Az új, a népi demokratikus
államszervezet kialakulása
A szovjet haderő magyarországi felszabadító előrenyomulásával 1944 őszétől fokozatosan szétverte, illetőleg kiszorította azt a megszálló hitlerista fegyveres erőt, amelyre a magyar fasiszta hatalom támaszkodott.
Szétverte és kiüldözte a nyilas hatalom ellenálló fegyveres erejét is. E
fegyveres erők eltűnésével, a katonai felszabadulással párhuzamosan m i n denekelőtt az ország keleti felében széthulltak a korábbi államhatalom m á s
alkotó részei is. Eltávozott a helyi karhatalom szinte teljes állományával
együtt. Velük menekült az ország keleti feléből a régi Magyarország teljes
vezető rétege. Eltávozott onnan a földbirtokosok, a tőkések, a nyilasokon
túl a volt Horthy-rendszer politikai képviselőinek nagy többsége, a helyi
állami apparátusnak, a közigazgatásnak, a bíróságoknak stb. szinte teljes
vezető garnitúrája. Nyugat felé menekült az államgépezet helyi apparátusa
középkádereinek zöme, magával ragadva a tisztviselők tekintélyes h á n y a dát is. Bizonyos becslések szerint „a közigazgatási apparátus dolgozóinak
70—80 százaléka" távozott el nyugatra a Vörös Hadsereg elől az ország keleti részéből.
A régi államgépezetnek a széthullása és a régi rendszer politikai, v a lamint apparátusi káderállománya zömének eltávozása következtében a h e lyi államhatalmi életben a katonai felszabadításra bizonyos v á k u u m keletkezett. A szóban forgó rétegek és csoportok nyugatra történt evakuálását
— az egész országból mintegy félmillió ember — nem követelte meg sem
a katonai érdek, sem pedig a szovjet kormány, illetve szövetségesei politikája. Az elsősorban a több évtizedes szovjetellenes propaganda eredménye
volt, amely ez esetben éppen azokra hatott vissza, akik a lakosság különböző rétegeit ijesztgették vele. A menekülésáradat tehát szükségtelen volt,
de megtörtént, s ez a körülmény objektíve is kedvezett a népi, f o r r a d a l m i
erők felülkerekedésének. Azokkal, akik nem menekültek el, o t t m a r a d t a k
szolgálati helyükön, el lehetett kezdeni az ú j élet beindításának a m u n káját. A régi rendszer tisztviselői többségének
helyben maradása egyben
politikai állásfoglalást is jelentett, a régivel való szakítást és az új, a demokratikus jövő elfogadását.
Az államapparátusnak ez a teljes széthullása és a nagyarányú m e n e külés azonban nem volt ennyire jellemző az ország nyugati területén. Ez
is azt mutatja, hogy különösen az utóbbi, a „menekülés" nem a felszabadító erők tevékenységének, illetőleg politikájának, vagy a magyar antifasiszta
erők ilyen irányú törekvésének az eredménye.
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A Dunától nyugatra eső területeken több körülmény közrejátszása
eredményeként kevésbé omlott össze a korábbi államgépezet, és nem volt
már olyan népvándorlásszerű, fejetlen menekülés nyugatra. A Dunántúl
délkeleti részén ezt az állapotot elsősorban a III. Ukrán Front egységeinek
váratlan és gyors megjelenése idézte elő. Ez a körülmény ugyanis — bármilyen furcsán is hangzik — nem adott időt a régi államapparátus evakuálásához és a tisztviselők elmeneküléséhez, tehát a széthullás kiteljesedéséhez.
Itt nemcsak a közigazgatási adminisztráció jelentős része, hanem igen sok
helyen még a rendőrség és a csendőrség sem tudott eltávozni.
Néhány dunántúli megyében még a volt reakciós „tekintetes vármegye" is csaknem teljes egészében a helyén maradt a felszabaduláskor. E jelenségnek több oka van. Nézzük a legfontosabbakat. Egyik ok az, hogy lecsökkent az a magyar terület, ahová már nagyobb nehézség és veszély
nélkül menekülni vagy továbbmenekülni lehetett. Az ország elhagyása már
gondolkodóba ejtette különösen azokat, akik csak a fasiszta propaganda
hatására távoztak el otthonaikból. Kezdett az is bebizonyosodni, hogy hazug és teljesen alaptalan az a propaganda, amely szerint a „vörösök" mindenkit meghurcolnak, kivégeznek vagy Szibériába telepítenek. Éreztették hatásukat már a felszabadult városokból repülőn, eljuttatott és leszórt felvilágosító röplapok, felhívások is. Továbbá, a felszabadult területeken megalakult magyar politikai és egyéb szerveknek, majd később az Ideiglenes
Nemzeti Kormánynak is jelentős kijózanító hatása volt a még
nyilas—
német uralom alatt élő lakosságra is stb. Mindenesetre azokon a helyeken,
ahol a régi államgépezet összeomlása és a régi rendszer kádereinek az. eltávozása nem volt olyan méretű, mint a felszabadulás kezdetén a keleti
területeken, a demokratikus erők kibontakozása, felülkerekedése előtt objektíve megnehezült a helyzet, lassúbb volt a demokratikus államhatalmi és politikai élet kialakulása és fejlesztése.
A felszabadult keleti országrészben így nemcsak a politikai, mozgalmi
élet demokratikus kialakítása várt az antifasiszta baloldali erőkre, hanem
az államhatalmi, közigazgatási szervek megteremtése és feladatai elvégzése
is. Mindezt azonban a kezdeti időszakban mindenféle központi útmutatás
vagy irányítás nélkül kellett tenniük, sőt, összeköttetés hiányában egymástól is különállóan kezdtek neki mindkét irányban a munkának. Azért mind
felfogásban, mind formában és elnevezésben igen eltérő helyi viszonyok
alakultak ki. Mielőtt azonban ezeket érintenénk, meg kell néznünk, hogy
a szovjet hadsereg politikája milyen volt a felszabadított területeken a helyi magyar államapparátus, elsősorban a közigazgatás vonatkozásában.
