BALOGH SÁNDOR

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés
és az Ideiglenes Nemzeti Kormány
Az 1944. október 15-i „kiugrási" kísérlet kudarca és a nyilasok hatalomra kerülése után a
Horthy-rendszer, illetőleg hívei lényegében már elveszítették azt a lehetőséget, hogy tényleges
beleszólásuk lehessen az ország sorsát, jövőjét érintő kérdések eldöntésébe. Különösen azok
után, hogy Moszkvában a horthysta fegyverszüneti küldöttség tagjaival és az átállt tábornokokkal, valamint Dél-Dunántúl felszabadulása után a gróf Bethlen Istvánnal folytatott kormányalakítási próbálkozások szintén csődbe jutottak. Ugyanakkor a felszabadult országrészben az antifasiszta demokratikus erők tömörülése és programjuk a szövetséges nagyhatalmakat is mindinkább arról győzték meg, hogy már csak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontra
támaszkodó új hatalom lehet képes a hitleri Németországgal gyökeresen szakítani és ezzel egyidejűleg Magyarországot a szövetségesek oldalára állítani a fasizmus teljes szétzúzásáért folyó
küzdelemben. Ennek a felismerésnek köszönhetően fogadták 1944. december elején a magyar
antifasiszta demokratikus erők kéttagú küldöttségét a szovjet kormány képviselői — az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányaival való konzultálás alapján — hivatalosan Moszkvában. A tárgyalások során azonban azt is sikerült tisztázni, pontosabban elérni,
hogy Magyarországon az ideiglenes központi hatalom ne bizottságként, sőt ne is egyszerűen
csak kormányként alakuljon meg, hanem a jogfolytonosságot megszüntető és új jogforrást teremtő Ideiglenes Nemzetgyűlésként jöjjön létre, amely majd az Ideiglenes Nemzeti Kormányt
is megválasztja.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága 1944. december 14-én alakult meg
Debrecenben. Elnöke Vásáry István kisgazdapárti politikus, Debrecen polgármestere lett.
A 17 tagú Előkészítő Bizottságban — Dálnoki Miklós Béla és Vörös János vezérezredesek,
Gerő Ernő és Nagy Imre, vagyis az átállt tábornokok és a moszkvai kommunista emigráció vezetői mellett — debreceni, szegedi, békéscsabai, hódmezővásárhelyi és makói antifasiszta személyiségek, ellenzéki és demokratikus felfogásukról ismert közéleti emberek vettek részt. Az
Előkészitő Bizottságban a Magyar Kommunista Pártot 5, a Szociáldemokrata Pártot és a Független Kisgazdapártot 3—3, a Nemzeti Parasztpártot és a Polgári Demokrata Pártot 1—1, a
pártonkívülieket pedig 4 tag képviselte. Ez utóbbiak között foglalt helyet az októbrista Juhász
Nagy Sándor, volt igazságügyminiszter és Révész Imre református püspök is. Szegedet a kommunista Komócsin Mihály, a szociáldemokrata Valentiny Ágoston és a kisgazdapárti Balogh
István képviselte. Az Előkészítő Bizottság, figyelembe véve a rendkívüli körülményeket, kétségtelenül viszonylag széles körű testület volt társadalmilag, politikailag és földrajzilag egyaránt.
70

