kormánya minden szükséges intézkedést megtesz annak a biztosítására, hogy a magyar területen lévő 

összes áttelepített személyek, vagy menekültek - ideértve a zsidókat és a hontalanokat is - legalább olyan véde-

lemben részesüljenek és biztonságban legyenek, mint saját polgárai.  

 

Magyarország Kormánya haladéktalanul feloszlatja a magyar területen lévő összes hitler-barát, vagy más fasiszta 

politikai, katonai és katonai jellegű, szervezeteket, valamint az egyéb olyan szervezeteket, amelyek az Egyesült 

Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát folytatnak és a jövőben nem tűri meg ilyen szervezetek fennállá-

sát. Magyarország kötelezte magát, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia általa megszállt területeiről 

visszavonja az összes magyar csapatokat és hivatalnokokat Magyarország 1937. december 31-én fennállott hatá-

rai mögé, továbbá hatályon kívül helyez minden olyan törvényhozási és közigazgatási szabályt, amely az anne-

xióra, vagy pedig csehszlovák, jugoszláv és román területek Magyarországhoz csatolására vonatkozik.  

 

Időszakos vagy egyéb irodalmi termékek kiadása, behozatala és terjesztése Magyarországon, színielőadások 

rendezése, mozgóképek bemutatása, a rádióállomások, a posta, a távíró, a távbeszélő működése, a Szövetséges 

(Szovjet) Főparancsnoksággal való megegyezés alapján történik. A külföldi követségek, missziók és konzulátu-

sok rádióösszeköttetése, távíró útján történő és postai levelezése, rejtjeles levelezése, a futárszolgálat, valamint a 

távbeszélő útján való összeköttetés a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság által meghatározott módon fog 

történni.  

 

A fegyverszünet egész időtartamra SZEB-ot létesítenek Magyarországon, amely szabályozni és ellenőrizni fogja 

a fegyverszüneti feltételek végrehajtását, a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság képviselőjének elnöksége 

alatt és az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével. A Magyar Kormány és annak 

szervei kötelesek a SZEB minden a fegyverszüneti egyezményből következő utasítását teljesíteni. A bécsi dön-

tőbíróság 1938. november 2-án kelt határozatai és az 1940. augusztus 30-ai. Bécsi Döntés ezennel érvénytelen-

nek nyilváníttatnak.  

A fegyverszüneti egyezmény az 1945. évi január hó 20. napján hatályba lépett.  

 

2. sz. melléklet. 1947. évi választások után (97. o.)  
 

A választások eredményét a kommunisták a politikai rendőrségre támaszkodva manipulálják. Az 1947. XXII. tc. 

megvonta választójogukat a politikai okokból B-listázottaktól, és a deportálásra ítélt németektől. Nem szavazhat-

tak a Csehszlovákiából áttelepített magyarok, a Magyar Testvéri Közösség tisztségviselői sem. A kommunisták 

befolyása alá került házmegbízottaknak az volt a dolga, hogy ne kézbesítsék ki a szavazólapokat azoknak, akik-

ről tudták, nem a kommunista pártra szavaznának. A fővárosba rendelt vidéki aktivistáknak az volt a dolga, 700 

000 embert zárjanak ki a választói jogosultságból. Terjeszteni kell, hogy a választás után a szocdemek egyesül-

nek a kommunista párttal, és azok a községek ahol a MKP többséget szerez az új kormánytól rendkívüli segélyt 
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kapnak. Egyik propaganda szólamukban azt ígérték, ha a Kommunista Párt győz, a hadifoglyok még 1947 kará-

csonyára hazajöhetnek. A visszaélések közé sorolható a „kék cédulás” manipuláció. A MKP aktivistáit névjegy-

zékkivonatokkal ellátva, autón szállítják különböző választási körzetekbe, ahol a Kommunista Pártnak 300 000 

szavazatot szereznek. További támogatók, pénzért szavaztak hamisan. Stb.  

 

Választási eredmények a szavazatok arányában  

 

A párt neve A szavazatok       a mandátumok 

száma 

Magyar Kommunista Párt 1 113 050 100 

Független Kisgazda Párt 769  763 68 

Demokrata Néppárt 820  453 61 

Szociáldemokrata Párt 744  641 67 

Magyar Függetlenségi Párt 670 547 49 

Nemzeti Parasztpárt 415 465 36 

Független magyar Demokrata Párt 260 420 18 

Magyar Radikális Párt 84 169 6 

Keresztény Női Tábor 69 536 4 

Polgári Demokrata Párt 50 294 3 

 

A szavazatok számának megfelelően oszlottak meg a mandátumok. Az új országgyűlésbe a koalíció 271, az 

ellenzék pedig 140 képviselőt küldhetett. A választási szövetség négy pártja (MKP, SZDP, NPP, FKGP) meg-

kapta a szavazatok 60,9 százalékát, így a 6 ellenzéki pártnak 39,1 százalék jutott. Annak ellenére, hogy a kom-

munista párt kapta a legtöbb szavazatot (22,3 százalék), az eredmények azt is megmutatták, hogy Magyarorszá-

gon 1947 augusztusában a szavazók többsége továbbra is a „polgári életforma” mellett voksolt, illetve állt ki, 

hiszen az ellenzéki pártok és a kisgazdapárt szavazóinak száma együttesen csaknem 55 százalékot tett ki.  

 

„A választási harc során az Független Magyar Demokrata Párt sem tudott komoly vetélytársaivá válni sem a 

koalíciós, sem a kemény ellenzéki pártoknak, a „kis” pártok közé került. A Demokrata Nép Párt vezetője Baran-

kovics István úgy értékelte a választásokat, hogy az nem betetőzése volt egy munkának, hanem nyitánya egy sok 

gonddal, áldozattal és szorgalommal munkálkodó jövőjének, melynek nagynak kell lennie. Pfeiffer Zoltán szept-

ember első napjaiban azt üzente a választóiknak, hogy „A Magyar Függetlenségi Párt fegyelmezetten rendezi 

sorait a győzelem után, hidegvérrel szemléljük a politikai fordulatokat, megyünk a magunk útján, ellenzékiek 

maradunk”. Pedig már ismerték Rákosi Mátyás 1947. szeptember 2-i nyilatkozatát, aki pártja nevében leszögez-

te, … „demokráciaellenes aknamunkáját meg kell és meg fogjuk hiúsítani”, és … e párt „jövőbeni magatartása 

alapján lehet majd véglegesen eldönteni, vajon a demokratikus építőmunka útján akar-e járni, vagy a reakcióval 

akar-e együtt haladni”.  

 

Rákosi kijelentései kétségtelenül hatást gyakoroltak a két párt további politikájára és sorsára, de legalább ilyen 

döntő volt az a tény, hogy a választások után néhány héttel (1947. szeptember végén) a lengyelországi Szklarska 

Poreba üdülőhelyen a Szovjetunió és hét európai „népi demokratikus” ország (Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Románia), valamint a szovjet, francia és olasz kommunista párt 

képviselői megalakították a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodáját (KOMINTERN – III. Internaci-

onálé helyett jött létre KOMINFORM néven). Székhelyük: Belgrád, később Bukarest. A tanácskozás résztvevői 

A. A. Zsdanovnak a nemzetközi helyzetről adott tájékoztatója alapján magukévá tették azt az álláspontot, amely 

szerint a világon „két tábor” alakult ki: az „imperialista, demokráciaellenes” tábor, amelynek ”az amerikai világ-

uralom megteremtése és a demokrácia megsemmisítése a célja”, a másik pedig „az imperialistaellenes, demokra-

tikus tábor”, amely „az imperialista rend aláásását és a demokrácia megszilárdítását” tartja fő feladatának. 

Zsdanov kettéosztotta a világot, a figyelmeztette a résztvevőket, hogy végső fokon mindenkinek a „két tábor” 

valamelyike mellett kell választania.”  

 

A tanácskozáson Farkas Mihály és Révai József képviselte az Magyar Kommunista Pártot. Hazatérve beszámo-

lójukban nemcsak abban látták a találkozó jelentőségét, hogy „a Tájékoztató Iroda létesítésével” - a Komintern 

feloszlatása után „újra megteremtették a kommunista pártok együttműködésének feltételeit”.  

Kiemelték az értekezlet résztvevőinek azt a tanácsát is, hogy a kommunista pártoknak a fegyveres erők feletti 

rendelkezésre kell törekedniük, hogy kiszorítsák a burzsoáziát a politikai hatalomból, „gazdasági hatalmának 

összeszűkítésére, végső fokon megsemmisítésére” kell törekedniük. További legfontosabb teendőket az Magyar 

Kommunista Párt számára: „Az új koalíció kialakítására irányuló politikai vonal végrehajtásának meggyorsítá-

sa”, az ehhez szükséges rendszabályok sürgős kidolgozásával, s egyúttal a "Pfeiffer-párt szétzúzása". A másik: 

„Szilárdan ki kell tartani ama álláspont mellett, hogy kulcspozíciók átengedéséről sem a hadseregben, sem a 

rendőrségen nem lehet szó”. Az ezeket a célkitűzéseket szolgáló intézkedések kidolgozásával és végrehajtásával 

megkezdődött az "új koalíció" kialakítása, s ezzel együtt a polgári pártoknak és képviselőiknek, a polgári demok-
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rácia híveinek a politikai életből való eltávolítása, a demokrácia, a parlamentarizmus és a többpártrendszer fel-

számolása. 279  

 

3. sz. melléklet. A püspöki konferencia körlevele (141. o.)  
 

«Krisztusban Kedves Híveink!  

 

Miután a véres világháború teljesen véget ért s a fegyverek zaja a föld minden tájékán elcsendesült, a bor-

zalmas pusztulás és a megdöbbentő lelki eldurvulás befejeztével súlyos feladatok előtt áll az emberiség. Le kell 

számolnia az elhibázott, gyűlölködő és szörnyűséges múlttal, fáradságot, áldozatot nem kímélve kell felépítenie 

a jövőt. Nekünk magyar katolikusoknak sincsenek egyéb feladataink. Ezeket kell megoldanunk nekünk is, hiszen 

a háború borzalmai bennünket talán jobban megviseltek, mint másokat, s a boldogabb jövő felépítésére is inkább 

rászorulunk, mint mások.  

Előző közös körlevelünkben már megemlékeztünk arról, miképp számolhatunk le a könnyelmű, elhibá-

zott és vétkes múlttal. Jelenlegi szózatunkat pedig annak a kérdésnek szenteljük, hogyan kell felépítenünk az 

annyira várt békésebb és rendezettebb jövőt. Felszólalunk elsősorban azért, mert a jövő kialakításának egyik 

fontos, talán döntő fordulata elé érkeztünk. Választások előtt áll a magyar nép. Nagyon sok függ attól, hogy a 

jelen körülmények között milyen irányban nyilvánítja akaratát az ország. Lelkiismeretbe vágó kérdés ez s épp 

ezért kötelességünknek érezzük, hogy e fontos elhatározás előtt híveink segítségére siessünk. Nem avatkozunk 

be a választási küzdelmekbe, nem foglalunk állást egyetlen párt mellett sem, de az igazság és a kötelesség elveit 

kifejtjük, hogy minden katolikus hívő szerintük válasszon. 