*

A Szovjetunió kormányának és hadseregeinek magyarországi politikája
tengelyében az állt, hogy nem szándékozott megváltoztatni sem az ország
társadalmi-gazdasági rendjét, sem közigazgatási, illetőleg államhatalmi szervezetét, de az antifasiszta koalíció nagyhatalmaival együtt és háborús célkitűzéseiknek megfelelően fasisztaellenes, demokratikus politikai gyakorlat
kiépítésére törekedett, és ennek megfelelő bel- és külpolitikát kívánt meg.
A szovjet kormánynak ezt a politikáját fogalmazta meg a Szovjetunió
Állami Honvédelmi Bizottságának (ÁHB) 1944. . október 27-i határozata,
amely a magyarországi helyzetre és viszonyokra vonatkozóan szabott feladatokat az itt harcoló szovjet csapatok parancsnokságának; politikai szer^:
veinek és végső soron teljes állományának. Ez a határozat
tartalmában
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szinte teljesen megegyezett a többi volt Hitlerrel szövetséges ország hasonló
ügyével. Például az Állami Honvédelmi Bizottság 1944. április 2-i, az akkor
még szintén ellenséges Romániára vonatkozó hasonló határozatával, amelyet
akkor hozott, amikor a szovjet csapatok román földre léptek.
A Magyarországra vonatkozó szóban forgó állásfoglalásokat azért hozták a szovjet szervek csak egy jó hónappal az ország felszabadulásának
megindulása után, mert ez alatt történt meg a magyar—szovjet kapcsolatfelvétel, indultak meg az előzetes fegyverszüneti tárgyalások, és írta alá
Horthy Miklós kormányzó küldöttsége Moszkvában a fegyverszünet előzetes
feltételeit. Mindezek eredményét, illetve teljesítését várva, államok közötti
megegyezéssel, legalább a fegyverszüneti egyezménnyel kívánta a szovjet
kormány rendezni hadseregei, és a magyar központi és helyi államhatalmi
szervek közötti viszonyt, illetőleg a lakossághoz fűződő kapcsolatukat. Horthy átállásának elmaradásával meghiúsult a magyar—szovjet
viszonynak
megálapodásos, közösen szervezett rendezése is. Pedig ez a lehetőség több
pozitívumot is rejtett magában. Mindenekelőtt a szuverenitás bizonyos elemeit kezdettől fogva gyakorolhatta volna az átálló magyar állam szervezete,
s ez lehetővé tette volna egyebek között a hadjárattal kapcsolatos terhek
és feladatok szervezettebb elosztását a lakosság körében, és ugyanakkor
bizonyos védelmet nyújthatott volna a lakosság számára a háborúval járó
szélsőséges kilengésekkel és viszontagságokkal szemben.
Románia esetében az 1944. áprilisi szovjet kormánynyilatkozatot
az
1944. augusztus 23-i átállás után rövidesen, a szeptember 13-án aláírt fegyverszüneti egyezmény konkretizálta. E szerint Romániában, mint vesztes
államban, a front_mögött 50—100 km-es zónában minden hatalom a szovjet
frontparancsnok kezében volt. Az e mögött levő területeken a román polgári
"közigazgatás lényegét tekintve helyreállt azokkal a legfontosabb kötöttségekkel, hogy a szovjet katonai hatóságok valamennyi kívánságát és intézkedését figyelembe kellett vennie, e tevékenysége felett általános ellenőrzést
is gyakoroltak a szovjet katonai szervek. Ez azonban — a vesztes háborúból
adódó szükségszerű kötöttségek és korlátozások ellenére is — sok pozitívumot nyújtó szervezettséget és központi együttműködést
tett
lehetővé és
bizosított Románia számára.
Magyarországgal az újabb hitlerista beavatkozás (1944. október 15-én)
és Szálasiék árulása következtében, s a horthysta csoportja hibájából hasonló szervezett és szerződéssel biztosított viszony csak a felszabadulás megindulását követő negyedik hónapban, 1945. január 20-án, a végleges fegyverszüneti egyezmény aláírása után jöhetett létre. Addig a Szovjetunió
Állami Honvédelmi Bizottságának már jelzett határozatában lefektetett elveknek mégfelelően történt a felszabadított területek katonai és polgári
irányítása, szervezése és vezetése. Ezért ez a határozat kimagasló jelentőségű volt a szovjet csapatoknak és katonai szerveknek a magyar lakossággal
és a kialakuló helyi apparátussal való normális kapcsolat megteremtésében.
A Szovjetunió ÁHB 1944. október 27-i határozata utasította a 2. Ukrán
Front haditanácsát, hogy a bekövetkezett magyarországi helyzet alapján
intézzen kiáltványt a magyar lakossághoz. Ebben
nyújtson
tájékoztatást
a Vörös Hadsereget Magyarországon is vezérlő célokról: vagyis arról, hogy
a szovjet csapatok bevonulását az ország területére kizárólag a
katonai
helyzet, és áz. a tény tette szükségszerűvé, hogy a németek és a mellettük
kitartó magyar csapatok még mindig ellenállnak. A Vörös Hadsereg nem
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hódítóként, hanem a magyar nép felszabadítójaként lépett az ország területére, ahoi a megszálló hitlerista csapatokat kívánja szétverni, és a magyar
népet szabaddá tenni.
A Szovjetunió ÁHB határozata a 2. Ukrán Front haditanácsára ruházta
a felszabadult magyar területek polgári közigazgatásának megszervezését
és ellenőrzését is. Ennek alapján a szovjet katonai hatóságok nem szerveztek saját katonai adminisztrációt a polgári élet irányítására, hanem abból
az alapelvből kiindulva, hogy eredeti állapotában kell meghagyni a magyar
közigazgatási szerveket, a gazdasági és politikai rendet, arra
törekedtek,
hogy azok funkcionálását biztosítsák. Nem alakíthattak tehát sem tanácsokat, szovjeteket, sem tanácshatalmi szerveket. „Nem célunk megdönteni a
magyar rendet és helyette bevezetni a szovjet rendet" — hangsúlyozta az
ÁHB határozata.