Az Előkészítő Bizottság a felszabadult országrész 38 városában és községében — ahol az
1941. évi népszámlálás idején 1,3 millió ember élt — tervezett parlamenti választásokat, amelyeken 212 képviselő juthatott mandátumhoz. Az egyes helységekben megválasztható képviselők számát és az egyes pártok részesedését szintén előzetesen szabták meg. A választási gyűlések megszervezését az Előkészítő Bizottság a helyi nemzeti bizottságokra bízta, de számolt a
szakszervezetek, az önkormányzatok, az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek, a
kulturális és egyéb egyesületek közreműködésével is. Az Előkészítő Bizottság egyhangúlag fogadta el a magyar néphez intézendő kiáltvány szövegét is, amelyben világosan megjelölte a választások célját, illetőleg az új törvényhozás legidőszerűbb feladatait: „Az Ideiglenes Nemzetgyűlés kifejezésre fogja juttatni a magyar nép akaratát: összefogni párt és társadalmi különbség nélkül a német rablók kiűzésére, az országnak a romokból való feltámasztására, erős, független, demokratikus Magyarország megteremtésére."
A választási gyűlések 1944. december 15—20 között zajlottak le. A megyeszékhelyek és a
városok (Szeged, Debrecen, Pécs, Miskolc, Kecskemét, Szolnok, Eger, Nyíregyháza, Gyula,
Békéscsaba, Makó, Szentes stb.) mellett több községben (Mátészalka, Vásárosnamény, Kiskundorozsma, Hosszúpályi, Kaba, Nagyléta, Pocsaj, Mikepércs, Derecske, Sarkad, Kornádi,
Báránd, Biharnagybajom és Füzesgyarmat) is rendeztek választási gyűléseket. A tervezett 38
településsel szemben azonban, végül is közel 50 helységben választották meg az Ideiglenes
Nemzetgyűlés képviselőit. A gyűléseket — a körülményektől függően — vagy a szabadban,
vagy a települések legnagyobb befogadóképességű helyiségeiben (középületek és szállodák
nagytermei) tartották meg. A választási kampány lefolyását jól érzékelteti a „Krónikás
könyv", amely a miskolci és az egri eseményekről számol be: „Zsedényi Béla elmondja, hogy
december tizenhatodikán váratlanul Miskolcra érkeztek Juhász Géza és Fekete Mihály, akik
közölték, hogy Debrecenben Ideiglenes Nemzetgyűlés ül össze, amelyre Miskolc tizenkét képviselőt küld. A miskolci Nemzeti Bizottság még aznap megválasztotta az elektorokat, másnap
megalakult a Függetlenségi Front miskolci választmánya, amely az elektorok javaslata alapján
megejtette a választásokat, délután három órakor a Korona nagytermében népgyűlést tartottak, amelyen a jelöléseket tudomásul vették és a képviselőket annak alapján megválasztották.
Másnap már a megválasztott képviselők Juhász Gézával és Fekete Mihállyal el is indultak
Debrecenbe, előbb azonban megálltak Egerben, ahol nyomban megtartották a választást és a
két megválasztott képviselőt is felvették a teherautóra, amely december tizenkilencedikén
megállt Debrecenben a fellobogózott Arany Bika előtt."* A képviselőjelöltek és a gyűlések
szónokai az Előkészítő Bizottság kiáltványában foglalt célkitűzések megvalósításához kértek
felhatalmazást a választóktól, de sok szó esett a gyűléseken és az azokat megelőző tanácskozásokon a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjáról is. A lakosság érdeklődése és aktív részvétele azonban nem egy helyen úgyszólván kikényszeritette a képviselők számának
emelését, s olyan képviselők megválasztását is, akiket az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő
Bizottsága eredetileg nem jelölt. Kiskőrösön nem sikerült képviselőt választani, Debrecenben
viszont gróf Teleki Géza és Dálnoki Miklós Béla tábornok jelölésével kapcsolatban merültek
fel aggályok. Néhány esetben (Kaposvár, Szekszárd stb.) a front közelsége, illetőleg mozgása
akadályozta meg a választási gyűlések lebonyolítását. A legnagyobb problémát azonban mégis
kétségtelenül az jelentette, hogy a közlekedési, hírközlési és egyéb nehézségek miatt a kívánatosnál jóval kisebb mértékben sikerült eljutni a kisebb településekre, a falvak lakosságához.
Az ideiglenes nemzetgyűlési választások természetesen korántsem feleltek meg mindenben a parlamentáris demokrácia szabályainak, de a rendkívüli körülményeket és viszonyokat
figyelembe véve ez volt a jövő szempontjából is a legkedvezőbb útja és módja annak, hogy a
magyar nép valóban kezébe vehesse a saját — és ezzel együtt a nemzet — sorsának intézését,

