
Kommunista hatalomátvétel 
Magyarországon (1944-48)

A	háború	utáni	újrakezdés	és	a	kommunista	
hatalomátvétel	Magyarországon	(1944-48)



Újrakezdés	a	háború	után



Az	Ideiglenes	Nemzetgyűlés 
(1944.	december	21.) 

Még	be	sem	zárult	Budapest	körül	a	szovjet	ostromgyűrű,	amikor	Debrecenben,	a	
Református	Nagytemplom	oratóriumában	összeült	a	keleti,	szovjet	megszállás	alá	került	

országrész	területéről	összegyűlt	országos	törvényhozó	testület,	melyet	Sztálin	kívánságára	
hozták	létre,	a	hadszíntérré	vált	ország	viszonyai	közepette,	szükségképpen	hevenyészett	

módon.	Az	Ideiglenes	Nemzetgyűlés	231	tagját	különböző	pártok	képviselőiből	és	
pártonkívüliekből	népgyűlések	delegálták	a	valódi	népképviselet	alkotmányos	

megvalósítására	alkalmatlan	módszerekkel.



Az	Ideiglenes	Nemzet-
gyűlés	1944.	december	22-

én	megválasztotta	az	
Ideiglenes	Nemzeti	

Kormányt	Dálnoki	Miklós	
Béla	vezérezredes	
elnöklete	alatt 

Miniszterek,	akikkel	még	találkozunk:	Erdei	Ferenc	
(NPP,	belügy),	Nagy	Imre	(MKP,	földművelésügy),	
Gyöngyösi	János	(FKGP,	külügy),	Nagy	Ferenc	

(FKGP,	újjáépítés).



Dálnoki	Miklós	Béla	
tábornok,	az	

Ideiglenes	Nemzeti	
Kormány	

miniszterelnöke  
(1944-1945)  

Ősi	székely	nemesi	családból	származott.	Az	
1.	magyar	hadsereg	parancsnokaként	Horthy	

1944.	október	15-i	sikertelen	kiugrási	
kísérlete	után	tisztjeivel	átállt	a	

szovjetekhez,	akik	felkérték	egy	háború	
utáni	ideiglenes	kormány	vezetésére.



Gyöngyösi	János	magyar	külügyminiszter	Moszkvában	aláírja	a	fegyverszüneti	egyezményt	1945.	
január	20-án.	Gyöngyösi	mellett	balról	áll	Vjacseszlav	Molotov	szovjet	külügyminiszter



A	fegyverszüneti	egyezmény	
értelmében	Magyarország	

visszakényszerült	1937-es	(azaz	
trianoni)	határai	mögé,	hadat	
üzent	Németországnak,	és	300	
millió	dolláros	hadikárpótlás	
fizetésére	kötelezték	–	két-
harmadát	a	Szovjetuniónak,	

egyharmadát	Jugoszláviának	–,	
amit	hat	éven	belül	kellett	
megfizetni,	főleg	termények-

ben	és	árucikkekben.	



A	Szövetséges	Ellenőrző	Bizottság	(SZEB) 
A	fegyverszüneti	megállapodás	hazánk	szuverenitását	durván	korlátozva	az	egyezmény	

betartatását	a	szovjet-amerikai-brit	Szövetséges	Ellenőrző	Bizottságra	bízta.	Ennek	elnöke	
Kliment	Vorosilov	szovjet	marsall	lett,	gyakorlatilag	teljhatalommal.	A	SZEB	bármilyen	ügybe	

beleszólhatott	Magyarországon	(választások	szabályai,	letartóztatások	stb.),	így	Sztálin	
akaratának	bábja	lett.



Budapest	szovjet	ostroma 
(1944.	december	23	-	1945.	február	13.)



Még	 tartott	 Buda	 ostroma,	 amikor	 elkezdődtek	 a	 kommunista	 párt,	
illetve	 a	 szerveződő	 rendőrség	 által	 végrehajtott	 népítéletek	 és	 be-
gyűjtések.	 Rotyis	 József	 (fent)	 és	 Szívós	 Sándor	 (lent)	 124	 rendbeli	
gyilkossággal	 vádolt	 keretlegényeket	 Vas	 Zoltán	 kezdeményezésére	 az	
Oktogonon	1945.	 február	4-én	nyilvánosan	 felakasztották.	A	nyilvános	
kivégzések	 sora,	 melyek	 a	 kommunista	 párt	 akaratából	 nép-
ünnepélyekké	 váltak,	 még	 néhány	 évig	 eltartott:	 ”Az	 új	 kommunista	
közönség	 szavalókórusokat	 alakított,	 melyek	 elnyújtva	 ordították	 a	
hóhér	felé:	‘lassan	Bogár,	lassan	Bogár!’	[Bogár	János	ítélet-végrehajtó]	
Voltunk	 sokan,	 akik	 interveniáltunk	 az	 igazságügy-miniszternél,	 hogy	
ezt	 a	 barbarizmust	 szüntesse	 meg.	 Mikor	 emiatt	 nála	 jártam,	 Ries	
István	 igazságügy-miniszter	 elutasította	 kérésemet.	 Ezt	 mondta:	 Kell	
valami	 elégtétel	 a	 sokat	 szenvedett	 zsidóknak.”	 -	 emlékezett	 vissza	
Sulyok	Dezső	népügyész.	1945.	április	12-ig	Budapesten	8260	„fasiszta	
és	más	 reakciós	 elemet”	 vettek	 őrizetbe,	 ezek	 közül	 később	 1608	 főt	
szabadlábra	helyeztek.	A	háború	után	 lefolytatott	népbírósági	perekre	
szükség	 volt,	 hiszen	 Magyarországon	 magyar	 politikusok	 és	 katonák	
bűnös	döntései	miatt	százezrek	pusztultak	el,	váltak	hajléktalanná	vagy	
vesztették	 el	 családtagjaikat	 és	 vagyonukat.	 A	 lefolytatott	 eljárások	
azonban	nem	jogi,	hanem	politikai	ítéletek	voltak,	és	ezért	sokszor	még	
azokban	 az	 esetekben	 is	 nélkülözték	 a	 jog	 minimális	 követelményeit,	
amikor	 az	 elítéltet	 korrekt	 eljárással	 is	 a	 legsúlyosabb	 büntetéssel	
lehetett	volna	sújtani.