Az állami élet jövő berendezkedése kétségtelenül csak a demokrácia elvei szerint történhetik. A zsarnok-

ságtól eleget szenvedett a világ. Zsarnokság erőszakolta rá egy ember akaratát jobb sorsra érdemes népekre. 

Zsarnokság hajszolta be meggondolatlanul Európát a szörnyű háborúba, zsarnokság folytatta az öldöklő küzdel-

met egészen az értelmetlenségig. Zsarnokság gázolt bele hosszú éveken át az emberiség legszentebb jogaiba, 

megvetette a lelkiismereti szabadságot, lábbal tiporta a szülők jogait gyermekeik nevelésére. A zsarnokság ta-

gadta még gondolatban is, hogy az emberi személynek joga volna önálló érvényesülésre, képességeinek, hajla-

mainak egyéni hivatásának szabad kifejlesztésére.  

A zsarnokság eme visszaélésével számol le a demokrácia. Természetesen nem az a demokrácia, mely az 

egyik emberi személy korlátlan uralma helyébe egy másikét állítja, nem az, amelyik az egyik embercsoport önző 

és féktelen uralmát egy másik csoport hasonlóan önző és féktelen hatalmaskodásával váltja fel. Az igazi demok-

rácia alappillére, hogy sértetlen természetjogi elveket ismer el, melyekhez soha semmiféle emberi hatalomnak 

erőszakkal nyúlnia nem szabad. … Az igazi demokrácia a lelkiismereti szabadságot, a szülők jogait, a munkás-

nak szabad egyéniséggé való kialakulását, a munka rabszolgaságának megtörését írja zászlajára. … Mi örömmel 

fogjuk látni, ha majd a magyar népet az emberiség e nagy törekvésének szolgálatába állítják. Örömünk annál 

nagyobb lesz, mert a demokrácia ezen értelmezése tökéletesen megfelel azoknak a bölcs, mély és evangéliumi 

elveknek, melyeket dicsőségesen uralkodó XII. Pius pápa 1942. évi karácsonyi beszédében a jövő társadalmi 

berendezkedés alapjaiként mutatott be. …  

Ez az öröm és bizalom indított arra, hogy májusi körlevelünkben megértést tanúsítsunk a magyar demok-

rácia jelentkezése iránt. Voltak ugyan már akkor is aggodalmaink, de inkább a jót tekintettük, ami több helyütt 

megnyilvánult, bíztunk abban a megértésben, mely az Egyház és munkája iránt a demokrácia képviselői részéről 

udvarias szavakban, szép ígéretekben, néha még tettekben is megnyilatkozott. Ezt láttuk, erre építettünk.  

Várakozásunk hosszú és türelmes volt. Többször úgy éreztük már, hogy fel kellene szólalnunk, de nem 

akartuk a kibontakozást megzavarni, nem akartuk jó szándékú emberek bizalmas és szorgos fáradozásait nyílt 

állásfoglalásunkkal nehezíteni. De most a választások előtt nem hallgathatunk már. Meg kell mondanunk, hogy a 

magyar közéletben sok, nagyon sok oly jelenséget tapasztalunk, melyek a tiszta demokrácia elveivel éles ellen-

tétben vannak. Meg kell mondanunk, hogy ez az új irányzat újabb veszélyekbe sodorhatja szerencsétlen és sú-

lyosan megpróbált hazánkat. Meg kell mondanunk, hogy keresztény választó nem adhatja a szavazatát olyan 

irányzatra, mely újabb elnyomást, újabb erőszakos uralmat, a természettörvények mellőzését felelőtlenül és sű-

rűn elköveti. ...  

Legjobban fáj és a legkíméletlenebb seb az, hogy a házasság felbonthatatlanságát, melyért a múltban is 

annyit küzdöttünk, s amiben a magyar újjászületés legbiztosabb zálogát szertnők látni, az ideiglenes nemzeti 

kormány hitünk szerint illetékességét messze túllépve, szükségtelenül, a keresztény hívők érzelmeivel nem szá-

molva, súlyosan meglazította. Nem található a világon még egy állam, mely a házasság felbonthatatlanságának 

kérdésében annyira ledér álláspontot képviselne, mint az új magyar házassági rendelet. S mindez nem tekinthető 

egyszerű hibának, nem emberi kisiklásnak, hiszen a természetjog egyik fontos követelményéről, a házasság 

felbonthatatlanságáról van szó. Mit várhatunk mi attól a demokráciától, azoktól a pártoktól és irányoktól, ame-

lyek felhatalmazás és illetékesség nélkül is hozzá mernek nyúlni az egészséges társas lét ilyen lényeges alappillé-

réhez? Számíthatunk-e arra, hogy ezek az emberek hatalomra jutva, a természetjog alapkövetelményét lelkiisme-

                                                           
279 Izsáki Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig 92. o.  
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retesen tiszteletben fogják tartani, ha hatalom és illetékesség nélkül ennyire belenyúlnak abba a törvénybe, me-

lyet minden ép erkölcsi érzékű és sok hazáját szerető férfiú a legfontosabbnak tart?  

Meg kell említenünk, hogy a földbirtokreform-rendelet több részletében olyan törekvéseket árult el, mint-

ha bizonyos társadalmi osztályok egyszerű gazdasági tönkretételét célozta volna. Néha még hangok is hallatszot-

tak, hogy ez az intézkedés büntetés a magyar birtokos osztály múltjáért. Ám megfelel-e mindez az igazsá-

gosságnak, megfelel-e a természettörvénynek? Helyes-e a kollektív igazságszolgáltatás elve? Szabad-e a jog és 

törvény uralmára törekvő társadalomban azt vállalnunk, hogy az egyik testvér hibájáért bűnhődjék a másik s az 

ősapák nagyon kétséges mulasztásait szenvedje meg az unokák, késői nemzedéke? A földosztásnál pártpolitika 

érvényesült és katonáink is kimaradtak a földosztásból.  

Nem a földbirtokreformot tesszük itt bírálat tárgyává, hanem a benne megnyilvánuló bosszúálló szelle-

met, mely ígéri ugyan a vagyonukból kiforgatott tulajdonosoknak a jóvátételt, de az ígéretből aligha lehet vala-

mi. … Még inkább meg kell döbbennünk, ha arra nézünk, hogy ez az erőszakosságba hajló "rendszer" milyen 

közszellemet teremtett az ország egyes intézményeiben. Országszerte, de egyes vidékeken különösképpen örö-

müket találják abban, hogy üres gyanú, egyéni neheztelés, személyes sérelem, titkos pártmesterkedések miatt 

fogjanak le férfiakat, akik maguk sem sejtik, hogy mi az elfogatásuk oka és senkinek megtudni nem sikerül a 

vidéki hatalmasságok szigorú eljárásának végső indítékát. Papot, aki esztendőkön át szanatóriumban ápoltatta 

egészségét gyenge tüdeje miatt, nehéz bérmunkára ítélnek pusztán azért, mert az illető tiltakozott egy katolikus 

falusi egyesület jogtalan feloszlatása ellen. Szent István-napi beszédért napokra elzárnak papokat s hogy fenye-

getésüknek nagyobb nyomatékot adjanak a politikai rendőrség vezetője kijelenti, hogy Szibériába viszik a papo-

kat, ha továbbra is állást foglalnak a mai rendszer ellen. Mindez lehet ugyan egyesek túlkapása, de e túlkapások 

megdöbbentően sokasodnak. S alig következhetnének be, ha a kormányzat erős volna, ha a pártokat a törvény-

tisztelet szelleme hatná át. ... Ezekkel az állapotokkal szemben az erkölcsi rend igazságosabb és jogszerűbb alap-

ján álló, a természet, valamint Isten törvényeit tiszteletben tartó kormányzást akarunk.  

A főváros népe lelkesedéssel vett részt a Szentjobb körmenetén. Az ország népe örült az amerikai hadse-

reg nemes cselekedetének. Mégis a Szent István hetét használta fel a kormány egyik tagja, hogy a tanárok átkép-

ző tanfolyamán Szent István ellen kemény támadást intézzen s hivatalos hatalommal fenyegesse meg azokat a 

tanárokat, akik másképp mernek érezni vagy gondolkodni, mint ő. Az átképző tanfolyam másik előadója nyíltan 

az istentagadást hirdette meg a jövő iskola irányító szelleme gyanánt.  

Mindenfelé azt látjuk tehát, hogy vagy az alapvető jogokat vetik meg s a társadalom leghatalmasabb pillé-

reit, az erkölcsiséget és igazságosságot semmibe veszi, vagy pedig lábbal tipornak azon hagyományokon és azon 

eszményeken, melyek a szenvedő magyar népet ismét lelki felemelkedésre, a nemességre és áldozatkészségre 

nevelnék. Pedig e rombolás helyett mennyi más sürgősebb és nélkülözhetetlenebb teendő várna megoldásra. …  

Naponta imádkozunk, hogy a magyar nép jobb érzelmű rétegének legyen elég szabadsága a választásokon akara-

tának megmutatására.  

Titeket pedig, Kedves Híveink felszólítunk, hogy fontoljátok meg szavainkat s a választás alkalmával ad-

játok szavazatotokat arra a jelöltre, aki az erkölcsi tisztaság, a jog, az igazság és a rend érdekében fog síkra szál-

lani s képes lesz küzdeni e jelenlegi szomorú állapotok visszaélései ellen. ... Az erőszak és a zsarnokság annál 

nagyobb lesz, minél kevesebb ellenállásra talál. Az erőszak természete az, hogy ma csak szavazatot kényszerít 

ki, holnap már fenyegetésekkel szorít munkára, holnapután háborúba visz, majd erőszakkal a megsemmisülésbe 

kerget. Az erőszak olyan, hogy ma a házassági köteléket lazítja és a fiatalságot zülleszti, holnap az erkölcsi sza-

badságot kívánja állandóvá tenni, holnapután a férfiak tömege minden lovagiasságot és tisztességet félretéve, 

vad állatiassággal tör rá védtelen nőkre, hogy szenvedélyeit kielégítse. Nem kell sokat magyaráznunk, hogy a 

zsarnoki szenvedély és az általa megrontott tömegösztönök hova vezethetnek. … Ne feledjük a súlyos figyel-

meztetéseket, ne feledjük és vonjuk le következtetésünket. Magyar édesapa, magyar katolikus édesanya, aki 

felelősséget érez gyermekei lelki tisztasága, földi és örök boldogsága iránt, nem habozhat a választások előtt. 

Csak olyan jelöltre adhatja szavazatát, aki emberileg szólva kezességet nyújt, hogy ilyen világ, ilyen szellemiség, 

ilyen eltévelyedések többé nem ismétlődnek a magyar földön. Ámen.»  