* A debreceni feltámadás. Szerkesztették Paál Jób és Radó Antal. Debrecen város és a Tiszántúli
református egyházkerület könyvnyomdavállalata 1947. 2. kiad. 161. old.
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megválassza a saját törvényhozását. Nem is beszélve arról, hogy a front elvonulása után néhány héttel-nappal gyűlésen megjelenni, ott nyíltan és határozottan állást foglalni: politikai
kiállást és elkötelezettséget is jelentett a szó legnemesebb értelmében. Ezzel magyarázható,
hogy a demokrácia hazai irányzatainak egyetlen mértékadó képviselője sem vonta kétségbe a
maga idejében az ideiglenes nemzetgyűlési választások törvényességét. Nem érdektelen talán
itt Bibó Istvánra hivatkozni, aki egy nemrégen napvilágra került kéziratos tanulmányában a
következőket írja ezekről a választásokról: „Mind a magyar politikai hagyományok, mind pedig a külpolitikai helyzet azt kívánták, hogy Magyarország új politikai irányítását a magyar
nép igazi parlamentje indítsa el. Ebben a helyzetben a magyar demokrácia első hónapjainak
az egyik legimpozánsabb teljesítménye volt az, ahogyan egy katonailag megszállt, háborús
hadszintérként szereplő országban, ahol helyi igazgatás nem volt, érvényes jogszabályok nem
voltak, ahol a vasutak és az utak német alapossággal el voltak pusztítva, távíró és telefon nem
volt, komoly sajtószolgálat nem volt; egy hét alatt komoly népi gyökerekkel bíró nemzetgyűlést tudtak összehívni."* Majd néhány sorral lejjebb Bibó így folytatja: „Lehetett humorizálni magán a választási eljáráson, lehetett azon csúfolódni, hogy ezen az úton milyen kevésbé
dekoratív képviselők is bejutottak az újjászülető magyar demokrácia első törvényhozó gyűlésébe, lehetett kifogásolni, hogy egyes, nehezen megközelíthető községek kimaradtak a nemzetgyűlésből, lehetett háborogni, hogy a mindenekfelett aktív kommunista párt lényegesen
több képviselőt küldött, mint amennyi párthívei arányszámának megfelelt volna. Azonban
akárhogy történt is, mégis együtt volt egy olyan nemzetgyűlés, mely lényegtelen hiányoktól és
lényegtelen aránytalanságoktól eltekintve, egészében teljes joggal hivatkozhatott arra, hogy a
felszabadított Magyarország minden vidékét és az antifasiszta front minden pártját képviseli,
jogosult tehát az ország nevében nyilatkozni és kötelezettséget vállalni." Lényegében ebben a
szellemben foglalt állást Károlyi Mihály is a választásokról, sőt utólag még Eckhardt Tibor is helyeselte a Független Kisgazdapárt részvételét. De a szövetséges nagyhatalmak képviselői szintén
jóváhagyták az új törvényhozás fentebbi módon történő életre hívását. Emellett az Ideiglenes
Nemzetgyűlés létrehozásának bel- és külpolitikai jelentőségét egyaránt az is növelte, hogy a második világháború után több európai országban az antifasiszta összefogás országos szerve, illetőleg testülete alakult át közvetlenül törvényhozó és végrehajtó hatalommá. így Franciaországban
a Nemzeti Felszabadítás Francia Bizottsága, Lengyelországban pedig az Országos Nemzeti Tanács töltötte be egy ideig a parlament és a kormány szerepét. Bulgáriában csupán kormány alakult, míg Románia a királyi jogfolytonosság jegyében indult el a felszabadulás után.
Az 1944. december 21-én Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzetgyűlésnek 230 képviselője volt. Közülük 90-en (39,13%) a Magyar Kommunista Párt, 56-an (24,35%) a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, 43-an (18,69%) a Szociáldemokrata Párt, 16-an
(6,96%) a Nemzeti Parasztpárt és 13-an (5,65%) a Polgári Demokrata Párt tagjai voltak. Rajtuk kívül 12 képviselő pártonkívüliként került be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 26 képviselő
— pártállásától függetlenül — a szakszervezeteket képviselte a törvényhozásban, ami feltétlenül a szakszervezeti mozgalom kiemelkedő szerepére és politikai jelentőségére utalt. A képviselők foglalkozás szerinti megoszlása szintén arról tanúskodott, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlésben a magyar társadalom úgyszólván minden rétege — a nagybirtokosokat és a,nagytőkéseket kivéve — képviselve volt.
A képviselők foglalkozás szerinti megoszlása ugyanis az alábbi képet mutatta:**
1. Ipari munkás és iparossegéd
2. Szegényparaszt, földmunkás és földműves

43
39

19%
17%

* Kritika, 1984/9. 16. old.
* * Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a fegyverszünet (1944—1945).
Akadémiai Kiadó, 1981. 406. old.
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3.
4.
5.
6.