Rotyis	József		
keretlegény	
lámpavasra	
akasztása



Szovjet	alakulatok	menetelnek	az	Üllői	úton	(1945.	február)



A	„málenkij	robot”
A	 „málenkij	 robot”	 a	második	 világháború	 utáni	 Szovjetunióbeli	 kényszermunka	 szokásos	magyarországi	
elnevezése.	 A	 kárpát-medencei	 szovjet	 fogolygyűjtő	 akció	 a	megtorlás,	 az	 etnikai	 és	 politikai	 tisztogatás,	
valamint	 a	 kényszermunkásszerző	 akciók	 sorába	 illeszkedett.	 A	 szovjet	 Vörös	 Hadsereg	 által	 elfoglalt	
magyar	területeken	romeltakarításra	való	hivatkozással	fegyveres	szovjet	katonák	a	nyílt	utcáról	gyűjtöttek,	
és	vittek	el	magyar	civil	embereket.	Vörös	Hadsereg	1944.	december	22-én	kiadott	0060.	számú	parancsára	
gyűjtötték	össze	és	hurcolták	el	az	elsősorban	német	nevű	férfiakat	17-től	45	éves	korig	és	a	nőket	18-tól	30	
éves	 korig.	 A	 legenda	 szerint,	 ezeknél	 a	 kényszerítő	 eseményeknél	 a	 szovjet	 katonák	 a	 civilek	
megnyugtatásaként	ismételgették	a	„маленькая	работа”	(átírva	malenykaja	rabota,	magyarul:	kis	munka)	
orosz	kifejezést,	amivel	azt	próbálták	elérni,	hogy	a	civilek	megnyugodjanak,	hogy	munkájukra	csupán	rövid	
ideig	 lesz	 szükség.	 A	 magyar	 nyelvben	 „málenkij	 robot”	 néven	 rögzült,	 a	 Szovjetunióban	 végzett	
kényszermunka	elnevezése.	
A	2002-ig	föllelt	dokumentumok	és	a	túlélők	tájékoztatása	alapján	1862	helységből	101.686	férfit,	29.212	
nőt,	összesen	130.898	személyt	hurcoltak	el	málenkij	robotra.	
A	„kis	munka”	valójában	kemény	fizikai	munkát	jelentett	(romeltakarítás,	építkezés,	bányászat	stb.),	melyre	
módszeresen	 válogattak	 össze	 férfiakat	 és	 nőket	 egyaránt,	 akik	 aztán	 akár	 öt	 évig	 is	 kényszermunkát	
végeztek	 valamelyik	 szovjet	 iparvidéken.	 Az	 elhurcoltakról	 az	 itthon	 maradottak	 csak	 elvétve	 jutottak	
információhoz,	 legalább	 egyharmaduk	 odaveszett.	 A	 hazatérők	 a	 kommunista	 magyar	 kormányoktól	
semmiféle	segítséget	sem	kaptak,	és	évtizedekig	hallgatásra	voltak	kényszerítve.	A	téma	a	kommunizmus	
idején	tiltott	volt,	csak	a	kilencvenes	évektől	kapott	nyilvánosságot,	a	részletek	feltárása	mind	a	mai	napig	
tart.



„Hadifoglyok”	menete.	A	képen	
látszik,	hogy	többségük	rendőr,	
csendőr	vagy	éppen	postás…  

A	málenkij	robot	a	zsidónak	minősített	magyarok	kiirtása	
és	a	2.	magyar	hadsereg	Don-kanyari	pusztulása	mellett	a	

második	világháború	három	legnagyobb	magyar	
tragédiájának	egyike.



A	magyarországi	sváb	
(német)	lakosság	

kényszermunkára	való	
mozgósítását	elrendelő	

0060-as	parancs



A	„málenkij	robot” 
 

A	három	naposnak	hazudott	
munkaszolgálat	4-5	éves	

deportálást	és	
kényszermunkát	jelentett	–	
már	annak,	aki	túlélte…



Ételosztás	a	szovjet	munkatáborban



Bonyhádról	elhurcolt	sváb	asszonyok:	a	munka	csővezetékek	árkainak	az	
ásása	volt.	Dolgoztak	a	Kaukázusban,	az	Urálban	és	Szibériában	is	1945	és	