A körlevél az 1945. nov. 4-ére kitűzött parlamenti választásokkal kapcsolatban készült. A püspöki kar 

okt. 18-án megküldte a körlevél-tervezetet a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökének nyomtatás engedélyezé-

se végett. Ez azonban csak okt. 28-a után érkezett meg, így nov. 1-én olvashatták fel a híveknek a templomok-

ban. 

A körlevél teljes szövege olvasható: Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei I. kötet 32. o. Eszter-

gom, 1945. október 18.  

 

4. sz. melléklet. Káposztacsata (155. o.) 
 

Az alábbi hosszabb idézetet nem kell magyarázni. Választ kapunk itt, az önmagukból kivetkőzöttek visel-

kedésére, érzéseikre, gyűlöletükre. Minden egyes mondatnak, szónak veleje van. Hiszen tanult emberek. ÁVH 

tanítványok. 

 

«Nem valószínű, hogy akadna személy, hivatal, vagy akár a Legfelsőbb Bíróság Magyarországon, amely 

meg tudná mondani, hogy 1945-56 között hány embert végeztek ki, hányat vertek agyon, és hányan haltak meg 

embertelen körülmények között. Az auschwitzi és katyni borzalmak után nehezen lehet ezt elképzelni, de mind-
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azok, akik ismerik ezeknek az időknek a történetét, tudják, hogy abban az időben egyszerűen nem volt olyan 

központi hivatal, vagy hatóság, amely regisztrálta volna az összes letartóztatást, ítéletet, kivégzést, elhurcolást és 

az eltűnést. Ugyanis ami az ÁVH-n történt, az szigorúan megmaradt az ÁVH belügyének, és ki merte volna ku-

tatni, hogy mi játszódik le a különböző pincék és kazamaták mélyén. Vajon ki merte volna felhívni a KGB ma-

gyarországi főnökét és megkérdezni, hogy hány magyart szállítottak ki az elmúlt időben a Szovjetunióba? … 

Magyarországon ebben az időben nem jog, hanem terror uralkodott. A jog és az igazság az volt, amit az ÁVH 

elhatározott. A bíróságok a gyakorlatban csak ezeknek a határozatoknak "törvényes úton" való kihirdetésére 

voltak hivatva, az ítéleteket az ÁVH központban hozták meg, vagy a Párt káderosztályán. … 

Egy kiemelkedő bánásmód a:  

Káposztacsata  

 
„… Egyszerre megjelent Bánkúti, mögötte néhány magasabb rangú ismeretlen ÁVH-s tiszt, a politikai 

tisztek, őrparancsnokok, s a fénylő fehérsapkás brigádvezetők. Bánkúti megállt a rabok arcvonala előtt s bejelen-

tette, hogy meggyőződött arról, mint ahogy ezt neki jelentették, hogy szabotázs történt, a rabok kiöntötték a nép 

vagyonából származó ételt, s miután az étkezés megtagadása fegyelmivel jár, példát fog statuálni. Az utolsó 

szavakat már üvöltötte:  

„Mert nehogy azt higgye valaki, hogy az Állam Védelmi Hatóság, MI, s itt mellére vert, kötelesek va-

gyunk a maguk életével elszámolni! Azt nem, a mi problémánk csak egy vödör mész, amivel a maguk rohadt 

hulláit leöntjük!” Nem éltünk illúziókban, de azért mindenkinek végigfutott a hátán a hideg, hogy ilyen nyíltan 

hallatta, hogy mi várhat a jövőben ránk. „Álljanak elő azok az elítéltek, akik kiöntötték az ételt, vagy nem vették 

fel” folytatta Bánkúti, majd odafordult Vándor felé és felszólította, hogy nevezze meg azokat, akikről tudja, hogy 

szabotáltak. Még be sem fejezte beszédjét, mikor Juhász István, Miskolc volt szocdem rendőrkapitánya, akit az 

ÁVH majdnem elsőnek fogott le, mert nem volt hajlandó semmilyen szinten együttműködni a kommunistákkal, 

előrelépett. Utána Vörös János tábornok, volt honvédelmi miniszter, s még egynéhányan, köztük én is. Bánkúti 

meglepetten nézett ránk, nem volt elkészülve arra, hogy valaki önként ki fog állni. Sorba mindnyájunkat megkér-

dezett, hogy mik voltunk, miért lettünk elítélve. Aztán hirtelen Juhász elé ugrott, pofonvágta, lemunkásárulózta, 

majd Vörös következett, akit rohadt fasisztának nevezett és belerúgott. Engem imperialista ügynöknek nevezett, s 

egyszerre próbált ütni-verni. Így ment mindenkinél, mindenki kapott valami rúgást, ütést, ahogy Bánkúti bírta 

erővel és ügyességgel. 

Utána következett a már ismert "vesszőfutás". A két sorban felálló őrök között kellett a Csillag-börtön 

bal részébe rohannunk, miközben az őrök két oldalról gumibottal, derékszíjjal, husánggal ütöttek, ahogy csak 

tudtak. "Ami csak belefér!" üvöltötte Bánkúti pribékjei felé s ezek igyekeztek ki is tenni magukért. Rohantunk 

ahogy csak bírtunk, az ütések csattantak két oldalról, de a legrosszabb bent az épületben várt ránk. Középen, 

szétvetett lábakkal állt Balla szakaszvezető (alias "Köcsög") és néhány válogatott elvtársa. Kezében fenyegetően 

lóbálva a "népnevelőt" (népnevelő rabnyelven a gumibot), ránk ordított, hogy üljünk le a fal elé, keresztbe tett 

lábakkal és szorítsuk a falnak a fejünket. Kezet hátra, üvöltötte egy másik, s azután nekünk estek, vertek ahol 

értek, rúgtak, ahogy tudtak. A mellettem gubbasztó Vörös János vezérezredes ősz feje csak úgy csattant amint 

hozzáverték a falhoz. Homlokáról folyt a vér, hátán a börtöninge vörös volt a kifolyt vértől, már nem volt eszmé-

leténél, szinte gépiesen, tehetetlenül esett előre-hátra, ahogy az ütések érték. Azután az én hátam következett, egy 

rúgás a fejemen elég volt arra, hogy percekre megálljon a világ körülöttem, éreztem, hogy a vér folyik a fejemen, 

meg-megrándultam ahogy a gumibot végigvágott rajtam, hallottam, hogy Berkes őrmester, ez a Ceglédről sza-

badult szadista üvöltötte, hogy "nézd, a rohadt fasiszták még rongálják a nép vagyonát, azonnal kaparják le a 

vért a falról a körmükkel, gyerünk, kaparják gyorsabban!" Előredőlve, vakon, begörbített ujjakkal kezdtük 

kaparni a falat, gépiesen, már nem éreztünk semmit, nem gondolkoztunk, csak vakartuk a falról a saját vé-

rünket.  

Kint az udvaron Bánkúti tovább képviselte a proletárdiktatúrát. Vándor egymásután diktálta az általa 

összeírt "szabotálók" neveit, papokat, volt katonákat, diákokat, olyanokat, kiknek származása, végzettsége szálka 

volt a rendszer szemében. Mindenki megkapta a maga jelzőjét, a rúgásokat, pofonokat s a vesszőfutást. Amikor 

Lékai Imre egy fiatal katolikus pap lépett elő, Bánkúti habzó szájjal üvöltötte: Itt én vagyok az Isten, itt én 

vagyok a Lucifer!"  

 

… Közel hetvenen mentünk végig a proletárdiktatúra népítéletén. A névsor elfogytával Bánkúti eszelősen 

állt a halálsápadt rabok előtt, szőke haja csapzottan lógott a homlokába, inge kicsúszott a nadrágjából, idege-

sen nézett maga körül. "Rohadtak" lihegte s szemei égtek. "Rohadtak" ismételte, majd eldobta a kezében lévő 

gumibotot, sarkon fordult és szinte rohanva indult a kapu irányába. Őrök, rabok egy darabig némán álltak, ért-

hetetlenül a színház e váratlan befejezésénél. Kovács százados, a politikai tiszt tért először magához s elrendelte, 

hogy a rabokat kísérjék fel a zárkákba. Őreink sietve, hangtalanul zárták ránk az ajtókat, senki nem beszélt, a 

fegyház olyan volt mint egy kripta.  

Zárkatársaim vigyázva vették le rólam a véres inget s próbálták lemosni a hátamról és a fejemről a vért. 

Egyszerre kinyílt a zárkaajtó s egy orvos rabtársunk állt ott, mögötte Pintér őrmester osztályvezető. Egy pillana-

tig meghökkenve bámult a kék-vörös hátamra, látszott rajta, hogy valamit szeretne mondani, majd hirtelen meg-



215 
 

rázkódva megfordult s tüntetőleg elvonult a zárka elől. Istenem, suttogta az orvos mikor megnézte a hátamat, 

ezek nem emberek, itt vagy egy kis kenőcs, ez az összes gyógyszer amit tudok adni. Amikor a zárkaajtó újra be-

csukódott mögöttünk, egymásra néztünk: Pintér kifejezéséből megértettük, hogy nemcsak mi, de az őrök is meg-

kapták a maguk leckéjét, ők is átéltek valamit amit azután semmilyen politikai tiszt nem tudott többé kimagya-

rázni a fejükből.”»  280 

 

Mit is mondott Bánkúti ÁVH-s őrnagy, a Gyűjtőfogház parancsnoka 1952-ben:  

 

„Mert nehogy azt higgye valaki, hogy az Állam Védelmi Hatóság, MI, s itt mellére vert, kötelesek 

vagyunk a maguk életével elszámolni! Azt nem, a mi problémánk csak egy vödör mész, amivel a maguk 

rohadt hulláit leöntjük!”  
 