Értelmiségi (szabadfogl., pedagógus, újságíró stb.)
Alkalmazott és egyéb fizetésből, bérből élő
Iparos, kereskedő és önálló ipari vállalkozó
Gazdálkodó (közép- és gazdagparaszt, önálló mezőgazdasági
vállalkozó, középbirtokos)
7. Egyéb (pap, katonatiszt stb)
Összesen:

51
11
35

22%
5%
15%

37
14

16%
6%

230 100%

Az Ideiglenes Nemzetgyűlésben a baloldal (MKP, SZDP, NPP és a szakszervezetek) volt
abszolút többségben. A törvényhozás ilyen politikai összetétele ténylegesen megfelelt az ország felszabadult részében akkor kialakult erőviszonyoknak. A választási eredményekben világosan tükröződött, hogy azok zömmel az agrárforradalmi hagyományokban gazdag Tiszántúlon, s ezen belül is a Viharsarokban, valamint a függetlenségi tradíciót őrző és ápoló Debrecenben és környékén, a kuruc szabadságharcos múlttal rendelkező északkeleti megyék területén zajlottak le. Emellett ekkorra már két jelentős iparvidék is felszabadult, az osztályküzdelmekben edződött munkásságával: Miskolc—Diósgyőr és környéke, valamint Pécs és a Mecsekvidék. A fentebbieket támasztja alá egyébként az is, hogy a szóban forgó területen a baloldali pártok a későbbi parlamenti választások során is (1945. november 4. és 1947. augusztus
31.) általában az országos átlagúknál jobb eredményt értek el. Azt sem lehet persze a választási eredmények kialakulásánál és értékelésénél figyelmen kívül hagyni, hogy a régi államgépezet, s konkrétan a közigazgatás az ország keleti felében úgyszólván teljesen megbénult és széthullott, amit a tisztviselők 70—80 százalékos arányú eltávozása, nyugatra menekülése is jelzett. Ugyanakkor a nemzeti bizottságoknak nemcsak a választási gyűlések megszervezésében,
hanem a képviselőjelöltek kiválogatásában is szinte mindenütt döntő szavuk volt. Nem utolsósorban ezzel magyarázható a baloldali, s ezen belül a kommunista jelöltek viszonylag nagyobb száma is.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásakor — mindenféle jogfolytonossággal szakítva
— a nemzet akaratának kifejezésére egyedül hivatottnak és a magyar állami szuverenitás kizárólagos képviselőjének nyilvánította magát. Majd első törvényalkotásaként egyhangúlag elfogadta „A nemzetgyűlés szózatá"-t. A szózat — összhangban a Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front programjával — a legfontosabb és legidőszerűbb feladatként a hitleri Németországgal
való azonnali szakítást és a fegyverszünet mielőbbi aláírását jelölte meg. A szózat a fasizmus
elleni fegyveres harcra szólította fel mind a felszabadult, mind a még német megszállás alatt
levő országrészek lakosságát, különös tekintettel a hitleri Németország oldalán harcoló magyar katonai alakulatokra. De a nemzeti összefogás politikájának a megvalósítását nemcsak a
felszabaduláshoz való cselekvő hozzájárulás szempontjából, hanem az újjáépítés sikere érdekében is nélkülözhetetlennek tekintette. A dolgozó tömegeknek széles körű politikai jogokat
ígért, hogy azok megvédhessék érdekeiket és hallathassák szavukat az ország ügyeinek eldöntésénél, valamint külön is kötelezettséget vállalt a demokratikus földosztás végrehajtására.
Ugyanakkor a szózat a magántulajdon sértetlenségét társadalmi és gazdasági berendezkedésünk alapjának jelentette ki. Végűi abban összegezte a mondanivalóját, hogy „Az Ideiglenes
Nemzetgyűlés megalakulásával új fejezete kezdődött a magyar történelemnek, megkezdődött
a független, szabad, demokratikus Magyarország építése!"
A szózat vitájában lényegében minden jelenlevő párt, illetőleg politikai irányzat képviselője felszólalt, kifejtette a véleményét. Dálnoki Miklós Béla (pártonkívüli), Erőss János
(FKGP), Gerő Ernő (MKP), Erdei Ferenc (NPP), Takács Ferenc (SZDP) mellett B. Szabó István (FKGP), Keresztes Mihály (MKP), S. Szabó Ferenc (NPP), Valentiny Ágoston (SZDP) és
Balassa Miklós (PDP) egyöntetűen állást foglaltak a szózatban megfogalmazott célkitűzések
támogatása mellett. A szónokok nemcsak pártállásukkal, de a társadalmi hovatartozásuk
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különbözőségével is, mintegy jelképezték a széles nemzeti összefogás megvalósulásának a
tényét.