°
Ennek megfelelően minden megyeszékhelyre, önkormányzati jogú városba, továbbá nagyközségekbe szovjet katonai parancsnokot,
komendánst
neveztek ki, akik saját katonai feladataikon • túl segítették újjászárevezni és
beindítani a magyar polgári hatóságokat, ellenőrizték azok munkáját és azt
is, hogy a Vörös Hadsereg érdekeit is szolgálja tevékenységük. A kisebb
helységekben úgynevezett tábori parancsnokságok látták el e feladatokat,
amelyek állandó mozgásban voltak, követve a front előrehaladását.
A katonai parancsnokoknak kötelességük volt felszólítani minden intézményt és személyt a korábbi m,unka folytatására, de jogukban
állt
ugyanakkor a helyi hatalmi szervek élére vezetőt megbízni vagy újat kinevezni, ha a régiek elmenekültek.* Ugyanígy jogukban állt az ipari és kereskedelmi vállalatok élére is az alkalmazottak közül új vezetőt kinevezni, ha
a tulajdonos eltávozott. Ily módon kívánták a szovjet katonai hatóságok
a front érdekeit és egyben a lakosság érdekeit is biztosítani mind a közigazgatás, mind pedig a termelés és szolgáltatás területén anélkül, hogy a
tulajdonviszonyokhoz hozzányúltak volna. Sőt, az ÁHB rendelkezése szerint
a polgárok és a magántársaságok vagyona, magántulajdona a szovjet katonai hatóságok oltalma alatt állt.
A szovjet katonai szervek tevékenységének tehát arra kellett mindenekelőtt irányulnia a harc elősegítése érdekében, hogy helyreállítsa a korábbi magyar közigazgatási viszonyokat és formákat mind az államhatalom,
mind a termelés, kereskedelem, egészségügy stb. területén. Ezt a tevékenységüket, illetve a kitűzött célok megvalósítását akadályozó személyeket, vezetőket ugyanakkor jogukban állt és kötelesek is voltak haladéktalanul
eltávolítani pozícióikból.
A szovjet katonai hatóságoknak ez a viszonylag nagy beleszólási és közvetlen ellenőrzői joga az első időkben elsősorban azzal magyarázható, hogy
felelős magyar államhatalmi szerv, kormány vagy gazdasági intézmény nem
állt át, illetve ilyen még nem volt, s ezért minden egyes parancsnoknak közvetlenül kellett kapcsolatban lennie és feladatokat adni az egyes
magyar szerveknek, üzemeknek vagy intézményeknek. Ezzel magyarázható
az is, hogy felelős magyar államhatalmi szerv hiányában valamennyi hírközlő eszközt közvetlen ellenőrzés alá vett a szovjet parancsnokság, a harc
folytatásához lefoglalt valamennyi központi raktárkészletet és tartalékot, s
az ország vasútvonalait is ideiglenes saját katonai irányítása alá helyezte.
A magyar nagytőkés-nagybirtokos osztályok fasiszta uralkodó körei által
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előidézett súlyos helyzetben ennek a dokumentumnak az alapján meghozott
szovjet intézkedések nem a legyőzött alávetését, kiszipolyozását és gúzsbakötését szolgálták, hanem valóban a fasizmus szétverését, s ezzel együtt az általa
elnyomott dolgozó nép felszabadulását segítették elő. Ezt tükrözi az a kiáltvány is, amelyet a 2. Ukrán Front parancsnoksága az ÁHB határozatának
megfelelően nyomban 1944. október 27-e után kiadott, és röplap formájában
s minden egyéb módon nagy számban terjesztett a felszabadult
magyar
lakosság között.
A kiáltvány kifejtette, hogy a Vörös Hadsereget nem vezénylik területszerző célok, nem szándékozik Magyarország társadalmi rendjét megváltoztatni, az ország területére való lépését kizárólag katonai szükségszerűség
tette elkerülhetetlenné. Célja a fasizmus szétzúzása és az elnyomott népek
felszabadításának elősegítése. A felhívás továbbá biztosította
a
magyar
lakosságot, hogy a „polgári magántulajdon érintetlen marad" és „a helyi
hatóságok és a helyi önkormányzat összes szervei, amelyek a Vörös Hadsereg bevonulásáig működtek, helyükön maradnak". Felszólított valamennyi
foglalkozási csoportot, réteget, a napszámosoktól a papokig, hogy korábbi
békés munkájukat folytassák, és felhívott mindenkit a Vörös Hadsereg harcának segítésére, amelynek eredményeként „közeledik az óra, amikor a háború magyar földön véget ér, és a német rablókat
végképpen
kiűzzük
országotokból."
A felszabadult magyar nép tömegei megértéssel fogadták a szovjet csapatok intézkedéseit. A háborútól és a hitlerista megszállóktól való megszabadulás tudatában a hadjárattal járó nélkülözéseket, nehézségeket, a csapatok
élelmezését és ellátását jelentő feladatokat is megértően vállalta a lakosság
nagy része. Legjobbjai e harc első eredményében már a társadalmi felszabadulás lehetőségét is felismerték és ennek érdekében a nagyobb áldozatok meghozatalától sem riadtak vissza.
A Szovjetunió ÁHB-nak fenti .határozata nem jelenthette azonban önmagában az ország átvezetését a szövetséges oldalra, „csupán" azt a célt szolgálta, hogy az októberi kiugrás elmaradásából adódó kényszerhelyzetben, egyelőre legalább a szovjet katonai vezetés próbálja a már felszabadított magyar
területeket támogató hátországgá megszervezni a további harchoz. Tehát
a szovjet katonai szervek a felszabadult területeken mindenütt a korábbi magyar államszervezet beindításán fáradoztak. Több okból ragaszkodtak a régi
közigazgatási apparátus fenntartásához. Egyrészt, mert a harc közvetlen érdekei megkövetelték a lehető legoptimálisabb hátországi rendet, és azt a régi
szervezetre és a helyben maradt szakembereire támaszkodva vélték elérni,
nem pedig új formákkal és emberekkel való kísérletezéssel. Továbbá, mert
ez felelt meg legjobban az ellentétes társadalmi-politikai alapokon álló antifasiszta koalíció szempontjainak, és ez úton is haladva még remélhető volt,
hogy a Hitler-ellenes harcba esetleg bekapcsolódnak Horthy-Magyarország
Hitlerrel szakító erői is.