A kivégzéseket főleg Budapesten a Markó utcai fogházban (1945-48), a Gyűjtőfogházban (1945-55), a 

Margit körúti (Mártírok útja) katonai börtönben (1949-50) és az ÁVH Központ - Fő utcai börtönében (1951-56) 

hajtották végre. … Kivégzésekről tudunk továbbá Szombathelyen, Miskolcon s főleg statáriális ügyekben Szege-

den és Kecskeméten. A legtöbb kivégzést a kőbányai Kozma utcai gyűjtőfogházban, a Kisfogház udvari részében 

hajtották végre. Ezen az oldalon nem voltak zárkaablakok és a Csillag-részlegből sem lehetett odalátni. A három 

betonból előre elkészített bitófaállást a halálraítéltek napi sétájuknál mindig láthatták. …  

A halálos ítéleteket a Gyűjtőben és más helyeken a korareggeli órákban, rendszerint hét órakor, a PV-n 

pedig az éjszakai órákban hajtották végre. Statáriális ügyeket a nap bármelyik időpontjában, a törvény szerint az 

ítélet hozatala után két órával kellett végrehajtani. A kivégzésre "szoktatásként" kivezényeltek egy-egy újonc 

ÁVH-s vagy börtönügyi katonákból álló egységet, tanszázadot. … Egy esetben az egyik kiképzős tiszt odament a 

kivégzett élettelen testéhez, szétfeszítette a halott állkapcsát, és tiszttársai hangos röhögése közepette egy égő 

cigarettát dugott a szájába. Ez a barbár cinizmus sem tudta ellensúlyozni a fiatal katonák megdöbbenésig néma 

viselkedését, sokan egy ilyen kivégzésen rosszul lettek, és sokan közülük azonnal kérték leszerelésüket. … A ki-

végzés maga percek alatt játszódott le. Hét órára megérkezett a bíróság elnöke, az ügyész, a hóhér a két segédjé-

vel, a kivezényelt tanszázad, s a kivégzésre összesereglett őrök és beosztottak. … Az elítélt előtt a bíró felolvasta 

egy mondatban a halálos ítéletet, az ügyész utasította az ítéletvégrehajtót az ítélet végrehajtására, s nem egé-

szen egy perc múlva a kivezényelt börtönügyi orvos jelentette a halál beálltát. Kivégzés után az erre külön kivá-

lasztott házimunkások az áldozatot levették a bitóról, egy durván ácsolt koporsóba tették és átvitték a kórház 

pincerészébe. Innen legtöbbször éjjel vitték ki őket a Gyűjtőfogházba a fürdő mögötti hullaházba boncolásra, és 

aztán temették el őket a rákoskeresztúri temetőben, egy külön erre a célra fenntartott parcellába, jeltelen sírok-

ba. A sírokat nappal ásták meg, a temetésen senki nem vehetett részt. Hogy mennyire titokban hajtották végre a 

temetéseket, minden írásbeli feljegyzés nélkül, arra igen jellemző, hogy mikor Rajk és társainak rehabilitására 

került a sor, nem volt semmilyen dokumentum, hogy az ÁVH volt alapítóját hová temették.  

Később annyiban változtattak, hogy egy mélyen kiásott sírba tették a kivégzett holttestét, azt vastagon be-

temették, s föléje temettek még valaki "civilt" a városból. Ennek a családja nem is sejtette, hogy családtagjuk 

koporsója alatt egy másik halott nyugszik. … A rendszer a halottaktól is tartott, s joggal: tíz év után minden 

családnak, minden kisebb közösségnek voltak már halottai vagy bebörtönözöttei. Ezek állandó példája, emlé-

kezete feszítette a nemzet lelkiismeretét az 1956-os robbanásig. … » 281  

 

Sok időre volt szükség, hogy a törvényhozás, a hóhértörvény több pontjában változhasson. Ami Magyar-

országon 1945 és 1956 között végbement, az örökvád marad: tizenötezer embert pusztítottak el békeidő-

ben, politikai okok miatt. A ránk szabadított helytartóknak, nem jelentett semmit, hogy ezren vagy tízezren 

pusztulnak el. Semmilyen kapcsolatban nem álltak a magyar néppel. A magyar nép történelme folyamán soha 

nem volt úgy egy idegen hatalomnak kiszolgáltatva, mint Rákosiék uralma alatt.  

 

5. sz. melléklet. Az ENSZ Különbizottságának jelentése 1957. (211. o.) 

 
(1) A közgyűlés azt a feladatot rótta a különbizottságra, hogy a közgyűlést és az ENSZ tagjait „a lehető legtelje-

sebb és leghitelesebb tájékoztatással lássa el arról a helyzetről, amelyet a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Uniójának Magyarország belügyeibe való beavatkozása teremtett fegyveres ereje alkalmazásával és más eszkö-

zökkel, valamint a közgyűlésnek e tárgyban tett javaslataival kapcsolatos fejleményekről”. (2) A különbizottság 

feladata volt megvizsgálni a tényeket, majd a szerzett bizonyítékok és értesülések gondos latolgatása után tárgyi-

lagos jelentést tenni, hozzáfűzvén, hogy milyennek találja a szóban forgó helyzetet. A különbizottság fájlalja, 

hogy a magyar kormány magatartása következtében nem volt módjában közvetlen megfigyelőállást létesíteni és 

fenntartani Magyarországon, úgy, ahogy azt a közgyűlés határozata neki meghagyta. (4) A rendelkezésre álló 

írásbeli értesülések előzetes vizsgálata után a különbizottság harmincöt tanút hallgatott ki az Egyesült Nemzetek 

New York-i székházában. A különbizottság azután Európába utazott, ahol 1957. március 11-től április 16-ig 

                                                           
280 Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon 184. o. 
281 Fehérvári István: Börtönvilág Magyarországon 49., 56. o. 
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tanúkihallgatásokat foganatosított az Egyesült Nemzetek európai hivatalában Genfben, majd Rómában, Bécsben, 

Londonban és ismét Genfben. (5. oldal)  

 

{B} A tanúk. A különbizottság összesen 111 tanút hallgatott ki. (6) Az első három tanú, aki nyilvánosan tett 

tanúvallomást, a következő volt: Kéthly Anna államminiszter Nagy Imre kormányában; Király Béla vezérőr-

nagy, Budapest katonai parancsnoka és a Nemzetőrség főparancsnoka a magyar felkelés idején, valamint Kővá-

gó József, Budapest polgármestere 1945 és 1947 között, majd ismét az 1956. október 31-től november 4-ig terje-

dő napokban. (7) Ez a három tanú, valamint más kimagasló magyar személyiségek kérték a különbizottságot, 

hallgasson ki más tanúkat is. A különbizottság felkérésére Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország, Olaszország, 

az Egyesült Királyság, és az Egyesült Államok kormányai is ajánlottak kihallgatásra egyes személyiségeket. A 

tanúk java része szakképzett és egyszerű munkás volt a könnyű- és nehéziparból, de meghallgatásra kerültek 

irodai alkalmazottak és a magyar szakszervezetek dolgozói is. E munkások közül számosan, mint egyszerű "sza-

badságharcosok" vettek részt a forradalomban; ám többen vezető szerepet is játszottak a felkelés különböző 

szakaszaiban. (10) Tanúvallomást tettek mérnökök, műszaki szakemberek, állami vállalatok igazgatói, beleértve 

a pécsi urániumbányák vezetőit. (11) A tanúk között voltak kommunista és nem kommunista értelmiségiek, a 

Petőfi-kör tagjai, magyar író, újságíró, színésznő, képzőművész, építész, egyetemi tanár, jog- és orvostudomány, 

bölcsész, történész, a természettudományok, a technológia, a közgazdaságtan és a földművelés tudásterületeiről, 

jogász, főügyész helyettes, egyetemisták és diáktanács tagok. (12) Kihallgatott a bizottság a magyar hadsereg és 

légierő több tiszti és legénységi tagján kívül a nemzetőrségből és a rendőrségből is tanúkat, a forradalmi erők 

egyes vezetőit, nevezetesen a csepeli nemzetőrség parancsnokát és helyettes parancsnokát, a Corvin-köz pa-

rancsnokát, Dél-Budapest forradalmi erőinek parancsnokát, a délnyugat-magyarországi „szabadságharcosok” és 

szabadcsapatok parancsnokát. Értékes értesüléseket szolgáltattak orvosok és ápolók, akik sebesülteket gondozták 

és vöröskeresztes szolgálatot teljesítettek, míg vasutasok és más közlekedési dolgozók csapatmozdulatokról 

számoltak be. (14) Tanúvallomást tett jelentékeny számú köztisztviselő is, beleértve diplomatákat. Egyesek 

közülük vagy maguk viseltek magas rangot, vagy vezető magyar politikusok, illetve különböző pártbeli kabi-

netminiszterek munkatársai voltak. Néhányan együtt voltak a Parlament épületében Nagy Imre miniszterelnök-

kel egészen november 4-ig, és így értékes, részletes felvilágosítással szolgálhattak arról, ami a válságos időszak 

alatt a magyar kormányon belül lejátszódott. (15) A tanúk közül néhányan a Rajk-per vádlottjaként szerepeltek. 

(19)  

 

A bizottság a főtitkár közvetítésével felkérte a tagállamokat, hogy a birtokukban levő és idevonatkozó értesülése-

iket bocsássák rendelkezésre. Az olyan kormányokhoz, amelyeknek Budapesten diplomáciai képviseletük van, a 

bizottság külön kérelmet intézett. (27) A bizottság hálás azért a hasznos és terjedelmes anyagért, amit e kérések-

re eljuttattak hozzá. Egyéb okmányi anyagon kívül Belgium, Franciaország, Hollandia, Olaszország, az Egyesült 

Királyság, és az Egyesült Államok kormányai terjesztettek elő jelentéseket, amelyek részletezett és bőséges 

képet adtak a magyarországi eseményekről a rendelkezésükre álló értesülések alapján. Az ausztráliai kormány 

értékes memorandumot küldött harmincnyolc Ausztráliába érkezett magyar menekült kihallgatásáról. (28) Több 

nem hivatalos, kormányon kívüli szervezet szolgáltatott emlékiratokat és okmányi anyagot. Részletes tanulmány 

érkezett a Nemzetközi Jogászbizottságtól Hágából. Sir Hartley Shawcross királyi tanácsosnak módjában volt 

anyagát élőszóban a bizottság elé terjeszteni, utána pedig alávetette magát s bizottság tagjai részéről az emlék-

iratban kifejtett tények és vélemények tekintetében hozzá intézett kérdéseknek. (29) A bizottságnak ugyancsak 

módjában állt néhány mozgófényképet megtekinteni, amelyek a felkelés idején készültek. (31)  

 

{E} A bizottság kísérletet tett Magyarországon belüli megfigyelésre és a Nagy Imrével való találkozásra. A 

főtitkár kérelmet intézett a magyar kormányhoz támogatásért, illetve anyaszolgáltatásokért, a bizottságnak és 

tisztviselőinek Magyarország területére való belépésével kapcsolatban. 282 1957. február 5-én kelt válaszában 

Magyarország álladó megbízottja értesítette a főtitkárt, hogy kormánya véleménye szerint a bizottság „működése 

sérti az Egyesült Nemzetek Alapokmányát” és hogy következésképp a magyar kormány nincs abban a helyzet-

ben, hogy megengedje a különbizottságnak és tisztviselőinek a Magyarország területére való belépést.” (32) A 

megismételt kérést a magyar kormány 1957. március 25-i jegyzékében azzal válaszolt, hogy változatlanul fenn-

tartja álláspontját. (33) 1957. március 14-én a bizottság ugyancsak felkérte a főtitkárt, értesítse a román kor-

mányt, hogy találkozni óhajt Nagy Imrével a közgyűlés által rábízott feladatának teljes és hatékony elvégzése 

érdekében. Románia állandó megbízottja erre március 30-án azzal választolt, hogy kormánya a bizottság létesíté-

sét ellentétesnek tekinti az Egyesült Nemzetek Alapokmány szellemével és határozmányaival, csak úgy, mint a 

nemzetközi együttműködés érdekeivel.  