1949	között



A	„málenkij	robot”	a	Donyec-medence	szénbányáiban



Szibériai	munkatábor	télen



Igazolás	a	„hadifogságból”,	azaz	a	
kényszermunkából	hazatért	civil	számára



A	helyi	(városi,	községi)	élet	
beindítására	mindenhol	
nemzeti	bizottságok	

alakultak. 
A	Horthy-rendszer	

hivatalnokai	azonban	még	a	
helyükön	maradhattak,	

mivel	a	megszálló	
szovjeteknek	olcsón	és	jól	
működő	közigazgatásra	volt	

szükségük



Az	Igazoló	Bizottságok	(IB) 
A	helyi	pártokból	és	demokratikus	erőkből	alakultak	abból	a	célból,	hogy	kiszűrjék	a	volt	németbarát	vagy	nyilas	

egyéneket	a	közigazgatásból	és	az	alkalmazottak	közül.	A	bizottságok	célja	a	felnőtt	lakosság	múltbeli	magatartásának	
megismerése,	nyilvántartása,	megfélemlítése,	állásától	való	megfosztása	s	a	megüresedett	helyekre	az	új	rend	(párt)	
híveinek	beültetése.	Akit	elmarasztaltak,	az	B-listára	került.	A	B-listákra	azok	kerültek,	akiket	az	előző	rendszerben	

elkövetett	bűnöket	kutató	igazolóbizottságok	nem	igazoltak	vagy	akiket	igazoltak,	de	megfeddtek	és	végül	azok	is,	akik	
Nyugatról	tértek	vissza	az	országba.



A	háború	után	az	Egyesült	
Államok	kiadta	Magyar-

országnak	a	népellenes	bűnökkel	
vádolt	egykori	politikusokat	és	
nyilas	vezetőket.	A	képeken:	
nyilas	vezetők	hazaérkezése



A	Magyarországnak	kiadott	háborús	bűnösök	(1945.	október	
3.)



A	Németországból	
hazahozott	Szálasi	
Ferencet	fogvatartói	
szembesítették	az	
általa	folytatott	
pusztító	háború	

budapesti	
következményeivel



Földosztás	1945-ben 
A	földreform	során	az	1000	hold	alatti	úri	birtokosok	maximálisan	100,	a	paraszti	birtokosok	
pedig	200	hold	földet	tarthattak	meg.	A	törvényhatóságok,	községek	és	egyházak	földbirtokai,	
illetve	az	alapítványi	birtokok	nagyságukra	való	tekintet	nélkül	100	holdig	voltak	mentesek	a	

megváltás	alól.	Az	1000	holdnál	nagyobb	birtokokat	teljes	egészükben	elkobozták.	Az	
úgynevezett	paraszti	birtok	esetében	a	200	holdon	felüli	részt	sajátították	ki,	az	antifasiszta	

ellenállók	viszont	megtarthattak	300	holdat. 
Balra	lent	és	jobbra	fent:	Nagy	Imre	földművelési	miniszter.



A	magyar	szegényparasztság	
ezer	éves	vágya	teljesült:	immár	

saját	kis	földjén	
gazdálkodhatott…	Ekkor	még	
kevesen	sejtették,	hogy	nem	
sokáig	lesz	a	föld	a	parasztság	

magántulajdona…



Kisparaszti	birtoklevél 
1945-ből 

Az	1945-ös	földosztás	teljesen	
megszüntette	a	nagybirtokot	
Magyarországon	és	átlagosan	

5	holdas	kisbirtokokhoz	
juttatta	az	addig	jórészt	föld	

nélküli	agrárlakosságot	
(cselédeket,	napszámosokat),	
mintegy	642	ezer	családot.



A	kommunisták	
természetesen	a	
földosztást	is	a	
saját	sikerükként	

propagálták



A	Kisgazdapárt	
válasza	a	

kommunistáknak



Kaptál	földet,	adj	
kenyeret!	

Kommunista	
plakát,	1945



1945	augusztusától	
működött	–	hivatalosan	a	
közellátás	biztosítására	–	

a	beszolgáltatás	
rendszere.	Eszerint	a	

gazdáknak	termésük	egy	
részét	be	kellett	adniuk	
az	államnak,	államilag	

megszabott,	igen	
alacsony	áron



Az	Ideiglenes	Nemzetgyűlés	
megnyitása	a	Parlamentben,	
annak	Budapestre	költözése	
után	(1945.	szeptember	5.) 

 
Lent:	Rajk	László,	Révai	József	
és	Rákosi	Mátyás,	vezető	
kommunisták	az	Ideiglenes	
Nemzetgyűlés	megnyitásán



Magyar	Kommunista	Párt	(MKP,	kommunisták)	
Kezdetben	csak	néhány	ezres	párt,	de	a	szovjetek	maradéktalanul	támogatták.	A	vezetők	nagyobb	része	-	Rákosi	Mátyás	is	-	
1944-45-ben	érkezett	haza	a	Szovjetunióból,	kisebb	része	itthon	tevékenykedett	illegalitásban.	A	párt	célja	a	teljes	hatalom	
megszerzése	(azaz	a	diktatúra),	bár	a	vezetők	ezt	kezdetben	titkolták	és	a	demokrácia,	a	jólét	és	a	szabadság	jelszavával	

százezreket	tévesztettek	meg.	Az	MKP	taglétszáma	folyamatosan	és	gyorsan	nőtt	1945	után.

Szociáldemokrata	Párt	(SZDP,	szocdemek)	
A	magyar	munkásság	hagyományos,	demokráciáért	küzdő	és	azt	létrehozni	akaró	pártja	volt.	A	párt	vezetése	viszont	megosztott	

volt:	az	egyik	szárny	kizárta	a	kommunistákkal	való	politikai	együttműködést	(Kéthly	Anna),	míg	mások	készek	voltak	az	
együttműködésre	a	kommunistákkal	(Szakasits	Árpád).	A	következő	évek	a	két	csoport	hatalmi	harcát	hozták.

Független	Kisgazda-,	Földmunkás-	és	Polgári	Párt	(FKGP,	kisgazdák)	
A	birtokos	parasztság	és	a	haladó	polgárság	hagyományos,	történelmi	tömegpártja	volt,	a	demokrácia	zászlóvivője.	A	párt	
nagysága	és	sokféle	véleményt	tömörítő	jellege	miatt	azonban	részletkérdésekben	megoszlott	a	politikusok	véleménye.	A	

Kisgazdapárt	legismertebb	vezetői	Tildy	Zoltán	és	Nagy	Ferenc	voltak.