A rend biztosítása és a közigazgatás, közellátás megszervezése érdekében
szovjet katonai szervek nem nyúltak a magyar államszervezet kialakult felépítési formájához. Azt a felszabadulás után úgy, ahogyan a front elvonúlásával megmaradt, azonnal megpróbálták életre kelteni. Nem nyúltak az apparátus káderállományához sem, hanem azokat, akik a' helyükön maradtak,
azonnal felszólították munkájuk továbbvégzésére. Amiatt, mert valaki a régi
államgépezetben tevékenykedett, bántódás riem .érté. Emiatt nem üldöztek,
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nem tartóztattak le és nem váltottak le, vagy bocsátottak el senkit. Ellenkezőleg. A szovjet csapatok nem építettek ki a lakosság irányítására katonai
közigazgatást, hanem a helyben maradt régi állami hivatalok vezetőit bízták
meg a polgári közigazgatás beindításával, korábbi munkájuk folytatásával.
Ott, ahol elmenekültek a korábbi vezetők, rendszerint a visszamaradt
helyettesek vagy más beosztott tisztviselők közül bízott meg a szovjet parancsnokság valakit az adott község, város vagy terület irányításával. Csak ha
a hivatali állami apparátusban nem találtak az illetékes szovjet szervek megfelelő személyt, akkor fordultak a politikai aktivitást azonnal elkezdő, és legtöbbször már a szovjet csapatok beérkezésekor jelentkező népi-forradalmi
erőkhöz, vagy az illető helység értelmiségi csoportjához: a pedagógusokhoz,
orvosokhoz vagy valamelyik vallás papjához. Ez esetben vagy közvetlenül
megbíztak valakit az ügyek intézésével, vagy pedig kérték a baloldali politikusokat és értelmiségieket, hogy válasszanak, jelöljenek ki maguk közül
valakit ideiglenes vezetőnek.
Ez a szovjet politika természetesen nem azt jelentette, hogy a háborús
bűnösök és népellenes fasiszták megmenekülhettek a felelősségre vonás elől,
hanem csak azt, hogy a szovjet katonai szervek nem foglalkoztak ilyen felelősségre vonással. Ezt a feladatot valamennyi Hitlerrel volt szövetséges országban a fegyverszüneti egyezményekben rögzítetten az illető ország demokratikussá átszerveződő államhatalmi szerveinek kellett elvégeznie. Az egész
államgépezet demokratikus átalakítását hasonló módon kellett végrehajtani.
Az újjáéledő, újjászerveződő államszervezet demokratikus megtisztítása, átalakítása így az egyik legfontosabb belpolitikai feladat volt Magyarországnak
a szövetségesek oldalára történt átállása után.
*

A katonai, felszabadítás és a győztes hatalmak fenti politikája azonban
még csak a demokratikus kibontakozás lehetőségét teremtette meg, nem magát a kormányozni is képes hazai politikai erőket és államszervezetet. Ehhez
a belső antifasiszta demokratikus erők kibontakozása, országos erővé szerveződése és a győztes hatalmakra támaszkodó tevékenysége volt elengedhetetlen.
1944 őszén a fasiszta erőknek a katonai szétzúzásával Kelet-Magyarországon már megteremtődtek a legális demokratikus kibontakozás, a politikai
újjászületés szabad lehetőségei. A felszabadult magyar nép élt is ezekkel,
és az elsőnek szabaddá vált Viharsarokból kiindulva azonnal hozzákezdett az
új, demokratikus helyi politikai és önkormányzati életének kialakításához.
A városok és falvak többségében szinte a szabaddá válás másnapján
megalakultak a helyi kommunista pártszervezetek, majd segítségükkel más
demokratikus erők, pártok is működni kezdtek. A gyorsan tevékenységet
kezdő népi erők a helyi forradalmi, haladó tradícióknak megfelelően a legkülönbözőbb néven bizottságot alakítva azonnal hozzáláttak az élet megindítását jelentő sokirányú helyi politikai, államhatalmi stb. feladat megoldásához. Ezek voltak e területeken a demokratikus újjászületés első lépései 1944
őszén.
A demokratikus népi mozgalom gerincét a népi bizottságok alkották.
Neveik változatossága jól. tükrözi az egyes helységek, területek demokratikus
népi erőinek gyorsan kibontakozó öntevékenységét és felső irányításra nem
váró tettrekészségét. Az. 1918-as demokratikus forradalom példájára sok helyen a népi bizottságot községi vagy városi tanácsnak, falutanácsnak nevezték. Igen sok községben, illetve városban a Tanácsköztársaság mintájára direk53

tóriumnak, ötös vagy hetes bizottságnak, máshol intézőbizottságnak,
ideiglenes
tanácsnak, vagy az antifasiszta harci formát példázva munkás-paraszt
bizottságnak hívták forradalmi szervezetüket.
A népi bizottságok tagjait kezdetben a helyi kommunisták mellett nem
annyira a demokratikus pártok képviselői alkották, hanem a pártok későbbi
megszerveződése miatt az egyes helységek aktivizálódott forradalmi, demokratikus erői. Legtöbb helyen kommunisták, illetve a munkásmozgalomban
már korábban is aktívan részt vevő tagok kezdték meg a szervezést. Ugyanakkor e kezdeti népi szervek csakhamar kiegészültek a később megalakult
demokratikus pártok tagjaival, illetve pártonkívüli hazafiakkal is. Sok esetben éppen a helyi bizottságok tagjai hozták létre a többi demokratikus pártot, és így annak azonnal a képviselőjévé is váltak.
A népi bizottságok létrejöttének és tevékenységének jogforrását a népgyűlések adták, ahol a legtöbb esetben választás útján hozták létre őket.