 

Azt ENSZ különbizottsága jelentésének tartalmi elrendezés c. részében van rögzítve: {F}., megjegyezte, hogy 

első gondja volt „megtudni, milyen mértékben és hogyan hatott idegen beavatkozás, fegyveres erőkkel való 

fenyegetés vagy azok, illetve más eszközök alkalmazása révén, Magyarország belügyeire, politikai függetlensé-

gére és a magyar nép jogaira.” (36) Másnap, szerdán, október 31-én a rádió ismételten közvetítette Nagy Imré-

nek ugyanaznap a Kossuth Lajos téren „nagy tömeg” előtt elmondott beszédét, amelyben ezeket mondta: Kedves 

                                                           
282 Az egyesült nemzetek közgyűlésének 1132 (XI.) számú határozatának 2. pontja.  
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barátaim! Szuverenitásunk és függetlenségünk első napjait éli. Rendkívül nagy akadályokat hárítottunk el utunk-

ból. Rákosi és Gerő bandáját kiűztük az országból. Bűneikért felelni fognak. Megpróbáltak engem is bemocskol-

ni. Azt a hazugságot terjesztették, hogy én hívtam be az orosz csapatokat az országba. Ez alávaló hazugság. Az a 

Nagy Imre, aki a magyar szuverenitás, a magyar szabadság és a magyar függetlenség harcosa, nem hívta be 

ezeket a csapatokat, ellenkezőleg. Ő volt az, aki visszavonásukért harcolt.  

 

6. sz. melléklet. (154. o.)Az ENSZ különbizottságának következtetései:  
 

(I) Ami Magyarországon történt, az spontán nemzeti felkelés volt, amelyre régóta fájó sérelmek szolgáltattak 

okot. Ezek egyike Magyarország alárendelt jogállása volt a szovjetunióval szemben; (II) A felkelést diákok, 

munkások, katonák és értelmiségiek irányították, akik közül sokan kommunisták vagy volt kommunisták voltak. 

Akik részt vettek benne, ragaszkodtak ahhoz, hogy a magyar politikai szerkezet alapját a demokratikus szocia-

lizmus képezze, és hogy a földreform és egyéb szociális vívmányok őriztessenek meg épségben. Valótlan hogy a 

felkelést reakciós körök szították volna Magyarországon belül vagy hogy nyugati "imperialista" körökből merí-

tette volna erejét; (III) A felkelést senki sem tervezte előre; az még a benne résztvevőket is meglepetésként érte. 

Időzítése összefüggött Lengyelország sikeres megmozdulásával a Szovjetuniótól való függetlenülése irányában, 

valamint azzal a csalódással, amelyet Gerő Ernőnek október 23-án Jugoszláviából történt visszatérése alkalmá-

ból mondott beszéde okozott, holott azt remélték tőle, hogy rokonszenvezni fog a magyar diákság által október 

22-én hangoztatott népi kívánalmakkal; (IV) Úgy tűnik, mintha a szovjet hatóságok már október 20-án intézked-

tek volna, hogy a fegyveres beavatkozást lehetővé tegyék. Attól a naptól fogva tényleges és tervbe vett csapat-

mozdulatokat bizonyító anyag áll rendelkezésre és már az első beavatkozáskor is részben Magyarországon kívül-

ről jött: csapatokat alkalmaztak. Magyarországon ellenzékiség jelei mutatkoztak már október 23-a előtt; (V) Az 

október 23-i tüntetések eleinte teljesen békés jellegűek voltak és semmi bizonyítékot sem lehetet felfedezni arra, 

hogy bárki a tüntetők közül erőszakot óhajtott volna alkalmazni. A hangulatváltozást az ÁVH okozta azzal, hogy 

tüzelt a rádió épületén kívül állókra, továbbá az orosz csapatok megjelenése Budapesten; (VI) Nagy Imre tény-

ként igazolta, hogy nem hívta beavatkozásra a szovjet hatóságokat, a bizottságnak pedig nincs bizonyító anyaga 

egy ilyen hívás körülményeire vonatkozólag, de még arra sem, hogy ilyen hívás egyáltalában történt-e. Ugyanez 

áll a Kádár-kormány állítólagos hívására, kérve a szovjet csapatok beavatkozását a másodok alakalomkor. Vi-

szont bőséges bizonyítékunk van arra, hogy a Szovjetunió előkészületei erre a beavatkozásra már október utolsó 

napjaiban folyamatban voltak; (VII) Nagy Imrének eleinte nem volt szabad keze miniszterelnöki hatalom teljes 

gyakorlására. Mire meglazult az ÁVH szorítása, az igazi hatalom már a forradalmi és munkástanácsok kezében 

volt. Nagy látva, hogy honfitársai egységesek egy más kormányforma, valamint a szovjet csapatok távozásnak 

óhajtásában, a felkelők mellé állt; (VIII) A szabadság néhány napja alatt a felkelés népi természetét igazolta a 

szabad sajtó és rádió megjelenése csakúgy, mint a nép körében észlelhető általános örömujjongás; (IX) Ami 

lincselés és ütlegelés történt a tömeg részéről, majd minden esetben ávósokat illetett vagy olyanokat, akikről azt 

vélték, hogy az AVH-val működtek együtt; (X) Ami intézkedést a munkástanácsok ez alatt az időszak alatt foga-

natosítottak, az mind azt a célt szolgálta, hogy a dolgozók kezébe adja a nemzeti vállalatok tényleges vezetését 

és eltörölje az olyan népszerűtlen intézményeket, mint aminők a termelési normák voltak. Időközben folytak a 

szovjet csapatok teljes eltávolítására irányuló tárgyalások és Busapesten az élet kezdett visszatérni a megszokott 

medrébe; (XI) Ellentétben azokkal a követelésekkel, amelyek ez alatt az időszak alatt a politikai jogok helyreállí-

tása érdekében megnyilatkoztak, a magyar nép alapvető emberi jogain erőszakot követtek el az október 23-a 

előtti kormányok, különösen 1955 őszéig, és a jogsérelmek kiújultak november 4-e óta. Az ÁVH embertelen 

bánásmódjáról és kínzásairól szóló tömérdek beszámolót igaznak kell elfogadni. A forradalom letörése céljából 

sok magyart deportáltak a Szovjetunióba, köztük nőket is, és ezekből egyeseket talán még mindig nem engedtek 

haza; (XII) A november 4-én bekövetkezett második szovjet beavatkozás óta semmi jele nincs annak, hogy a nép 

támogatná Kádár kormányát. Kádárék fokról fokra törték meg a munkásság hatalmát. Súlyos megtorló intézke-

déseket foganatosítottak és a választásokat két évvel elhalasztották. A jelen körülmények között Kádár nem 

hajlandó tárgyalni a szovjet csapatok kivonásáról. A 190 000 elmenekült magyarból csak kevesen hallgattak a 

hívó szóra, hogy térjenek vissza; (XIII) A magyar kérdés mérlegelése az Egyesült Nemzetek részéről jogilag 

helytálló és az alapokmány 2. szakaszának 7. bekezdése az ilyen mérlegelés ellenzésére nem szolgáltat jogcímet. 

Egy hatalom tömeges behatolása egy másik hatalom területére azzal a bevallott szándékkal, hogy annak belügye-

ibe avatkozzék, a Szovjetuniónak az agresszióról alkotott saját meghatározása alapján is szükségképpen nemzet-

közi aggodalomra szolgáltat okot. (89)  

 

7. sz. melléklet (181. o.) 
 

Dr. Gajdócsi István a bizottság általános véleményét ismertette. … A bizottság plenáris ülésén dr. Kul-

csár Kálmán igazságügyi miniszter … indokoltnak tartotta, hogy az alkotmány tartalmazzon preambulumot és 

egy része hangoztassa múltunk fontos mozzanatait és Európát érintő progresszív szerepünket. Legyünk büszkék 

ezeréves államiságunkra; arra, hogy megmaradtunk ebben a huzatos Kárpát-medencében, ahol tízszer-százszor 

nagyobb nomád birodalmakat évtizedek alatt szétszórtak és elsöpörtek a történelem viharai. Ne röstelljük, hogy a 

kereszténység nemcsak megmentő módszer volt fennmaradásunkhoz, de olyan identitástudatot kovácsolt ki, 
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hogy évszázadokig vérezve védtük a keresztény Európát a pogány elözönlés ellen. Viszont röstellhetjük azt, 

hogy a világban rajtunk kívül már csak kevesen tudják, miért zúgnak minden nap delén a nándorfehérvári győze-

lemre emlékeztető harangok. Legyünk büszkék megfojtott szabadságharcainkra, forradalmainkra, amelyeket 

tisztelt, dicsőített és siratott a haladó világ. És vállaljuk az utolsó évtizedek ország építő teljesítményeit szomorú 

hibáival együtt, mert romokból épített fel magának ez a nép egy új országot és tettei vezettek az új alkotmány 

megalkotásának elodázhatatlan szükségességéig. …  

Az alkotmánynak – mint jogszabálynak – elsődleges társadalmi funkciója az, hogy megadja a jogi kereteit 

és koncepcionális tartalmát egy demokratikus jogrendszernek, a szocialista jogállamnak, továbbá az állampolgá-

rok szabadságjogainak. Az alkotmány a jogilag szabályozott társadalmi viszonyok koncentrátuma, vagyis értéke-

lési alap, amelyik hierarchikus jogi erejénél fogva meghatározza a jogszabályok kereteit és a szabályozás kon-

cepcióit. Az új alkotmány meg kell, hogy feleljen a következő alapvető követelményeknek: igazodnia kell a 

magyar társadalom igényeihez és történelmi érdekeihez. Meg kell feleljen a magyar alkotmányos, történelmileg 

kialakult, tradicionális követelményeknek és a nemzetközileg elismert jogszabályok követelményeinek. …  

Bizottságunk, … kifejtette véleményét az új alkotmány koncepciójában szereplő és megerősítendő kivételekről:  

 

1. Az alkotmány jogszabály legyen, vagyis ideológiai és politikai deklarációk helyett mind a jogalkotásban, mind 

a jogalkalmazásban egyértelműen alkalmazható jogi norma. … A társadalmi berendezkedés jellege és tartalma 

az alkotmány egészéből tűnjön ki. 2. Az alkotmányban intézményesíteni kell az államhatalmi ágak elválasztását. 

3. A jogforrások közé fel kell venni egy új jogforrási formát: az alkotmány-erejű törvényt. 4. A társadalom gaz-

dasági berendezkedését illetően a tulajdoni viszonyokat csak általánosságban indokolt szabályozni, de ez a sza-

bályozás biztosítsa a működőképes piaci gazdálkodás és a szabad vállalkozás rendjét. 6. A parlamenti vitától és 

népszavazás megerősítésétől függően az országgyűlés egy-vagy kétkamarás legyen. A köztársasági elnöki funk-

ciót önálló hatalmi intézményként célszerű szabályozni, de kerülve a tisztán prezidenciális rendszert, az úgyne-

vezett erős köztársasági intézményt. 7. A jogszabályokban megállapított hatáskört elvonni egyetlenegy állami 

szervezettől sem lehet. 8. Új alkotmányos intézményként kell szabályozni, az alkotmányba beépíteni az Alkot-

mánybíróságot, az állampolgári jogok szószólóját, szóvivőjét, a Legfőbb Állami Számvevőszéket. 9. Stratégiai 

fontosságú a helyi önkormányzatok szabályainak összefoglalása.  