Nemzeti	Parasztpárt	(NPP)	
Magát	a	magyar	szegényparasztság	pártjának	hirdette,	amely	a	népi	származású	értelmiségieket,	népi	írókat	is	tömörítette.	

Sajnos	a	legtöbb	politikai	kérdésben	a	kommunistákat	támogatta,	így	nemzeti	jellegét	hamar	feladta	és	az	MKP	vidéki	
változatává	süllyedt.	Vezetői	a	népi	író	Veres	Péter	és	Erdei	Ferenc	voltak.

A	legfontosabb	pártok	(1945)



Célok:	a	kommunisták 
Céljuk	a	hatalom	bármi	áron	való	megszerzése	és	a	szovjet	mintájú	kommunizmus	bevezetése	volt.	
Igyekeztek	a	társadalmat,	a	gazdaságot	és	a	kultúrát	befolyásuk	alá	vonni.	Hamis	propagandájuk	a	
demokráciát	hirdette,	miközben	tudatosan	készültek	a	hatalom	megragadására,	szovjet	segítséggel. 

A	képeken:	Rákosi	Mátyás,	Gerő	Ernő	és	a	mérsékeltebb	Nagy	Imre.



Célok:	a	szociáldemokraták 
A	demokratikus	munkáspárt	1890	óta	működött	kisebb	megszakításokkal.	Céljuk	egy	

demokratikus	Magyarország	megteremtése	volt.	A	képeken:	Szakasits	Árpád,	aki	kényszerből	
együttműködött	a	kommunistákkal	és	Kéthly	Anna,	aki	mereven	elutasított	bármilyen	

együttműködést,	mivel	tisztában	volt	a	kommunisták	távlati	terveivel.



Célok:	a	kisgazdák 
Az	1930	óta	létező	Kisgazdapárt	nagy	múltú	gyűjtőpártja	volt	a	haladó	szellemű	polgárságnak	és	birtokos	parasztságnak,	ezért	lett	
országszerte	a	legnépszerűbb.	Mivel	gyűjtőpárt	volt,	igen	sok	irányzatot	és	véleményt	tömörített,	de	amiben	minden	kisgazda	
politikus	egyezett,	az	a	demokrácia	és	a	politikai	becsület	volt.	Talán	túl	becsületesek	és	jóhiszeműek	is	voltak	a	hatalommániás	

kommunistákkal	szemben. 
A	képeken	a	vezetők:	Tildy	Zoltán,	Nagy	Ferenc	és	Varga	Béla.	



Célok:	a	parasztpártiak 
A	törpebirtokos	és	szegényparasztságot	tömörítő	párt	a	népi	írókat	is	magához	vonzotta,	de	

sajnos	hamar	a	kommunisták	befolyása	alá	került. 
A	képeken	a	vezetők:	Veres	Péter	és	Erdei	Ferenc	népi	írók.



A	négy	
legnagyobb	

párt	
választási	
plakátjai	
1945-ben





Két,	ellentétes	világnézetű	politikai	párt	választási	plakátja:	a	
kisgazdák	békességet,	a	kommunisták	osztályharcot	hirdetnek







A	kisgazdák	
folyamatosan	
tartottak	a	

kommunisták	
választási	
csalásaitól,	

manipulációitól



Szavazólap	1945	novemberében 
A	választásokon	négy	jelentős	tömegbázisú	politikai	párt	indult:	a	polgári	
és	paraszti	középrétegeket	képviselő	Kisgazdapárt,	a	sokakat	megszédítő	
Magyar	Kommunista	Párt,	a	munkásság	hagyományos	demokratikus	

képviselete,	a	Magyar	Szociáldemokrata	Párt	és	a	szegényparasztságot	és	
népi	írókat	tömörítő	Nemzeti	Parasztpárt.





1945:	a	Kisgazdapárt	győzelme!	De… 
…a	szovjet	irányítás	alatt	levő	SZEB	tudatosította:	koalíciós	többpárti	kormányt	kell	alakítani	Magyarországon!	Az	

abszolút	többséget	(57%)	megszerző	Kisgazdapárt	tehát	nem	alakíthatott	önállóan	kormányt!



Az	1945-ös	választások	nyomán	létre-
jött	parlament	képviselőinek	száma



Tildy	Zoltán	miniszter-elnök	
(1945-1946)	és	kormánya  
A	református	lelkész	kisgazdapárti	politikus	szovjet	

nyomásra	kénytelen	volt	négypárti	koalíciós	kormányt	
volt	kénytelen	alakítani.



A	Tildy-kormány 
A	kommunistáknak	már	sikerült	a	legfontosabb	miniszteri	tárcákat	–	

belügyi,	gazdasági	–	megkaparintani…



1946.	február	1.:	a	
köztársaság	
kikiáltása	

Magyarországon 
A	parlamenti	vitában	minden	párt	

támogatta	a	köztársasági	
államformát.	Ellene	csak	Mindszenty	
József	hercegprímás,	esztergomi	érsek	
és	a	Katolikus	Püspöki	Kar	főpapjai	
tiltakoztak	a	döntés	elhalasztását	

kérve,	ezt	azonban	a	politikai	pártok	
nem	vették	figyelembe.