A szabadon kibontakozó népi erők a Viharsarokból kiindulva mind gyakrabban
népgyűléseken döntötték el az egyes helységek leglényegesebb problémáit.
A helyi államapparátus beindítására a szovjet katonai-politikai szervek által
kijelölt vagy a helyiek által kiválasztott vezető a legtöbb esetben a helyi népi
bizottságra támaszkodva, sőt annak ellenőrzése alatt kezdte meg a közigazgatás megszervezését. így tehát Kelet-Magyarországon a népi kezdeményezés
és a régi államszervezetet aktivizálni tervező felszabadító politika törekvése
egymásra talált, az új államhatalmi feladatokat összefogva végezték.
Az ország fokozatos felszabadulásával párhuzamosan tehát szinte minden
község, város vagy kisebb terület mindmegannyi kis „köztársaság" lett, ahol
önállóan rendezkedtek be a kezdeti időkben. De a magára maradt nép igen
gyorsan eszmélni kezdett, és magának vindikálta egyelőre csak helyi méretekben a közösségi feladatok és az államhatalmi funkciók végleges rendezését
is. így indult el a magyar demokratikus erők szerveződése a népi önkormányzat útján, s vált fokozatosan mind nagyobb méretűvé szervezeti és területi
összekapcsolódása is, hogy pár hónap múlva éretté váljon az országmentő
feladatokra, az ú j központi államiság megteremtésére is!
A fenti módon kibontakozó helyi politikai és közigazgatási életre, illetőleg
az egész államszervezet sorsára nagy hatással volt az a körülmény, hogy
a kommunisták kezdeményezésére az akkorára legálisan az MKP után szintén
kiépült és országos feladatokat is vállalt többi demokratikus párttal és a szakszervezetekkel összefogva létrejött 1944. december elején a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Front. Az MNFF helyi szervei a már létrejött népi bizottságokból kifejlődött nemzeti bizottságok lettek. Az MNFF nyomban magáévá
tette az MKP 1944. november 30-án meghirdetett ismert programjavaslatát is,
amely célul tűzte ki egy új, népi demokratikus államiság központi szerveinek
a megteremtését is.
A magyar antifasiszta demokratikus népi erők a programnak megfelelően
nyomban kísérletet tettek a szovjet kormánynál, hogy azt és rajta keresztül
a többi győztes nagyhatalmat meggyőzzék: a demokratikus magyar erők képesek már kezükbe venni az ország sorsának az irányítását és döntő mértékben
megváltoztatni Magyarország katona-, kül- és belpolitikai irányát.
A magyar népi-forradalmi erők kezdeményezése a nagyhatalmaknál pozitív fogadtatásra talált, és az 1944. december első napjaiban Moszkvában folytatott tanácskozások eredményeként a hónap közepén megindulhatott a minden Hitler-ellenes társadalmi és politikai erőre — mind a baloldaliakra, mind
pedig a liberális konzervatív jobboldaliakra is — támaszkodó Ideiglenes Nem54

zetgyűlésének a megteremtését célzó munka. Az 1944. december 15—20. között
az ország mintegy felét kitevő keleti részén lefolytatott rendkívüli választáson
megválasztott 230 nemzetgyűlési képviselő 1944. december 21-én már össze
is ülhetett Debrecenben, és létrehozhatta a történelmi nevezetességű Ideiglenes
Nemzetgyűlést.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elsősorban a munkásság, a parasztság és a
haladó értelmiség képviselőiből állt, de abban helyet foglaltak a németellenes
polgárság, az egyházak és a hitleristákkal szakító tisztek képviselői is.
Az INGY képviselőinek mind foglalkozási, mind pedig pártpolitikai megoszlása szerint a dolgozó osztályok, illetve az őket képviselő politikai erők az új,"
a népi demokratikus hatalomnak ebben a leglényegesebb bástyájában a kialakult nemzeti-forradalmi válság politikai hangulatának megfelelően többségi
arányú helyet foglaltak el. A dolgozó osztályok közül viszont a munkásosztály
— különösen, ha figyelembe vesszük azt is, hogy az országmentő újjászületés
és a demokratikus átalakulás kezdeményezője és motorja annak legkövetkezetesebb pártja, az MKP volt — nemcsak egyszerűen részesévé vált a hatalomnak, hanem egyben a parasztsággal alkotott szövetségben annak fő tényezője
is lett. Vagyis, az INGY, mint a létrejövő új, népi demokratikus hatalom legfelsőbb államhatalmi intézménye szilárd népi bázisú forradalmi szervezet volt,
amely nem a régi, a horthysta államhatalom jogfolytonosságával jött létre,
hanem ú j osztályerőkre támaszkodva a magyar népi demokratikus forradalom
első eredményeként.
Az INGY első tette az volt, hogy kinyilvánította: „ . . . kezébe veszi a gazdátlanul maradt ország ügyeinek intézését, mint a nemzeti akarat kifejezője,
a magyar szuverenitás birtokosa!" Magáévá tette az MKP által kidolgozott
és az MNFF által elfogadott és ajánlott akcióprogramot. Ezzel az egyesült
antifasiszta demokratikus és forradalmi erőkre támaszkodva, az összeomlott
nagytőkés-nagybirtokos hatalom helyén a nemzetközi antifasiszta előírásoknak
is megfelelően, de a magyar demokratikus erők igényeit is kielégítően a népi
állam alapjai megteremtődtek. Mindezt a nemzetgyűlés megalakulásának napján a most már állami programmá emelt akcióprogram főbb célkitűzéseinek
az összefoglalásával együtt Szózatban hozta a nemzet tudomására.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tanácskozásának második napján, 1944. december 22-én megválasztotta a kibontakozó forradalmi átalakulás központi
végrehajtó szervét, Magyarország Ideiglenes Nemzeti
Kormányát.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány politikai összetétele némileg eltért
az Ideiglenes Nemzetgyűlésétől. Minisztereinek kétharmad részét az MNFF
pártjai adták (3 MKP, 2 SZDP, 2 FKP és 1 NPP-i tag), 4 miniszter pedig pártonkívüliként a konzervatív jobboldalhoz tartozott. Ezt az összetételt az antifasiszta koalíció szempontjai és a legszélesebb hazai Hitler-ellenes összefogás
érdekei indokolták.