 

Az alkotmányban szabályozott nemzeti szimbólumok közé javasoljuk fölvenni a nemzeti színeket. A címer 

ügyében ajánljuk, hogy alternatív előterjesztés legyen az alkotmány paragrafusba szedett és vitára bocsátott 

szövegében is, egyrészt a Szent Korona, másrészt az úgynevezett Kossuth-címer egyaránt szerepeljen a javaslat-

ban. … Mind az országgyűlési, mind a helyhatósági képviselők esetében ki kell mondani, hogy megválasztásuk 

után a képviselők lelkiismeretük és politikai meggyőződésük alapján vesznek részt a képviseleti testületek mun-

kájában. Ez lényegileg a szabad mandátum elvét jelenti. … Az államiság objektív föltételeit, úgy vélem, alkot-

mányunknak is tudomásul kell venni, vagyis azt, hogy államalkotó népesség nélkül valójában nincs állam. Min-

den államnak különös gonddal kell őrködni népességének megtartásán. Elhibázott lenne, azt hinni, hogy a népes-

ség megőrzésének gondja egyszerűen a szociális igazgatás ügye. Napjainkban, amikor évről évre növekvő mér-

tékben fogy országunk népessége, nem fordulhat elő, hogy jogos büszkeséggel iktatjuk egyszer az alkotmányba 

az ezeréves magyar államiság kontinuitását, de szó nélkül hagyjuk másfelől azt a tényt, ami már egy évszázad 

távlatában is veszélyeztetheti ennek az államiságnak alapvető feltételét, az államalkotó népesség létezését. … Itt 

kell rögzíteni, hogy államunk megfelelő föltételeket biztosít számukra anyanyelvük, önálló kultúrájuk megőrzése 

és fejlesztése érdekében. Ugyancsak itt kell kimondani: Magyarországon nemzetiségre, vallásra, nemre, szárma-

zásra, vagyoni állásra való tekintet nélkül minden állampolgárt megillet az a jog, hogy mind képviselőin keresz-

tül, mind közvetlenül, tevőlegesen részt vehessen az államhatalom gyakorlásában. …  

Solymosi József: Azokat, akik előtt minden nap leomlik egy korábban stabilnak hitt bástya és azokat, akik 

szeretnének aktívan részt venni egy új társadalom építésében, eljutottak odáig, ma nem tudják, kinek higgyenek. 

Hamar rájöttem azonban, hogy ilyen, egy korosztályhoz kötődő alkotmánytervezet nincs. Alkotmány tehát csak 

egy lehet, amely az egész magyar nép akaratát, érdekeit tükrözi. Érdekességként: az országgyűlés könyvtárában 

elolvastam egy 1949-es alkotmányt tárgyaló országgyűlés jegyzőkönyvét. Az előterjesztő Rákosi Mátyás, az 

akkori miniszterelnök-helyettes volt. Az előterjesztés tartalmi részével nem kívánok foglalkozni, csupán azt 

jegyezném meg, Rákosi Mátyás beszéde alatt harmincszor csattant fel a véget érni nem akaró ütemes taps. Így 

fogalmaztak az akkori jegyzőkönyvíró kisasszonyok, vagy lehet, hogy urak voltak, nem tudom. A nép képviselői 

tehát egyfolytában tapsoltak, a végeredményt ismerjük.  

Sarlós István felveti: a preambulumnak elő kell készítenie az azt olvasó embert arra, hogy mit kap az al-

kotmányban. Választ kellene adni, hogy ma mi az állam, hogy mi az alkotmány funkciója, hogy mik a hatalmi 

szervek és azoknak mi a funkciójuk, és mik az államigazgatási szervek és azoknak a funkciója. Itt jegyzem meg, 

hogy nagyon imponált, amikor többen azt mondták, hogy az államigazgatás szolgáltatásjellegű funkciókat tölt 

be. Sokan meglepődtek ezen, én pedig erre azt mondom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hisz a köz-

igazgatásban kiemelkedően magas funkciót betöltő miniszter funkciójának magyar értelmezése az, hogy szolga. 

S ez azt jelenti, hogy a közösséget, a népet szolgálja és így kell kezelni az egész ügyet.  

DR. Korom Mihály szerint: Minden alkotmány előkészítői és törvényerőre emelői között fontos szem 

előtt tartandó szempont, hogy milyen legyen a politika és az alaptörvény viszonya. Az alkotmány nem indulhat 

ki napi politikai érdekekből, hanem egy adott korszakban uralkodó politikai nézetekkel a lehető legjobb össz-
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hangban, azok jogi kifejezését hosszabb távra kell kodifikálnia. Nem lehet senkiben sem olyan illúzió, hogy új 

alkotmányunkkal olyan csodafegyvert hozunk létre, amely nagy társadalmi gondjainkat, feladatainkat automati-

kusan megoldja. Az alkotmányos intézmények csak akkor tölthetik be igazán rendeltetésüket, ha azokat jó tarta-

lommal töltik meg.  

Az 1949. évi XX. törvény és annak többszöri módosítása nem alkalmas a társadalmi közmegegyezésre, 

mert nem jelszavakra, hanem olyan alaptörvényre van szükség, amely a jogállam megteremtését szolgálja.– fejti 

ki véleményét DR. Kőrös Gáspár. Az 1949. évi XX. törvény alapján egy olyan alkotmány és az államszervezet-

nek egy olyan rendszere működött, hogy a nép által választott képviselők feje fölött mindent el lehetett dönteni.  

DR. Garbacz Katalin: Az alkotmányban kell konszenzusra jutnunk, mert az alkotmány a jog alapja, amire 

építeni lehet, és ezen az alapon lehet reményünk a konszolidációra is. Az alkotmányban ki kellene mondani, 

hogy az állampolgár mindent megtehet, amit a törvény nem tilt, az állam viszont csak azt, amit a törvény megen-

ged számára. A házasságkötés jogát deklaráltuk, de a házasság védelméről sokszor megfeledkezünk. A házasság 

védelmének kinyilvánítását azért tartanám fontosnak, hogy ne lehessen olyan törvényeket hozni, amelyek a há-

zasság felbontását sugallják bizonyos anyagi okok, vagy anyagi előnyöknek a juttatása érdekében. A család 

védelme egyben a társadalom erősítése. Napjainkban sok olyan erő működik, ami a család ellen hat, vagy lazítja 

a családi kapcsolatok összetartó erejét. A széthulló családok, a neurotikus felnőttek és gyerekek számának növe-

kedése a társadalom vitalitását csökkenti. Túlhajszolt, elfásult csapattal csatát nyerni nincs sok esély. Ezért a 

gazdasági, szociális és kulturális jogok garanciáinak megteremtése továbbélésünk feltétele is. Nagyon féloldalas 

lennék, ha csak a jogokról szólnék, és a kötelességekről hallgatnék. Azt nem tudom elfogadni, hogy az alkot-

mányban csak a jogokat kell deklarálni, mert a jog másik oldala a kötelesség. Az én jogom határa a másik ember 

joga, és ennek figyelembe vétele az én kötelességem. Vagyis: jogaimat a másik ember kárára, sérelmére nem 

gyakorolhatom.  

Sebők János lényeges kérdéseket érint: Gondolom, nem kell e Házban senkit meggyőzni arról, terhes 

örökséget kaptunk elődeinktől. Olyan alkotmányt és a hozzátartozó alaptörvényeket kell megalkotni, amelyek 

teljes körű garanciát biztosítanak arra, hogy ebben az országban még egyszer nem lesz olyan párt, kormány, 

csoport vagy netán személy, amely, és aki joggal mondhatja magáról azt, amit XIV. Lajos francia királynak 

tulajdonítanak: „Az állam én vagyok!” De a magyar nép, joggal és büszkén hirdethesse és mondhassa, hogy „Az 

állam mi vagyunk!” …  

El kell fogadni néhány alap- vagy rendezőelvet, amelyet el fognak fogadni a választópolgáraink is. Ilyen 

rendezőelvek: Az alkotmány magyar legyen, mert nincs semmi szükségünk idegen alkotmány behozására. Le-

gyen jól végrehajtható jogok gyűjteménye. Foglalja magába azokat a demokratikus jogokat, amelyeket a haladó 

emberiség magának kivívott, illetve megalkotott. Az alkotmány és a törvények teljes garanciát biztosítsanak 

ahhoz, hogy szervezet vagy személy monopol vagy hegemón hatalomhoz nem juthat. A pártokat ki kell zárni 

abból a jogból, hogy a hatalomban részt vevő szervek: országgyűlés, kormány, bíróságok, de még a fegyveres 

testületek felett is felügyeleti vagy ellenőrzési joggal rendelkezzenek. A népszuverenitásból eredő hatalomgya-

korlásban korlátlan jogot kapjon a nép és az általa választott országgyűlés. Az alkotmányban jelezni kell, hogy 

egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkező pártok működnek Magyarországon.  

Hámori Csaba: A politikai rendszerről nem tartja szükségesnek, hogy az új alkotmány deklarálja a több-

pártrendszert. Jelentse ki ugyanakkor, hogy a politikai intézményrendszer a társadalom érdektagoltságára épül, 

az egyes politikai formációk pedig az állampolgárok önszerveződésére. A többpártrendszert egy politikai techno-

lógia, amire szükségünk van, de amelynek előnyei és hátrányai egyaránt vannak. A presztízspártok kialakulása 

nem lehet célunk, az állampolgári önszerveződés megtanulása viszont igen. … Ma a társadalom nagyobbik ré-

szét nem érdeklik az alkotmányozás kérdései. Nem érdeklik, mert nem tulajdonítanak neki az életviszonyaikat 

meghatározó, megváltoztató jelentőséget.  

Tény, hogy az európai szocialista országok legrégebbi alkotmánya a miénk. … 1949-es alkotmányunk 

néhány hét alatt született és lényegében adaptáció volt, az 1936-os szovjet alkotmány mintájára készült. Most ne 

essünk egyetlen újabb minta bűvöletébe sem. A magyar államiság több mint ezer éves folyamatossága egészen 

kivételes, egyedülálló tény Közép-Kelet-Európában. A magyarság a magyar állam fennmaradásáért folytatott 

küzdelemben Kelet és Nyugat szorításában élt, és igyekezett alkalmazkodni a realitásokhoz. Alkalmazkodásunk 

eredménye gyakran felemás társadalmi és gazdasági szerkezet volt. Ahhoz, hogy a mai változások ne ilyen fele-

más eredményeket hozzanak, a társadalom csírájában meglévő önkormányzatiság kiteljesedésére van szükség.  