A felszólalások alkalmat kináltak persze arra is, hogy az egyes képviselők röviden tájékoztassák az Ideiglenes Nemzetgyűlést és rajta keresztül a közvéleményt pártjaik jövő elképzeléseiről és terveiről. A felszólalók kivétel nélkül a függetlenségi front megszilárdításáért és a
benne tömörült pártok szoros együttműködéséért szálltak síkra. A történelmi múlt és a közelmúlt eseményeinek értékelésében, a felelősség megítélésében azonban mutatkoztak közöttük
bizonyos, egyelőre inkább csak hangsúlybeli különbségek. így kétségtelenül megállapítható,
hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjai nem csupán a történelmi pillanat ünnepélyességétől áthatva, de a közös érdekek felismerésétől és Magyarország sorsáért érzett felelősségüktől is vezérelve szavazták meg egyhangúlag „A nemzetgyűlés szózatá"-t.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés másnapi ülésén, 1944. december 22-én megválasztotta az
Ideiglenes Nemzeti Kormányt az alábbi összetételben: Dálnoki Miklós Béla (pkv) miniszterelnök, Erdei Ferenc (NPP) belügyminiszter, Takács Ferenc (SZDP) iparügyi miniszter, Nagy
Imre (MKP) földművelésügyi miniszter, Vörös János (pkv) honvédelmi miniszter, Valentiny
Ágoston (SZDP) igazságügyminiszter, Gábor József (MKP) kereskedelem- és közlekedésügyi
miniszter, Gyöngyösi János (FKGP) külügyminiszter, Molnár Erik (MKP) népjóléti miniszter, Vásáry István (FKGP) pénzügyminiszter, Faragho Gábor (pkv) közellátásügyi miniszter,
gróf Teleki Géza (pkv) vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
jellegében hasonló volt ugyan az Ideiglenes Nemzetgyűléshez, de politikai összetételében elmaradt attól, mert a nemzetközi viszonyok és a katonai helyzet miatt három volt horthysta tábornok — Dálnoki Miklós Béla, Faragho Gábor, Vörös János — és gróf Teleki Géza is miniszteri tárcát kapott abban. Ennek ellenére az Ideiglenes Nemzeti Kormány nem a burzsoázia
kormánya volt, hanem sokkal inkább a dolgozó nép végrehajtó hatalma. Jellegét elsősorban
nem személyi összetétele, hanem antifasiszta és következetes demokratikus programja, valamint a baloldali erőknek a törvényhozásban betöltött szerepe és súlya szabta meg, illetőleg
biztosította.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejöttével ily módon
nemcsak a hitleri Németországgal való szakítás feltételei teremtődtek meg, hanem ez azt a lehetőséget is magában rejtette, hogy az antifasiszta és demokratikus feladatok valóban népi
módon oldódjanak meg'Magyarországon. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása, vagyis az új központi törvényhozó és végrehajtó hatalom létrejötte tehát egyben a népi demokratikus Magyarország születésnapja, nemzeti történelmünk
valóságos sorsfordulója, és legújabb kori történelmünk tényleges korszakhatára is lett. A lényegen ugyanis mit sem változtat, hogy ebben az időben tulajdonképpen még „két Magyarország" volt, pontosabban két egymásnak gyökeresen ellentmondó államhatalom létezett az országban. Az egyik a hitleri Németország által erőszakkal létrehozott nyilas uralom, amely a
Vörös Hadsereg csapásai alatt és saját bomlása következtében is haladt a közeli teljes megsemmisülés felé, a másik pedig a népi demokratikus hatalom, amely viszont csak a megszállt területek felszabadítása után terjeszthette ki hatókörét az országra, érvényesíthette maradéktalanul akaratát az egész ország területén. Ez különben egyáltalán nem volt magyarországi sajátosság. Hiszen a közép- és délkelet-európai országok többségében az ideiglenes kormányok
létrejötte idején valamilyen formában még a régi hatalom is létezett.
A polgári történetírás és publicisztika, s főleg a hajdani koalíciós és ellenzéki politikusok
az emigrációban megjelent írásaikban és nyilatkozataikban az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az
Ideiglenes Nemzeti Kormány jelentőségét mindenáron igyekeznek csökkenteni. Ebbeli próbálkozásaikban a nyilvánvaló tények elhallgatásától, sőt a torzításoktól sem riadnak vissza, különösen a Szovjetunió és a Magyar Kommunista Párt szerepét illetően. Nagy Ferenc volt miniszterelnök azt állítja, hogy a „Szovjet tábornokok megparancsolták az első úgynevezett parlamentösszehívását saját tervük szerint." Nagy Vince, a Berínkey-kormány belügyminisztere és
1946 tavaszán az FKGP-ból kizárt nemzetgyűlési képviselő pedig azt kifogásolja, hogy az Ide74