Az ország léte megmentésének, függetlensége visszaállításának az előtérbe
állítása és a demokratikus átalakítási teendőknek e legfőbb célok megvalósítását nem hátráltató formájú és ütemű meghatározása világosan kifejezésre
jutott az Ideiglenes Nemzeti Kormány programját tartalmazó december 22-i,
első nyilatkozatában.
Az ú j kormány mindezek ellenére a munkás-paraszt népi demokratikus
hatalom kormánya volt, amelynek a tevékenységében a miniszterek felét
kitevő népi balszárny, a felette ellenőrzést gyakorló Ideiglenes Nemzetgyűlés
és a politikai bázisát jelentő MNFF útján érvényesült a munkásosztály kiemelkedő befolyása, a kommunisták kezdeményező és irányító tevékenysége.
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Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első tette volt, hogy azonnal szakított
a fasiszta Németországgal, majd 1944. december 28-án hadat is üzent neki.
Ezzel együtt Magyarország fegyverszünetet kért az antifasiszta nagyhatalmaktól, amelynek eredményeként 1945. január 20-án alá is írták az erre vonatkozó
egyezményt. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az értelmetlen háború beszüntetésével és a fegyverszünet megkötésével megkezdhette Magyarország függetlenségének fokozatos visszaállítását, és az 1937-es határok közötti demokratikus és békeszerető államkénti újjászervezését.
Tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozásával 1944—1945 fordulóján megkezdődött Magyarország önállóságának
és függetlenségének a visszaszerzése. Annak következtében, hogy a háborúból
és a fasiszta blokkból az országot egy demokratikus népi hatalom vezette ki,
egyúttal megindulhatott annak antiimperialista, antifeudális demokratikus
átalakítása is. így a nemzeti válság közepette a magyar antifasiszta erők,
a dolgozó nép első jelentős sikere s egyben a népi demokratikus forradalom
első legnagyobb eredménye és vívmánya is e néphatalom megteremtése volt.
Megalkotásával 1944 decemberében az egész ország, az egész nemzet életében
is döntő jelentőségű fordulat következett be. Elindulhatott Magyarország is
a népi demokratikus átalakulás útján. Tehát 1944. december 21-e a magyar
népi demokrácia születésnapja!
*

Az' Ideiglenes Nemzeti Kormány nyomban létrejötte után komoly erőfeszítéseket tett, hogy kiépítse saját központi szervezeteit és az örökölt államapparátust, a közigazgatást a népi demokratikus rendszer szolgálatába állítsa.
Ennek első lépése, hogy a nemzeti bizottságok vezetésével fokozatosan újjászervezték a helyi önkormányzatokat és államszervezetet. Ezzel e szervek
antifasiszta megtisztításában és újjáépítésében a munkásosztály, a parasztság
és a velük szövetséges társadalmi erők is komoly beleszólást kaptak. Részt
vettek továbbá ezek az erők az ideiglenes rendőrség megteremtésében, az igazolási eljárásokban, majd a népbírósági felelősségre vonásokban is!
A nemzeti bizottságok megalakulása és elterjedése az egész országban
több hullámban ment végbe. így az államszervezet újjászervezése is fokozatosan történt meg, Az első hullám az MNFF létrejöttét követően és az Ideiglenes Nemzetgyűlés választásai során zajlott le. A választások velejárója volt,
hogy a választást tartó helységek többségében a meglevő népi bizottság segítségével először nemzeti bizottságot alakítottak, amely azután lebonyolította
a választásokat, s a közigazgatási vezetőséggel együtt a helységek többségében
a felhatalmazást írásban is megadta a megválasztott képviselőknek. Így alakultak nemzeti bizottságok Szeged és Debrecen után a többi kelet-magyarországi
megye székhelyén.
. A vidéki helységekben a nemzetgyűlési választások során létrehozott nemzeti bizottságok példaként szolgáltak a környék számára hasonlóan átalakítani
helyi politikai életüket. Ezek eredményeként 1944—45 fordulóján fejlődnek
át az ország keleti részén 1944 őszén más néven alakult népi bizottságok koalíciós alapú nemzeti bizottságokká, és ezt követően alakulnak meg már azonnal
nemzeti bizottságként az: 1944—45 telének végéig felszabadult központi területek helységeinek népi bizottságai. 1945. január 21-én megalakult az ország
fővárosának, Budapestnek a Nemzeti Bizottsága is.
Az ország központi területeinek- nemzeti bizottságai részben még folytat56

ják a keleti országrészek-radikálisabb népi-forradalmi tartalmú tevékenységét
— elsősorban Budapesten és az északi bányász- és ipari vidékeken —, de a
katonai felszabadulás előrehaladásával a forradalmi fellendülés nem egyenes
arányban növekedett tovább, hanem az új központi politikai és államhatalmi
szervek megalakulása és tevékenységük hatásának érződésével spontaneitásuk
elmaradt, - s a felső irányítás tudatosságának érvényesülésével tevékenységük
„lehiggadt", aktivitásuk csökkent, s egyben szervezettebb is lett.
Az ország nyugati részein a nemzeti bizottságok kiépülése még jobban
elhúzódott. E területeken csak a városokban alakult nemzeti bizottság rögtön
a felszabadulásuk utáni napokban, és vette kezébe a közigazgatás újjászervezését is.. Ott, ahol erős és jól szervezett munkásmozgalom volt a két világháború között. Például Székesfehérvárott, Komáromban, Győrött, Pápán, Sopronban, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Szombathelyen stb. A falvakban csak másfél—két és fél hónap múlva alakultak meg a nemzeti
bizottságok, de 1945 nyaráig az ország egész területén kiépült a nemzeti
bizottságok hálózata.