A	Magyar	Köztársaság	első	elnöke,	Tildy	
Zoltán	esküt	tesz	a	Parlamentben



A	Magyar	
Köztársaság	új		
címere	a	Szent	
Korona	nélküli	
„Kossuth-címer”	

lett



Nagy	Ferenc	
miniszterelnök  
(1946-1947)  

 
Kisgazdapárti	politikusként	

Tildy	Zoltánt	követte	
kormányfőként	annak	
köztársasági	elnökké	
választása	után.



Bárdossy	László	volt	
miniszterelnök	pere  

Tárgyalása	során,	mely	jogi	hibáktól	sem	volt	mentes,	
hűvös	és	fegyelmezett	magatartást	tanúsított,	hatalmas	

történelmi	és	jogismeret	birtokában	érvelt	és	fogalmazott.	
Mind	műveltségében,	mind	nyelvtudásában,	helyenként	
jogi	ismereteivel	messze	felülmúlta	bíráit.	Bárdossyt	kötél	
általi	halálra	ítélték,	az	ítéletet	kegyelemből	golyó	általi	
halálra	módosították.	Az	ítéletet	1946.	január	10-én	

végrehajtották	a	Markó	utcai	fegyház	udvarán. 
A	történet	szerint	Bárdossy	bekötetlen	szemmel	állt	a	
kivégzőosztag	elé	és	a	sortűz	eldörrenése	előtt	néhány	
pillanattal	felnézett	az	égre,	magasba	emelte	mindkét	

kezét	és	így	kiáltott:		„Uram,	szabadítsd	meg	az	országot	
ezektől	a	banditáktól!”



Bárdossy	László	volt	
miniszterelnök	(1941-1942)	

kivégzése



Imrédy	Béla	pere	
és	kivégzése  

A	kitűnő	pénzügyi	szakembert,	volt	magyar	
miniszterelnököt	(1938-1939)	majd	a	
szélsőjobboldali	ellenzék	vezetőjét	is	

népbíróság	elé	állították.	A	politikus	a	per	
folyamán	nyugodtan	viselkedett,	és	
igyekezett	részleteiben	megcáfolni	az	
ellene	felhozott	vádakat.	Ellentétben	

Szálasival	és	Bárdossyval	elismerte	politikai	
felelősségét,	viszont	–	csakúgy,	mint	
Bárdossy	–	tagadta	a	népbíróság	

illetékességét	az	ügyében.	Imrédy	Bélát	a	
népbíróság	előbb	kötél	általi	halálra	ítélte,	
majd	golyó	általi	halálra	változtatták	az	
ítéletet.	1946.	február	28-án	végezték	ki	a	

Markó	utcai	börtön	udvarán.



Szálasi	Ferenc	pere	a	népbíróságon



Ítélethirdetés:	kötél	általi	halál!



Bogár	János	hóhér	
Szálasi	Ferenc	

nyakára	hurkolja	a	
kötelet



Szálasi	Ferenc	kivégzése



Beregfy	Károly	volt	
nyilas	honvédelmi	
miniszter	akasztása



Gera	József	kivégzése



Szálasi	Ferenc,	Vajna	Gábor,	Beregfy	Károly	és	Gera	József	
kivégzésük	után	az	akasztófán	a	Markó	utcai	börtön	udvarán



Sztójay	Döme,	a	német	megszállás	utáni		
kollaboráns	magyar	miniszterelnök	(1944)	

pere	és	kivégzése



A	népbíróságok	ítéletei	erkölcsi	jóvátételt	
jelentettek	az	üldözötteknek	és	túlélő	

családtagjaiknak,	de	a	bíróságok	tevékeny-
ségét	kezdettől	súlyos	problémák	kísérték.	
Alapelveik,	tevékenységük	jogi	és	eljárási	

háttere	megkérdőjelezhetők	voltak.	
1945	és	1949	között	Soós	Mihály	kutatásai	

szerint	59	429	fő	került	a	népbíróságok	elé	és	
55	322	fő	ügye	le	is	zárult.	A	népbíróságok	
26	997	főt	elítéltek,	14	727	főt	felmentettek,	
12	644	fő	ügye	pedig	más	módon	zárult.	A	
legfontosabb	ügyekben	eljáró	Budapesti	

Népbíróság	statisztikái	szerint	1945-1946-ban	
202	főt,	1947-ben	33-at	ítéltek	

halálra.	1945	és	1947	közt	127	főt	végeztek	
ki,	1948-ban	33-at.	A	népbíróságok	

tevékenységét,	ítéleteik	törvényességét	sok	
kritikával	illették	a	modern	korban.



Az	újjáépítés



A	háború	pusztítása 
Magyarország	az	1945.	január	20-án	aláírt	fegyverszüneti	megállapodás	

szerint	újra	elveszítette	területeinek	jelentős	részét.	A	trianoni	
határokon	belüli	terület	embervesztesége	(halottak,	hadifoglyok,	

sebesültek,	elhurcoltak)	400-900	ezer	fő	volt.	Elpusztult	vagy	elrabolták	
a	nemzeti	vagyon	40%-át,	megsemmisült	30	ezer,	súlyos	sérüléseket	

szenvedett	48	ezer	budapesti	lakás.	A	közlekedés	veszteségei	is	
drámaiak	voltak:	felrobbantották	a	Duna	és	a	Tisza	összes	hídját,	
elpusztult	a	vasúti	sínhálózat	40%-a,	a	gyárak	90%-át	érte	kár.	A	
rablásoknak	és	rekvirálásoknak	esett	áldozatul	a	szarvasmarha-
állomány	44%-a,	a	lóállomány	56%-a,	a	sertésállomány	59%-a.	
A	külkereskedelem	mértéke	az	1944-es	1753	millió	pengőről	a	
következő	évre	3,7	millió	pengőre	zuhant.	A	nemzeti	jövedelem	
1943-44-ben	5214	millió,	1945-46-ban	2541	millió	pengő	volt.