iglenes Nemzetgyűlés képviselőit a Tiszántúlról, a Duna—Tisza közéről és Budapestről „verbuválták" össze. Sulyok Dezső, az ellenzéki Magyar Szabadság Párt elnöke szintén arról elmélkedik, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány „ingatag alapokon" jött létre. Ezzel szemben Varga Béla, aki a kisgazdapárti centrum egyik vezéralakja és a
nemzetgyűlés elnöke volt, pártja részvételi arányát kevesli az Ideiglenes Nemzetgyűlésben és
az Ideiglenes Nemzeti Kormányban. Mindszenty József hercegprímás viszont visszaemlékezésében „a" keresztény párt debreceni jelenlétét hiányolja.
A fasizmus veresége nyomán kialakult nemzetközi helyzet egyformán kedvező lehetőségeket kínált, feltételeket teremtett Közép- és Délkelet-Európa valamennyi népe számára,
amely nélkül egyikük sem léphetett volna tartósan a társadalmi-politikai haladás útjára. Ez
egyaránt vonatkozik Csehszlovákiára, Jugoszláviára, Lengyelországra vagy akár Bulgáriára,
Romániára és Magyarországra. A szövetséges nagyhatalmak azonban nem elégedtek meg azzal, hogy kedvező nemzetközi feltételeket teremtettek az európai népek, köztük a magyar nép
társadalmi-politikai haladásához, hanem közelebbről is részt kívántak abban venni. Ezzel
összhangban az 1945. február 4—11-i jaltai értekezletükön nagy jelentőségű nyilatkozatot fogadtak el a felszabadított Európa népeinek sorsával kapcsolatosan. E nyilatkozat megállapította, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió „együttesen kinyilvánítják kölcsönös egyetértésüket aziránt, hogy a felszabadított Európa átmeneti bizonytalanságának időszakában a három kormány egybehangolt politikájával segíti a náci Németország uralma alól felszabadított európai népeket és a tengely volt európai csatlós államainak
népeit abban, hogy sürgős megoldásra váró politikai és gazdasági kérdéseiket demokratikus
eszközökkel oldják meg." A fentebbiekben a szövetséges nagyhatalmak ahhoz ígértek konkrétan segédkezet nyújtani, arra vállaltak kötelezettséget, hogy az említett országok megteremtsék belső békéjük feltételeit; szükségintézkedéseket foganatosítsanak az ínséget szenvedő
emberek megsegítésére; a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat létesítsenek, amely köteles minél előbb szabad választások útján a nép
akaratának megfelelő kormányt alakítani; elősegítsék az ilyen választások megtartását. Ezek
a célkitűzések kétségtelenül döntően a fasiszta maradványok felszámolását és a demokratikus
kibontakozás ügyét szolgálták. Még akkor is, ha az eltérő politikai és társadalmi berendezkedésű szövetséges nagyhatalmak már eleve nem feltétlenül ugyanazt értették vagy érthették a
lakosság „összes demokratikus elemein" és a demokratikus vívmányokon.
A Vörös Hadsereg felszabadítóként lépett Magyarország földjére. A szovjet kormány politikáját és várható magatartását a Vörös Hadsereg parancsnokságának azon felhívása körvonalazta, amelyet a felszabadított területek lakosságához intézett. Ez a felhívás, többek között,
a következőket tartalmazta: „A Vörös Hadsereg nem mint hódító jött Magyarországra, hanem mint a magyar nép felszabadítója a német fasiszta iga alól... A szovjet katonai hatóságok
nem szándékoznak Magyarország mai társadalmi rendjén változtatni, és a maguk rendjét
meghonosítani az általuk elfoglalt területeken."* Ennek megfelelően a szovjet katonai hatóságok a front igényeinek minél hatékonyabb kielégítésén túlmenően, egyetlen olyan intézkedést sem foganatosítottak, amely az ország társadalmi és gazdasági rendjének az átalakítását
célozta volna. Sőt, a régi közigazgatás érintetlenül hagyása, pontosabban újból való feltámasztása, valamint a lakosságnak a megszokott életformájához, közte a hitéletéhez való
visszatérésre buzdító gyakori szovjet felszólítások nem csupán a meglepetés erejével hatottak
a közvéleményben, de egyben kézzelfoghatóan cáfolták a szovjetellenes propaganda korabeli
és későbbi állításait is. Ugyanakkor a szovjet kormány, illetőleg képviselői valóban elég következetesen ragaszkodtak a nyugati szövetségesekkel kötött megállapodásaikhoz is. Ennek jegyében ügyeltek különösen arra, hogy az antifasizmus és a demokrácia polgári hívei ne szenvedjenek hátrányt sem az Ideiglenes Nemzetgyűlésben, sem az Ideiglenes Nemzeti Kormány* Felszabadulás, 1944. szept. 26. — 1945. ápr. 4. Dokumentumok hazánk felszabadulásának és a
magyar népi demokrácia megszületésének történetéből. Szikra, 1955. 5. old.