A népi-nemzeti bizottságoknak a hatásköre az első időszakban, amíg
az Ideiglenes Nemzeti Kormány létre nem jött, átfogta az egész államhatalmat
és közigazgatást. A népi-nemzeti bizottságok magukat nemcsak kizárólagos
jogforrásnak tekintették, s a legtöbbször ezt ki is nyilvánították, hanem
a hatóságuk alá tartozó területeken szinte az összes fontos államhatalmi ügy
intézését is magukhoz rakadták. Kezükbe vették a közigazgatás beindítását,
egész irányítását. Megválasztották, leváltották vagy visszahívták a közigazgatási vezetőket és beosztottakat is. Vagyis államhatalmi szervekként is funkcionáltak az új központi hatalom létrejöttéig és a helyi apparátus újjászervezéséig.
Azonban a nemzeti bizottságoknak nem ezek lettek az alapvető feladatai.
Nem válhattak — mint a bevezetőben láttuk, elsősorban az antifasiszta győztes
nagyhatalmak politikája következtében — az államhatalom végleges helyi
szerveivé, mint például más szomszédos, de győztes országokban (lásd Csehszlovákiát és Jugoszláviát), mert egy ilyen irányú, túl radikálisnak, forradalminak tűnő fejlődési változás egy vesztes, egy volt németszövetséges országban
nehezítette volna az antihitlerista koalíciós hatalmak demokratikus együttműködését. Ehelyett, mint a későbbi koalíció pártjai nemzeti frontjának helyi
szervei, társadalmi-politikai szervekként kerültek fokozatosan előtérbe.
Ennek a politikának felelt meg mind a közigazgatás, mind pedig a nemzeti bizottságok vonatkozásában az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejöttekor
kiadott kiáltványa is. Az abban megfogalmazott program vállalta az államszervezet demokratizálását és a közigazgatási önkormányzati szervek visszaállítását. Egy lépéssel tovább ment a kormány, amikor 1945. január 4-én
központi rendelettel ideiglenesen intézkedett a közigazgatás helyreállításáról.
Ez a rendelet mind a vármegyékben, mind a városokban és községekben
a közigazgatást a törvényhatósági bizottságok, illetve képviselőtestületek újjászervezésével kívánta beindítani. A rendelet ugyan kifejezetten ellenezte, hogy
a nemzeti bizottságok államhatalmi funkciót lássanak el, vagy a közigazgatás
szervezetébe beilleszkedjenek, mégis úgy rendelkezett, hogy a közigazgatási
önkormányzatokat a nemzeti bizottságok szervezzék újjá.
A szóban forgó rendelkezésnek fenti része igen jelentős abból a szempontból is, hogy a régi közigazgatási apparátusi formát ugyan vissza kellett alakítani, de azáltal, hogy annak végrehajtását a rendelet a nemzeti bizottságokra bízta — egyben- biztosította is, hogy ez a visszaállítás a népi demokra57

tikus átalakulás igényeinek megfelelően demokratikus átalakulást is jelentsen,
vagyis az ú j központi államhatalmi szervek létrehozásával e legjelentősebb
népi-forradalmi szerveknek, a nemzeti bizottságoknak a hatáskörét s hatalmát
korlátozni kényszerültek ugyan, de egyben fel is hatalmazták azokat arra,
hogy a közigazgatási önkormányzatokat saját képükre és a szintén forradalmi
szerepű Ideiglenes Nemzetgyűlés politikai összetételének megfelelően szervezzék újjá. Az adott nemzetközi keretek előírásai közepette ez a mód volt az,
amely a népi-forradalmi erőknek a közigazgatás demokratikus átalakítására
irányuló törekvései előtt nyitva hagyta az utat, a lehetőségeket.
A közigazgatási államszervezet ideiglenes rendezéséről szóló 1945. január
eleji intézkedés azonban a fejlődésnek ebben, az 1944—45 fordulóját követő
szakában még alig érvényesült. Az ideiglenes kormány hatalmának kiteljesedése több hónapig tartott. Egyrészt a háborús pusztítások és rombolások következtében nem álltak rendelkezésre a nélkülözhetetlen közlekedési és hírközlési
eszközök, hogy a helyi államszervezeteket hatályosan irányítani tudja. Másrészt pedig a hatalmának a felszabadult országrész egészére kiterjedő gyakorlása elé a háborúnak az ország területén történő folytatódása vetett véget.
Ehhez kapcsolódik, hogy az 1944. január 20-i fegyverszüneti egyezmény
17. pontja értelmében a terepviszonyoktól függően, a front mögött „50—
100 km-ig" áll helyre Magyarországon is a polgári közigazgatás hatalma,
s a front és az 50—100 km közötti szakaszon belül pedig a mindenkori frontparancsnokság gyakorolja a hatalmat. Ennek a konkretizálása úgy történt,
hogy 1945. február elején úgynevezett „záróvonalat" jelöltek ki, ameddig
helyreállhatott az ideiglenes magyar kormány közvetlen felügyelete. Ez a záróvonal a Gönc—Miskolc—Füzesabony—Szolnoktól nyugatra, majd Kiskunfélegyháza—Kiskunhalastól keletre és Bácsalmás—Madaras—Gara—Hercegszántótól északra a Duna vonaláig húzódott.
A frontterület záróvonalát ezután egészen az ország teljes felszabadulásáig
nem változtatta meg a szovjet főparancsnokság. Ami azt jelentette, hogy
az Ideiglenes Nemzeti Kormány befolyása ezeken a területeken csak közvetett
lehetett: felhívások és ajánlások útján, küldöttek segítségével stb. érvényesülhetett némiképpen. Sem közvetlen ellenőrzési, sem számonkérési joggal nem
élhetett, illetve csak akkor gyakorolhatott ilyen jogokat, ha e területekről
a hivatalos magyar tényezők a kormány közvetlen felügyelete alatti területekre mentek, mint Budapest esetében erre többször volt példa. A „záróvonalat" végül is 1945 áprilisában, az ország teljes felszabadulása utáni napokban
változtatták meg, azaz helyezték nyugatabbra, az ország határain túlra. Ezzel
és csak ekkor vált teljessé a magyar kormány közvetlen felügyelete, hatásköre az ország közigazgatására, teljes államszervezetére.