 

A hatalmi ágak szétválasztásának kérdése  
 

Dr. Kereszti Csaba: Az alkotmányozásra mindig történelmi sorsfordulókon kerül sor. Az új alkotmány a 

jog által szabályozott társadalom olyan alaptörvénye lesz, amely jogi alapja lehet a gazdasági kibontakozásnak, a 

politikai reformnak, s ezáltal a határainkon belüli emberi lét minőségi fejlődésének. A szabályozás helyes kiin-

dulópontja, a népszuverenitás elve. Ez nemcsak deklaráció, de számon kérhető jogi garanciákkal bástyázott elv 

is, és ez gyökeres fordulatot jelent az 1949-es etatista alkotmány felfogással szemben. … Az, hogy a hatalmi 

ágak kölcsönösen egymás korlátai, még nem feltétlenül jelent egyensúlyi állapotot. Kulcsár Kálmán a hatalmi 

ágak egyensúlyáról az egyik folyóiratban erről helyeselhetően azt vallja, hogy ez az egyetlen mód arra, hogy az 
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ember, az egyén a három hatalmi ág küzdelmében jelentéktelen porszemmé válva, fel ne morzsolódjék. Vagy 

mint Hegel vallotta, hatalmat csak hatalommal, erőt csak erővel lehet korlátozni.  

A részletesebb szabályozásnál ugyanis az államhatalmi ágak egyensúlyi állapotát csak úgy lehet értékelni, 

ha tudjuk, hogy melyik hatalmi ággal melyiknek kell egyensúlyban lennie. Az arányosság ugyanis azt is jelenti, 

hogy a jogosítványokat és feladatokat, azaz a hatalmat, egyenlően kell elosztani a hatalmi ágak között. … Ah-

hoz, hogy az ügyészség alkotmányos helyzetét meghatározzuk, értékelni kell az eddigi funkcióját és tevékenysé-

gét, valamint azt, hogy az államhatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elve alapján melyik hatalmi ág-

hoz indokolt kötni. A jelenlegi magyar ügyészi szervezet létrejöttében és működésében éppen a törvénytelensé-

gek tagadásaként, a törvényesség garanciájaként szerveződött önálló szervtípusként, nem a végrehajtó hatalom, 

hanem a parlament irányítása és ellenőrzése alatt álló szervvé.  

Dr. Garbacz Katalin: A törvényhozó és végrehajtó hatalom egyensúlyát a bírói hatalom biztosítja. A füg-

getlen bíró mellett a független vádló szükségeltetik. Az ügyészség függetlenségének bármilyen korlátozása fel-

tétlenül vissza lépést jelentene. A politikai intézményrendszer reformjának alapvető szempontja az országgyűlés 

ellenőrző szerepének a fokozása. Ezt az elvet a koncepció számos ponton érvényesíti. Erősíteni kívánja a kor-

mányzati munka ellenőrzését, bevezetni javasolja a bizalmatlansági indítványt, a Legfelsőbb Állami Szám-

vevőszék útján pénzügyi ellenőrzést kíván gyakorolni. Ugyanakkor a törvényességi felügyeletet a parlament 

hatásköréből a végrehajtó hatalomhoz visszacsatolni – a garanciák megtorpedózása lenne. Az országgyűlésnek 

alárendelt ügyészi szervezet az általános törvényesség keretében komoly biztosítékot jelent az emberi, állampol-

gári és politikai jogok tisztaságának a megtartásában.  

 

A tulajdon  
 

DR. Karvalits Ferenc: Ebben az országban hosszabb történelmi folyamat alapján kialakult egyenlőtlensé-

gekből ugyan sok mindent felszámolt az elmúlt négy évtized, ugyanakkor meg is teremtett – és nem a szerves 

fejlődés eredményeként, döntően állami eszközök és szabályozók hatásaként – új keletű egyenlőtlenségeket. 

Olyanokat, mint a termelőeszközök eloszlásának, a termelő ember és képessége eloszlásának, az ország szellemi 

és tudományos erői eloszlásának egyenlőtlensége, térség és települési egyenlőtlenségek, nem beszélve a termelő 

és nem termelő infrastruktúra kérdéseiről. Ami a legfájdalmasabb, a társadalom néhány nagyobb csoportjának 

esély vesztése és annak következtében perspektívavesztése állt elő. Gondolok itt négy, nagyon jól körülhatárol-

ható kategóriára: az ifjúságra, az önhibájukon kívül a lét, vagy a társadalmi minimum alatt lévőkre, a nyugdíja-

sok igen széles rétegére, valamint a magyar falvak halmozottan hátrányokkal küzdő, azzal megbirkózni képtelen 

csoportjára. Az új alkotmánynak alkotmányos garanciák összességével kell biztosítani az állampolgár, a társada-

lom legkülönbözőbb csoportjai, a nép önsorsalakító készsége, képessége kibontakoztatásának jogi lehetőségeit. 

Ebből a megközelítésből vizsgálva a szabályozási koncepció számomra számos olyan elemet tartalmaz, amely 

lebontja azokat a korlátokat, amelyeket az önsorsalakítás elé a ma érvényben lévő alkotmányunk, az abból szár-

maztatott törvények és jogszabályok mind ez ideig emeltek. Lebontja mindenekelőtt azzal, hogy az állampolgá-

rok, a gazdasági szervezetek jogává teszi a tulajdonszerzést, a tulajdonnal való rendelkezést, egyúttal elismeri a 

tulajdonforma egyenrangúságát, megadja a szabad választás lehetőségét a gazdálkodás alanyainak, hogy maguk 

válasszák meg az általuk végzett tevékenységet és annak szervezeti formáit. … Amennyiben a gazdaság műkö-

désének célja a nemzeti vagyon gyarapítása, s vele a nép biztonságának és jólétének megteremtése, akkor ennek 

ki kell fejeződnie a társadalmi tervezésben is. Azaz az állami gazdaságpolitika egyenértékű feladata a gazdasági 

és a társadalmi tervezés. Ez utóbbi, mármint a társadalmi tervezés helyenként elszakadt a gazdaságtól, vagy ha 

megjelent, azt nagyon erőtlenül tette. Nemcsak azért szükséges az alkotmányban foglalkozni a társadalmi terve-

zéssel. Azért is, mert ha nem tesszük, akkor mély szakadék keletkezik az alkotmányban biztosított jogok és a 

joggyakorlás társadalmi-gazdasági feltételei között.  

DR. Séra János felteszi a kérdést: Kormányunk és vezetőink vajon tudják-e, hogy kiből áll ez a többség? 

Kik képviselik a csendes többséget? Nem az MSZMP, nem az alternatív pártok és egyesületek tagjai, sem a 

reformerek, sem a ma is még kirívóan viselkedő újgazdagok, hanem a létminimum határán tengődő 4-5 millió 

szegények, valamint reményeiben megfosztott ifjúság tömegei. … Választóimtól egyre jobban és többször hal-

lom, hogy a jog és szabadság hiánya, a közerkölcsök romlása szülte a nyomort, bírta csüggedésre a tömegeket, 

másrészt juttatott egyeseket kétes eredetű gazdagsághoz. Mindennapi életünkben ma már mindenkinek észre kell 

vennie szociális kérdéseink nemzeti méreteit, s nem lehet szeretet nélkül, közömbösen elmenni éhezők, hajlékta-

lanok és kilátástalanságban élő emberek mellett. Nem elég olyan alkotmányt alkotnunk, mely, maradéktalanul 

tartalmazza az egyetemes emberi, politikai és gazdasági jogokat, hanem intézményeink legyenek szociális érzé-

kűek. Ne legyenek túlméretezettek, nem lehetnek a bürokrácia fellegvárai, és ne növelje a kiváltságosak számát. 

… Létező szocializmusunk nagy dilemmája, hogy nem jól sáfárkodtunk az állami tulajdonnal. … Alkotmányunk 

tükrözze a jogok és az államigazgatási szervezetek felépítése mellett az egyén, a család, az egész emberiség 

végső sorsáért való aggódást, amelynek megelőzése egyéni és intézményi kötelezettségek előírásában fogalmaz-

ható meg. Ezért az állampolgári kötelességek körét, ki kell egészíteni a szülők kötelességével a gyermekek neve-

lése vonatkozásában, továbbá a népek szolidaritásának szükségességét és elkötelezettségét a társadalmi igazsá-

gosság, az egyetemes egészségmegóvás és a félelemmentes, igazán békés, nyugodt életkörülmények megterem-

tésében.  
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DR. Garbacz Katalin: Néhány gondolatot vetnék fel a tulajdonhoz való jogról. Helyes a közösségi és ma-

gántulajdon egyenlőségének a deklarálása, de nem elég a tulajdonformák egyenlőségének a kimondása, hanem a 

piac szabad érvényesülését is biztosítani kell. … A misztifikált köztulajdon, a „mindenkié és senkié", az elmúlt 

évtizedekben a köztulajdont szabad prédává tette. … Az állam és a tulajdon viszonyainak kristálytiszta rögzítése 

a gazdaság működésének alapköve. A gazdaság működéséből fakad a gazdasági, szociális és kulturális jogok 

biztosítása. Tehát a jogok a gazdaság teherbírása által behatároltak. Meg kell fogalmazni az állam aktív szerepé-

nek mértékét, rögzíteni kell a létbiztonság fogalmát: mire, milyen mértékben, kikre vonatkozóan garantálja az 

állam e jogokat? … A létbiztonság eleme a munkához való jog. A munkáért járó bérnek is létbiztonságot kell 

garantálnia még akkor is, ha a piaci mozgások, a kereslet és a kínálat megbontja azt a régen hangoztatott elvet, 

hogy „egyenlő munkáért egyenlő bért". Jobb lenne, hogyha a bér a jólét alapja lenne. Az állami ellátáshoz való 

jog az öregség, a betegség, a munkaképtelenség esetén – azt hiszem – hogy e garanciák elengedhetetlenek, az 

önállóvá váló társadalombiztosító mellett – vagy inkább talán még mögött – az állam garanciája kell, hogy áll-

jon.  

Dr. Várhelyi József: Évtizedeken keresztül hatott az a szemlélet, amely minőségi fokozatokat állított fel a 

tulajdonformák között, jellege szerint legszocialistábbnak az állami tulajdont tartva. … A tulajdonformák átala-

kulása, amely napjainkban hazánkban és egyes szocialista országokban tapasztalható, nem a szocializmus kiáru-

sítását, hanem a piacgazdálkodáshoz alkalmazkodó fejlődési pályára való ráállást jelenti, … mi legyen a rendező 

elv? csak olyan megfogalmazásnak van helye, amely a tulajdonformák átalakulását, fejlődését nem gátolja, ha-

nem azt elősegíti. A gazdaság működési rendjének országunkban a tulajdonformák egyenjogúságán, a verseny és 

vállalkozás szabadságán, valamint az anyagi érdekeket kifejező piaci hatásokat figyelembe vevő kormányzati 

döntéseken kell alapulnia. … A jövőben az állam gazdaságpolitikai döntése ne a gazdálkodásba való tulajdonosi, 

operatív beavatkozás, hanem a nemzeti jövedelem és vagyon gyarapítását, a közhasznú javak megfelelő haszno-

sítását, a környezet védelmét, a foglalkoztatás biztosítását és a társadalmi igazságosság érvényesülését szolgál-

ják.  