75

ban. Elsősorban ezzel magyarázható, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke (Zsedényi Béla)
és alelnökei (Juhász Nagy Sándor és dr. Sántha Kálmán) közül egyik sem tartozott a baloldali
pártokhoz. A horthysta fegyverszüneti küldöttség és az átállt tábornokok pedig a jelentőségüket meghaladó szerephez jutottak az Ideiglenes Nemzeti Kormányban.
A Magyar Kommunista Párt az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozása érdekében kifejtett erőfeszítései során — amelyeket akkor még senki más
nem is tudott volna vállalni, illetőleg pótolni — tiszteletben tartotta a szövetséges nagyhatalmak közép- és délkelet-európai politikai elképzeléseit és gyakorlati lépéseit. A többi pártét
meghaladó kezdeti lendülete, szervezettsége és időszerű programja azonban feltétlenül — és
elkerülhetetlenül — előnyöket is biztosított számára.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásának történelmi jelentősége, vagyis a magyar népi demokrácia megszületésének időpontja és ténye valójában még a 40. évfordulóhoz elérkezve sem szilárdult meg eléggé a köztudatban. Ennek
minden bizonnyal az lehet az egyik alapvető oka, hogy a társadalmi szemléletben hosszú ideig
homályban maradt, illetőleg elsikkadt a felszabadulás és a népi demokratikus hatalom létrejöttének szoros összefüggése. Holott a népi demokratikus hatalom megjelenése nélkül aligha
beszélhetnénk érdemben a felszabadulásról mint történelmi sorsfordulóról vagy újjászületésről. Ha pedig azt is elfogadjuk, Kari Marxra támaszkodva, hogy minden forradalom és gyökeres társadalmi átalakulás fő kérdése a hatalom, akkor az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása után az új hatalom meglétének ténye többé már nem
képezheti vita tárgyát.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány által képviselt hatalom
Magyarországon a munkásság, a parasztság, az értelmiség, a városi kispolgárság és az antifasiszta városi burzsoázia együttműködésére épült. A különböző osztályok és társadalmi rétegek
persze nem elsősorban közvetlenül, hanem a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontban tömörült pártjaik — MKP, SZDP, NPP, FKGP, PDP és a szakszervezetek — révén vettek részt a
hatalomban, illetőleg részesedtek abból. Ezt az összefogást belpolitikailag az indokolta, hogy
akkor még a demokrácia egyik irányzata sem lett volna képes egyedül kormányozni az országot. A nemzetközi feltételt pedig a szövetséges nagyhatalmaknak az a közös elhatározása jelentette, amely az összefogás irányában befolyásolta a demokrácia minden hazai képviselőjét
és hívét.
A népi demokratikus hatalom gerincét kétségtelenül a baloldali pártok, konkrétan a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt szilárd politikai
együttműködése képezte. De egymagukban nem testesítették, s nem is testesíthették meg a '
népi demokráciát. Hiszen a szóban forgó pártoknak az akkori összefogása tulajdonképpen
csak a munkásság és a szegényparasztság szövetségét jelentette. így ennek a szövetségnek nélkülözhetetlenül szüksége volt — a népi demokrácia létrejötte és fennmaradása érdekében — a
demokrácia polgári erőire, köztük az antifasiszta városi burzsoáziára és a középrétegekre is,
amelyeket a sajátos magyarországi viszonyok folytán lényegében a Független Kisgazdapárt
centruma képviselt. A baloldali pártok és a kisgazdapárti centrum, vagyis a demokrácia szocialista és polgári irányzatainak és erőinek összefogásában testet öltött kormánykoalíció volt
tehát eredetileg nálunk a népi demokratikus hatalom képviselője. A kisgazdapárti centrum,
amely a párton belül a legnagyobb és a legbefolyásosabb csoportosulás volt, a paraszti polgári
demokráciát vallotta politikai eszményének. Ez a polgári demokrácia-felfogás annyiban tért el
a hagyományostól, hogy a pénztőke és a bankok bírálatában radikálisabb, az állam és az egyház viszonyát illetően pedig konzervatívabb volt annál. A kisgazdapárti centrum tényleg a