1945-ben	az	ország	jó	része	romokban	hevert



A	harcok	végeztével	roham-
tempóban	indult	meg	a	

lerombolt	ország	újjáépítése:	
elsőként	a	romokat	el	kellett	
takarítani,	majd	a	házakat	

lakhatóvá	tenni,	a	közlekedést	
helyreállítani,	a	felrobbantott	
hidakat	pótolni,	a	termelést	

megindítani.	Mindezt	
élelmiszer-	és	fogyasztásicikk	

hiány	közepette…



A	gyárak	helyreállítását	és	a	termelés	beindítását	nehezítette,	hogy	mind	a	
visszavonuló	németek,	mind	a	megszálló	szovjetek	egész	gyárak	teljes	be-rendezéseit	

szerelték	le	és	vitték	el,	ez	utóbbiak	háborús	jóvátétel	címén…



A	romok	eltakarítása	és	az	újjáépítés	éveken	
keresztül	kívánt	emberfeletti	munkát	az	ország	

népétől…



A	Kossuth-híd	Budapesten 
1946	januárjában	adták	át,	sokáig	ez	volt	az	egyetlen	dunai	híd	(csak	
1960-ban	bontották	le).	A	rekordgyorsaságú,	mintegy	hét	hónap	
hosszúságú	építkezés	az	újrakezdés	szimbólumává	tette	a	Kossuth-

hidat.



A	pengő	inflációja 
A	pengő	az	értékét	a	második	

világháború	végén	a	különféle	okok	
–	a	háborús	kiadások	miatt	

meglazult	költségvetési	fegyelem,	a	
közvetlen	háborús	kiadások,	a	

hatalmas	pusztítás,	a	szovjet	Vörös	
Hadsereg	számolatlan,	fedezet	
nélküli	szükségpénz-kibocsátása	
(oldalt),	majd	a	háború	utáni,	
egyesek	szerint	mesterségesen	
gerjesztett	áruhiány	–	miatt	
meginduló	hiperinfláció	során	

teljesen	elvesztette.



1945	késő	tavaszán	
megindult	a	pengő	egyre	

vágtatóbb	inflációja  
A	pénznem	a	két	nagy	háború	között	még	stabil	volt.	Ám	a	

hadigazdálkodás	miatt	az	országnak	egyre	nagyobb	kiadásokat	kellett	
vállalnia,	így	az	állam	iszonyatos	mennyiségű	pénzt	kezdett	
nyomtatni.	A	pengőállomány	1944	végére	a	háború	előtti	26-
szorosára	emelkedett,	1945-ben	pedig	már	62-szeresére.



Hiperinflációs	pengő	
bankjegyek	1945	őszéről 

Az	inflációs	folyamat	a	harcok	befejeződtével	őrült	iramban	
gyorsult	tovább.	Az	ország	romokban	hevert,	az	újjáépítésre	

hatalmas	összegeket	kellett	fordítani.	Az	áruhiány,	az	
elhurcolt	aranytartalék	és	a	szinte	megszűnt	termelés	miatt	

semmi	nem	szavatolta	a	pénz	értékét.	Mindezt	
súlyosbította,	hogy	a	megszálló	szovjet	Vörös	Hadsereg	is	
pénzkiadási	joggal	bírt,	így	elszabadult	a	bankóprés,	azaz	a	

fedezetlen	pénz	nyomtatása.



Hiperinflációs	pengő	
bankjegyek	1946	kora	

tavaszáról 
Az	árak	felfoghatatlan	mértékben	

kezdtek	nőni.	1945	augusztusában	egy	
kiló	kenyér	még	6	pengő	volt,	1946	

júniusa	végén	már	6	milliárd.



Hiperinflációs	pengő	
bankjegyek	1946	késő	

tavaszáról	és	kora	nyaráról 
 

Az	infláció	ütemét	jellemzi	egy	akkori	középvezetői	
beosztásban	lévő	ember	elbeszélése	is:	a	talicskányi	egynapi	
fizetését	munka	után	sietve	hazatolta,	de	felesége	egy	óra	

múlva	már	csak	két	tojást	kapott	érte.



Hiperinflációs	pengő	
bankjegyek	1946	kora	

nyaráról 
Az	árak	alakulására	példaként	egy	korabeli	háztartási	naplóból	
idézünk:	1	kilogramm	kenyér	ára	1945	augusztusában	6	pengő,	
októberben	27,	novemberben	a	hó	elején	80,	a	végén	135,	de-

cember	első	felében	310,	második	felében	550,	1946	január-jában	
hó	elején	700,	a	végén	7000,	május	elején	8	000	000,	a	végén	

360	000	000,	júniusban	5	850	000	000	pengő	volt.



Hiperinflációs	pengő	bank-
jegyek	1946	kora	nyaráról 

Az	infláció	1946.	július	10-én	érte	el	a	tetőpontját.	Aznap	a	
pénzromlás	348,46	százalék	lett,	vagyis	az	árak	11	óránként	
megduplázódtak.	Abban	a	hónapban	pedig	összesen	1900	
billió	%	volt	az	inflációs	mutató.	A	jegybanknak	egyre	
nagyobb	címletű	pénzeket	kellett	nyomtatnia,	s	a	végén	
már	nem	bíbelődtek	a	nullákkal,	de	még	az	új	bankók	
tervezésével	sem.	Ugyanazok	a	modellek	kerültek	fel	a	
mind	értelmezhetetlenebb	összegű	pénzekre,	csak	más-
más	színű	festékkel	nyomva.	Az	ábrándosan	merengő,	

gyönyörű,	székesfehérvári	Lendvay	Lúcia	az	egymilliárdos,	
illetve	az	annál	egymilliószor	nagyobb	címletű	bankó	után	
az	egymilliárd	b.	–	bil.,	vagyis	billió	–	pengőre	is	rákerült.	Ez	
utóbbi	a	valaha	kinyomtatott	–	igaz,	végül	forgalomba	nem	
került	–	legnagyobb	címletű	bankjegy	máig	is.	Ha	értékét	a	

hozzá	dukáló	21	nullával	akarnánk	leírni,	így	festene: 
1	000	000	000	000	000	000	000.