DR. Földy Ferenc: Példák sokaságát lehetne felhozni, hogy hány helyen előzte meg a gazdasági, társa-

dalmi fellendülést az olyan oktatási reform, amely széles körben biztosította emberek sokaságának a sokoldalú és 

alapos felkészültség megszerzését. Hazánk adottságai ismeretében aligha kell részletesen indokolni, hogy leg-

főbb tőkénk az emberi tehetség, az emberi tudás, amiben egyfelől bővelkedünk, másfelől viszont kétségbeejtő 

szűklátókörűséggel pazaroljuk is. A tehetség és a tudás hatalom. Ha jól sáfárkodunk vele, e vonatkozásban ha-

zánk a nagyhatalmak sorába is léphet. Javaslom, hogy a törvényben a becsületes munkavégzéssel együtt a tehet-

ségek, a szellemi értékek elismerése is kapjon helyet. Így remélem, mielőbb eljön az az idő, amikor nem kell 

határozatot hozni az értelmiség, a tudás megbecsüléséről, mert ez magától értetődő lesz.   

Befejezésül olvassuk el Varga János hozzászólását: Választóink egyre élesebben vetik fel, hogy nincs jo-

gunk tovább kísérletezni. Mostanában gyakran hangzik el, hogy 50 év fórt adtunk Európának. Már első kirá-

lyunknak az volt az életcélja, hogy országát Európa integráns részévé tegye. Szent Istvánnak politikai programja 

volt az Európához tartozás. Már ő is világosan látta, hogy a magyar állam fennmaradásának ez az egyik legfon-

tosabb feltétele. Késlekedésünk újabb évtizeddel növelheti Európa elrugaszkodását. És akkor félő, hogy a követ-

kező évezred történelemkönyveiben a Kárpát-medencében valaha élt népek sorában szerepelünk majd mi, ma-

gyarok is. Tudjuk, hogy történelmünkből kimaradt a polgári demokratikus átalakulásnak az a szakasza, amikor a 

demokráciát begyakorolhattuk volna. Ezt a mulasztást nem tudjuk néhány hónap alatt bepótolni. … Mielőbb 

meg kell teremteni hozzá a feltételeket, és akkor elkezdhetjük a gyakorlást. A gazdálkodás alanyait megillető 

tulajdonszerzés, a tulajdonnal való szabad rendelkezés megteremtheti a félelem nélküli biztos lét alapját, az 

anyagi biztonság garanciáit, és a már-már elfelejtett tulajdonosi tudatot. Parasztságunk vaskos történelmi tapasz-

talatai óva intenek a tulajdonosi bizonytalanságtól és garanciát követelnek. Garanciát arra, hogy soha, semmilyen 

körülmények között ne következhessen be a vétlenek megaláztatása, az emberség eltiprása.  

 

Nemzeti jelképeinkről  
 

Soltészné Padár Ilona felszólalásában kifejti: A címer ügyében eltérőek a vélemények. Érthető, hiszen a 

nemzeti múlt megítélésével kapcsolatos torzítások és ideológiai bizonytalanság a történelmi tudattal együtt a 

nemzeti identitás-tudatot is deformálta, elbizonytalanította. A címertani megfelelésnél sokkal fontosabb lenne azt 

tudni, hogy melyik szimbólum, milyen érzéseket kelt az állampolgárokban, melyik jelkép erősíti inkább nemzeti 

öntudatunkat. A népszavazás adjon választ erre. Úgy gondolom azonban, mindent el kell követnünk azért, hogy 

a végső döntésig vezető út ne a megosztásra, pótcselekvésre adjon ürügyet és alkalmat, hanem pótolja a nemzeti 

önismeret kialakításában bekövetkezett évtizedes mulasztásokat.  

Dr. Nagy József nem ért egyet a heraldikusoknak azzal a javaslatával, hogy a korona kerüljön be az or-

szág címerébe. Olyan anakronizmusnak tartom, ami a köztársaság fogalmával, a népköztársaság fogalmával, 

eszméjével ellentétes. Történelmünk legnemesebb hagyományai közé tartozik a Kossuth-címer alkalmazása. 

Rákóczi szabadságharc, 1848 – 49, Tanácsköztársaság, 1946-os köztársaság, és az 56-os követelések sorában is a 

Kossuth-címernek a visszakövetelése szerepelt. Ugyanakkor csak helyeselni tudom, hogy a Himnusz megkapja a 

hivatalos elismerést, illetve hogy ennek hivatalos státuszát kinyilvánítsa az alkotmány. Ezt a kérdést 1949 óta 
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minden alkalommal következetesen megkerültük, nyilván a Himnusz szövege miatt. Pedig a legmeggyőződése-

sebb ateista sem énekelheti más szöveggel a Himnuszt, mint ahogy Kölcsey Ferenc annak idején megírta.  

DR. Földy Ferenc hozzászólásából megtudjuk: Az alkotmány előkészítésének koncepció-tervezetét nem-

csak a képviselők és a jogi munkakörben dolgozók kísérik figyelemmel, hanem az állampolgárok is. Ebből kö-

vetkezik, hogy az alkotmányozás nemcsak jogi, politikai, hanem érzelmi, a személyiségformálást befolyásoló 

kérdés is. Először arról szeretnék szólni, mennyire fontosak nemzeti jelképeink magyarságtudatunk szempontjá-

ból. Magyarország egy meghatározott terület Európában azokkal a természeti és földrajzi feltételekkel, amelyek 

között élünk. Hazánk jelenti népünk közös múltját, harcait, haladó hagyományait és kultúráját. Ebből következik 

nemzeti hovatartozásunk és hazaszeretetünk tartalma is. A hazaszeretet jelenti népünknek, hazánk földjének, 

anyanyelvünknek, haladó történelmi és kulturális hagyományainknak az elismerését és megbecsülését.  

Ezeréves államiságunk során elődeink számos jelképet hagytak ránk, amelyek a közös múltra emlékeztet-

nek, és közös cselekvésre ösztönöznek. Vajon jól sáfárkodtunk-e jelképeink erejéből fakadó örökségünkkel, 

megbecsültük-e az előttünk járó nemzedékek szimbólumait? Ma már tudjuk, hogy nagy hiba volt nemzeti jelvé-

nyeink kiiktatása államéletünkből 1949-ben. Ma már világosan látjuk: vissza kell állítani a nemzeti identitástudat 

megerősítése érdekében a kontinuitást. … Történelmi mércével kell állandónak lennie, hogy az államiság folya-

matosságát jelképezhesse. Ezeknek a követelményeknek véleményem szerint a koronás történelmi címer felel 

meg a legjobban. A korona ugyanis nálunk nem a királyságot jelentette, hanem az mindig a magyar államiság 

szimbóluma volt. Koronás volt az államcímer, az 1386-os ország tanács, Bocskay István, Bethlen Gábor és II 

Rákóczi Ferenc nemzeti jegyei is. Az 1848-as forradalom ugyancsak ragaszkodott hozzá, csak az 1849-es áprilisi 

trónfosztáskor váltotta fel a korona-nélküli, úgynevezett Kossuth-címer. Az emigrációban maga Kossuth Lajos is 

a koronás változathoz tért vissza. A Szent Korona-elmélet mai értelmezése szerint minden magyar tagja a koro-

nának, így ez az ereklyeként tisztelt nemzeti jelvény az egész magyarságot összeköti. A népfelséget jelképezi, 

vagyis azt az elvet, hogy minden jognak a nép a forrása. Célszerű volna, ha a korona szerepet kapna az állam-

életben, s a köztársasági elnök, az országgyűlés elnöke és a miniszterelnök a koronára tenne esküt. Éppen ezért 

javaslom, hogy államiságunk legfőbb jelképe, a Szent Korona a jelenlegi őrizeti helyéről, a Nemzeti Múzeumból 

kerüljön át a legfőbb államhatalmi testület működési helyére, a parlament épületébe!  

A nemzeti identitás kialakításában nagy szerepe van a magyar nemzeti zászlónak is. Már az ókor tudósai 

megállapították, hogy szívből és őszintén csak azt tudjuk szeretni, amit ismerünk. Nemzeti színeinket már Má-

tyás király korától ismerjük. Okleveleinek pecsételéséhez vörös, ezüst, zöld színekből sodortak szalagot. A piros-

fehér-zöld színeket a XVI. századtól használták az udvari ünnepségeken, a reformkort követő nemzedékek pedig 

már tudatosan vállalták e színeket. A hagyományok továbbvitele így a zászló kapcsán is kifejezhető. Kívánatos 

lenne, hogy a nemzeti zászlóra rákerüljön az ország címere, azzal az engedménnyel, hogy a zászló használható 

az ország címer nélkül is. Szabályozni kellene azt is, hogy a különböző ünnepek alkalmából milyen zászlókkal 

lehet az épületeket feldíszíteni. A jelenlegi bizonytalanságból ugyanis csak rendetlenség fakad. A ki nem tűzött 

zászlók pedig nem fejezik ki ünnepeink tiszteletét.  

Tisztelt Országgyűlés! A szülőföldhöz való kötődés kialakításában a több száz éves, olykor félévezrednél 

is régebbi múltra visszatekintő megyei, városi és községi címereknek és zászlóknak ugyancsak jelentős a szere-

pük. Az egyes települések lakóinak, a közösségeknek a szülőföld iránti szeretetét, kötődését, történelmi tudatát 

erősítenék ezek a jelképek. Nem jelvény, mégis ezek kapcsán javaslom, iktassuk az alkotmányba Kölcsey Ferenc 

Himnuszát és Vörösmarty Mihály Szózatát, illetve ünnepi alkalmakkor történő kötelező használatát is. Eddig 

csak a szokásjog alapján tekintettük őket nemzeti énekeinknek. A nemzeti egység kialakítása és megőrzése 

szempontjából mindkettőnek felbecsülhetetlen nevelő értéke van.  

DR. Kőrös Gáspár: Azok, akikkel konzultáltam, egyetértéssel fogadták, hogy az alkotmány bevezetője a 

magyar állam ezer éves fejlődését, történelmét vállalja. Szükséges, hogy ezt részletezve rögzítse, mert az a nem-

zet, amely nem vállalja múltját, nem tudja megfogalmazni jövőjét sem. Az ezer éves államiságunk adhat választ 

arra is, hogy milyen címert válasszunk. Ismerni kell a valóságot erről, és népünk ennek alapján fogja eldönteni, 

hogy a koronás vagy a Kossuth címert fogadja el.  

Dr. Séra János: Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy hosszú századokon át nem volt írott alkotmányunk. A 

szokásjog érvényesült. Csak édesanyánk válasza vált alkotmányos hitünkké, mikor először kérdeztük tőle: miért 

piros-fehér-zöld a magyar zászló. Válasza így hangzott: a piros szín jelenti a hazaszeretetet, és emlékeztet ben-

nünket azokra, akik életüket, vérüket adták hazánkért, szabadságunkért. A fehér szín a haza iránti hűséget és a 

tiszta életvitelt szimbolizálja, az igazságba vetett hitünket erősíti. A zöld szín pedig a becsületes, mindennapi 

munkánk elvégzésére kötelez bennünket és csak ez ad reményt arra, ha jön országunkra vész, elnyomás vagy 

nyomor, a Duna – Tisza táján e nép hazája fennmarad több századon át.  
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