koalíció jobboldalán helyezkedett el, de egyáltalán nem a polgári jobboldalt jelentette, amely
részben az FKGP jobbszárnyán és azon kívül volt található. A kisgazdapárti jobbszárny jelenléte a függetlenségi frontban feltétlenül bonyolította és nehezen áttekinthetővé tette a hazai
politikai viszonyokat, de ez sem a népi demokratikus kormánykoalíció tényén, sem annak jellegén alapvetően nem változtatott.
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A különböző társadalmi csoportoknak a népi demokráciában megvalósuló, illetőleg megvalósult széles összefogásának ilyen lehetőségével korábban még a marxista gondolkodók és
politikusok közül is csak kevesen számoltak. Lukács György az „írástudók felelőssége" című
kötetében a népi demokrácia osztálytartalmával összefüggésben az 1930-as évek végén így fogalmazta meg a nép fogalmát: „a magyar nép azonos a magyar dolgozó néppel, vagyis parasztsággal, munkássággal, városi kispolgársággal, dolgozó intelligenciával". Ennek a megfogalmazásnak a korszerűsége elsősorban abban állt, hogy a városi kispolgárságot, — amelyet a
korabeli és jó ideig a későbbi közfelfogás is inkább „polgár"-ként kezelt — maradéktalanul a
nép alkotórészének tekintette. De Lukács ezzel együtt sem tudott végleges választ adni a létrejövő népi demokrácia lehetséges társadalmi bázisát illetően. Révai József az 1944. december 3-i
szegedi gyűlésen a népi demokrácia osztálytartalmával kapcsolatosan a munkások, a parasztok és az értelmiség mellett a „dolgozó polgárság"-ra is hivatkozott. Ez a felfogás is azonban
inkább a városi kispolgárságra utalt, s nem annyira a városi antifasiszta burzsoáziára. A marxista politikai és munkásmozgalom-történeti irodalom a népi demokráciát a munkás-paraszt
demokratikus diktatúra egyik válfajának látta, illetőleg látja nem egyszer még napjainkban is.
S ezzel kimondva-kimondatlanul is tudomásul vette — és veszi — a gazdag parasztságnak,
vagyis a falusi burzsoáziának a népi demokratikus hatalomban való részvételét. A városi burzsoáziát viszont legfeljebb csak a tábornokok, a „volt horthysta elemek" részvételével bezárólag és az antifasiszta fegyveres küzdelem szükségleteit figyelembe véve említi meg átmeneti,
véletlen szövetségesként. Az elsők között Palmiro Togliatti ismerte fel a spanyol forradalom
és polgárháború tapasztalatait elemezve, hogy az antifasiszta burzsoázia részese lehet a népi
demokratikus hatalomnak. Ő mutatott rá arra is 1936-ban „A spanyol forradalom sajátosságairól" című cikkében, hogy a Spanyolországban létrejött népi hatalmat nem lehet sem a lenini munkás-paraszt demokratikus diktatúrával, sem annak programjával azonosítani: „Hasonlóképpen nem magyarázható meg a spanyol népfront igazi jellege, ha csak egyszerűen »a
munkás-paraszt demokratikus diktatúra«-ként definiáljuk. Legelőször is a spanyol népfront
nemcsak a munkásokra és parasztokra támaszkodik, hanem szélesebb társadalmi bázissal rendelkezik ; másodszor, a polgárháborútól ösztönözve, egy sor olyan intézkedést tesz, amelyek
meglehetősen túllépik a diktatúra kormányának programját."
*

A fegyverszüneti megállapodást 1945. január 20-án Moszkvában írták alá a szövetséges
nagyhatalmak és Magyarország képviselői. Ez a megállapodás Magyarországot elvileg szuverén államnak ismerte el, de a szuverenitás gyakorlati alkalmazását, illetőleg érvényesítését a
nemzetközi előírások alapján életre hívott és törvényesített Szövetséges Ellenőrző Bizottság
működése természetesen erősen korlátozta. Ugyanakkor az a tény, hogy a magyarországi
SZEB a Szovjetunió képviselőjének elnökletével jött létre és fejtette ki a tevékenységét, kétségtelenül elsősorban azoknak a politikai irányzatoknak és erőknek kedvezett, amelyek a legkövetkezetesebben szálltak síkra az antifasiszta, demokratikus feladatok valóraváltásáért.
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