Tombol	az	infláció.	Pénzkifizetés



Hiperinfláció:	
pénzszámolás	a	
kirakat	előtt 

Az	árak	1945-1946	fordulóján	egyre	követhetetle-
nebbé	váltak.	Áru	alig	volt,	míg	a	pénz	mennyisége	
rohamosan	nőtt.	1946	tavaszán	az	üzletekben,	

kirakatokban	már	óránként	cserélték	az	árcédulákat,	
melyekhez	jó	néhány	újabb	nullát	kellett	hozzáírni.	

Mire	egy	alkalmazott	estére	megkapta	a	napi	fizetését,	
már	szinte	semmit	sem	tudott	vásárolni	érte.  

Az	ipari	munkások	legalább	gyáruk	termékeiben	kapták	
fizetésüket,	melyet	azután	a	faluról	érkező	

„batyuzókkal”	elcseréltek	élelemre.	Magyarországon	
ismét	a	cserekereskedelem	dívott…



A	batyuzók	nap	mint	nap	faluról	város-ra	
utazók	parasztok	voltak.	A	pengő	inflációja	
miatt	kialakuló	csere-kereskedelem	révén	
segítettek	ellátni	élelemmel	a	városok	

éhező	lakosságát.	1946	tavaszán	és	nyarán	
már	szinte	külön	életforma	volt	a	

batyuzás…



Batyuzók  
A	vidékről	felérkező	vonatokról	parasztok	

százai	szálltak	le	kisebb	pakkokal,	
batyukkal,	bőröndökkel,	és	ha	a	

feketézőket	kiszűrő	rendőrök	tessék-
lássék	meg	is	kérdezték	őket,	azt	

füllentették,	hogy	valamelyik	rokonukhoz	
jöttek…	Azután	irány	a	piac	vagy	

valamelyik	feketéző,	aki	felvásárolta	tőlük	
az	élelmiszert.	A	hétköznapi	nagyvárosi	
ember	aranyat,	dollárt,	festményt,	

szőnyeget,	porcelánt,	értékes	könyveket	
és	egyéb	értéktárgyakat	adott	az	

élelemért.



Feketézők	az	utcán 
Hivatalosan	tilos	volt	aranyért	és	külföldi	valutáért	vásárolni	bármit	is,	de	a	pengő	

hiperinflációja	miatt	tömegek	kényszerültek	megszegni	a	rendelkezést.



A	háború	után	bűnözési	hullám	csapott	
át	a	nagyvárosokon,	főleg	Budapesten.	

Az	egyik	tipikus	bűnözőfajta	a	
„vetkőztető”	volt,	aki	vagy	akik	egyedül	

vagy	bandában,	sötétedés	után	
támadták	meg	fegyveresen	a	gyanútlan	
járókelőket	és	megszabadították	őket	
ruháiktól.	A	képen:	fegyverrel	lefülelt	

vetkőztető	letartóztatása.	A	
letartóztatók	között	nem	csak	magyar	
detektívek,	hanem	szovjet	katonák	is	

vannak…



Ilyen	is	volt: 
külön	adópengő	
az	adótartozások	

kifizetésére  
 

1946	januárjában	a	kezelhetetlen	
hiperinfláció	miatt	számítási	egységként	

bevezették	az	adópengőt,	mely	lényegében	
párhuzamos	valutaként	szolgált,	de	ez	már	
nem	sokáig	tartotta	életben	a	pengőt.



Egymilliárd	billió	pengős	bankjegy 
A	világtörténelem	legnagyobb	pénzcímlete	végül	a	forint	

bevezetése	miatt	nem	is	került	forgalomba.



Az	„aranyvonat” 
 

	Az	„aranyvonat”	egy	vasúti	szerelvény	volt,	
amely	1945.	január	23-án	indult	útnak	Ausztria	
felé	a	fertőbozi	vasútállomásról.	A	Magyar	

Nemzeti	Bank	csaknem	30	tonna	aranykészletét,	
nagy	összegű	devizatartalékait	valamint	letétbe	
helyezett	értékeket	és	a	deportált	zsidóktól	

begyűjtött	értékeket	próbálta	az	előrenyomuló	
szovjet	Vörös	Hadsereg	elől	Nyugatra	menekíteni	

a	Szálasi-kormány	(fent).	Az	értékeket	az	
amerikai	hadsereg	lefoglalta	és	hadizsákmánynak	

minősítette	(lent).



Az	„aranyvonat”	
értékeinek	
amerikai	
leltározása



Az	„aranyvonat”	
hazaérkezése	1946	
augusztusában 

1946.	június	18–25.	között	Washingtonban	a	
Nagy	Ferenc	miniszterelnök	vezette	magyar	

küldöttség	Truman	amerikai	elnökkel	
folytatott	tárgyalásán	(jobbra	fent)	döntöttek	
az	MNB	aranykészletének	és	más	értékeknek,	
műkincseknek	a	visszaadásáról,	és	június	21-

én	ezt	az	USA	külügyminisztériuma	
hivatalosan	is	bejelentette.	1946.	augusztus	6-
án	a	hadizsákmány	egy	része	visszaérkezett	

Budapestre	(lent).