A fentiek következtében a kormány ideiglenes célú 1945. január eleji
rendelkezése nem hatott még lényegesen az ország közigazgatási hálózatára.
A már meglevő, illetve még csak ekkor alakult nemzeti bizottságok a legtöbb
helyen nem is ismerték a kormány rendelkezését, vagy mint igen sok helyen
történt, egyszerűen a nemzeti bizottságok a hatalmat még egy ideig nem
engedték ki a kezükből. Továbbra is maguk látták el a helyi államhatalmi
feladatok legfontosabb részeit s az önkormányzati teendőket is.
A nemzeti bizottságoknak ez időben nemcsak helyi hatalmi súlya volt
töretlen a felszabadított területeken, hanem számbelileg is állandóan gyarapodtak és egységesülésük is haladt előre a központosulás felé. Egyrészt
az ország fokozatos felszabadításával növekedett a számuk, másrészt pedig
a városokról, vármegyékről és a jelentősebb helységekről kiterjedt a nemzeti
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bizottságok hálózata a falvakra, a járásokra és városi kerületekre is. 1945 áprilisában már komolyan felvetődött a nemzeti bizottságok országos szervének,
az MNFF Vezérlő Bizottságának a létrehozása is. Ez azonban az antifasiszta
koalíció politikája folytán ekkor nem válhatott valóra. Csak 1945. április
végén, amikor a nemzeti bizottságok közigazgatási önkormányzati testületi
hatóságként is már csaknem az egész ország területén működve beindították
az állami-közigazgatási apparátus munkáját, és amikor a kormány szuverenitása teljessé vált az országban a helyi igazgatás felett — adott ki a kormány
kiegészítő rendeletet a közigazgatási testületi szervek pontosan körülhatárolt
újjáalakítására.
Az 1945. április 26-án kiadott kiegészítő rendelet a közigazgatás újjászervezéséről a nemzeti bizottságok tevékenységében újabb szakaszhatár kezdetét
jelentette. A népi bizottságok a kezdeti időszakban, a felszabadulás utáni megalakulástól az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány létrejöttéig egyedüli
kizárólagos hatalmi szervek voltak. Ezt követően egész 1945 nyaráig, a szóban forgó rendelkezés végrehajtásáig a már egységesült nemzeti bizottsági
formában helyi hatalmi szervekként tevékenykedtek. Ezután a nemzeti bizottságok közigazgatási, helyi államhatalmi hatásköre is fokozatosan megszűnt.
Feladatkörük ezt követően túlnyomórészt társadalmi-politikai területekre összpontosult, korlátozódott. Ez a hatáskör zömmel a kezdeményezésekre, a szervezésre és az ellenőrzésre terjedt ki, amelyek csak időnként egészültek ki
olyan hatalmi, igazgatási teendőkkel, amelyeket külön-külön ruháztak rájuk
egy-egy akció során.
A rendelet — amely elismerte, hogy a nemzeti bizottságok gyakorolták
és újjáalakításukig gyakorolják is a közigazgatási önkormányzati testületek
funkcióit — úgy intézkedett, miszerint az újjáalakuló törvényhatósági bizottságok, illetve képviselőtestületek leendő tagjait az MNFF demokratikus pártjai
és a szakszervezetek jelölik ki, de a nemzeti bizottságok hivatottak meghatározni, hogy melyik párt, illetve a szakszervezet hány tagot küldjön az önkormányzatokba. Ezek alapján a közigazgatási önkormányzati testületek
— ahol az eddig nem történt meg — 1945 tavaszán és nyarán újjáalakultak,
korábban, még 1944-ben felszabadult területeken általában a tavaszi hónapokban, a később felszabadultakén pedig nyáron. Valamennyi helyen megtörténtek az újjáalakulás után a közigazgatás teljes újjászervezését betetőző önkormányzati állások választásos betöltése, és más önkormányzati szervek
megalakítása is.
A fenti rendelet értelmében és a győztes hatalmak politikájának megfelelően tehát 1945. nyár végére általában a nemzeti bizottságok államhatalmi,
közigazgatási s helyi hatalmi hatásköre elvileg teljesen megszűnt. Azonban
a legfontosabbnak tartott kérdésekről a tekintélyessé vált nemzeti bizottságok
még évekig tárgyaltak, ilyen ügyekben határozatokat is hoztak és saját maguk
vagy a közigazgatási szervek útján igyekeztek azokat végre is hajtani.
Más vonatkozásban sem jelentette e rendelet végrehajtása a népi baloldal
kikapcsolását és a régi közigazgatás egyszerű, de főleg nem tartalmi visszaállítását. A rendelet ugyanis, amikor korlátozta a nemzeti bizottságok jogkörét,
ugyanakkor a nemzeti bizottságokéval azonos társadalmi-politikai alapon
a demokratikus pártok küldötteiből állította össze az önkormányzatok testületi
szerveit. Ez azt is jelentette, hogy a helyi önkormányzatok régi — a virilizmuson, censusos választójogon és örökös tagságon alapuló — rendszerével szemben nagyot léptek előre, mert az újjáalakított helyi önkormányzati szervek
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ugyanolyan osztálybázison nyugodtak, mint a nemzeti bizottságok. Bár a h i v a tali apparátus ettől kezdve nagyobb szerepet kapott, így a konzervatív t á r sadalmi s közigazgatási erők befolyása is növekedett 1945. második felében,
mégis a nemzeti bizottságok hatáskörének fenti korlátozása a népi demokratikus erők befolyásának nem egyszerű visszaszorítását jelentette, hanem egyben erőátcsoportosítást is. A népi, a demokratikus szárny ú j hadállásokba
történt bevonulását is. Vagyis a népi demokratikus erők egy időben használták
ki továbbra is még egy ideig mind a korábbi államhatalom intézményrendszerének polgári kereiteit, mind pedig a népi demokratikus hatalommal kialakult
vagy általa teremtett népi bizottságok — nemzeti bizottság, üzemi bizottság,
íöldigénylő bizottság, termelési bizottság stb. — tevékenységének lehetőségeit.
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