1946.	augusztus	1.:	
a	forint	bevezetése 

Az	új	pénz	bevezetésekor	1	forint	400	000	kvadrillió	pengőt	„ért”,	így	
nem	volt	értelme	az	átváltásnak.	Az	átváltási	ráta	valójában	csak	
elméleti	volt,	hiszen	a	teljes	Magyarországon	forgalomban	lévő	
pengőállomány	értéke	nem	érte	el	összesen	a	0,1	fillért	sem!



A	pengő	és	a	forint	elméleti	átváltási	aránya:	400	ezer	
kvadrillió	pengőért	(4x1029)	lehetett	volna	egy	darab	új	

egyforintos	érmét	kapni



A	forint	bevezetésével	végre	ismét	lehetett	pénzért	árut	vásárolni



Az	új	forint 
Értékét	az	1927-es	pengőhöz	viszonyítva	

állapították	meg:	1	Pengő=	3,4	Forint	(Ft).	A	
forint	váltópénze	a	fillér	(jele:	f)	lett.  
A	Magyar	Nemzeti	Banknak	a	nyilas	

kormányzat	által	elhurcolt	aranykészletét,	
28,8	tonna	aranyat	és	egyéb	értéket	

1946.	augusztus	6-án	szállította	vissza	az	
amerikai	hadsereg.	Ez	akkori	árfolyamon	
374	millió	forintnak,	illetve	32	millió	

amerikai	dollárnak	felelt	meg.



Az	új	forint	érméi	és	bankjegyei 
Az	új	pénz	bevezetése	hihetetlen	módon	megélénkítette	
volna	a	gazdaságot,	de	még	mindig	kevés	volt	az	áru,	

amit	vásárolni	lehetett	érte.



Az	új	forint	vásárlóerejét	a	kormányzat	igyekezett	minden	eszközzel	
megőrizni,	még	úgy	is,	hogy	a	korlátozott	mennyiségű	árukból	csak	jegyre	

lehetett	vásárolni



Élelmiszerjegyek	1945-47-ből 
Mivel	1946	nyarán	is	csak	korlátozott	mennyiségű	élelmiszer	és	fogyasztási	cikk	–	
azaz	árualap	–	állt	rendelkezésre,	az	újabb	pénzromlás	elkerülése	érdekében	

bevezették	a	jegyrendszert.



Kitekintés:	a	kitelepítések

1946-1949





A	párizsi	békekötés
1947.	február	10.



Gyöngyösi	János	magyar	
külügy-miniszter	aláírja	a	
párizsi	békeszerződést	a	
Luxemburg-palotában, 

1947.	február	10. 
	Magyarországot	300	millió	
dolláros	jóvátétel	fizetésére	

kötelezte	a	párizsi	béke-szerződés,	
ebből	200	millió	a	Szovjetuniónak,	
70	millió	Jugoszláviának	és	30	
millió	Csehszlovákiának	járt.	



Magyarország	visszakényszerült	a	trianoni	határok	mögé,	sőt,	a	békeszerződés	még	cseh-
szlovák	kívánságra	három	színmagyar	falut	csatolt	Csehszlovákiához	(„pozsonyi	hídfő”)





A	békeszerződés	aláírását	követően	sor	került	a	magyar	hadifoglyok	
hazaszállítására.	A	kommunisták	ezt	is	a	maguk	érdemének	tüntették	fel…



A	békeszerződés	aláírását	
követően	több	mint	
százezer	magyar	

hadifogoly	tért	haza



1949-ig	körülbelül	400	ezer	
magyar	hadifogoly	és	má-
lenkij	robotra	elhurcolt	civil	
tért	vissza	a	szovjet	lágerek-
ből.	A	listák	alapján	azon-
ban	600	ezer	fő	volt	azok	

száma,	akik	szovjet	hadifog-
ságba	estek	illetve	akiket	el-
hurcoltak	a	szovjetek	kény-
szermunkára.	200	ezren	te-
hát	sohasem	tértek	vissza…



Magyarország	szovjetizálása 
1945-1949



A	megszálló	szovjet	hadsereg



Az	1945	novemberi	választási	eredmény	
szinte	sokkolta	a	Magyar	Kommunista	
Párt	vezetőjét,	Rákosi	Mátyást,	hiszen	a	
kommunisták	győzelemre	számítottak.	
Ehelyett	viszont	csak	a	szerény	17%-os	

harmadik	helyet	szerezték	meg	a	
választáson.	Miután	a	kommunisták	a	

hatalmat	demokratikus	úton	nem	tudták	
megszerezni,	más	módszerekhez	

folyamodtak.	Első	fontos	céljuk	az	volt,	
hogy	felmorzsolják	(vagy	ahogyan	

vezetőjük,	Rákosi	Mátyás	fogalmazott:	
„felszeleteljék”)	legerősebb	

vetélytársukat,	a	Kisgazdapártot.



A	kommunisták	a	más,	demokratikus	pártokat	vezetők,	vezéregyéniségek	helyébe	
lépőket,	illetve	a	többi,	a	kommunista	hatalom	szemében	„veszélyesnek”	ítélt	
párttagokat	egyenként,	egymástól	elszigetelve	tették	ártalmatlanná:	általában	
megzsarolták,	kizáratták	a	pártokból,	visszavonulásra	vagy	az	ország	elhagyására	
késztették.	Eszközeikben	nem	válogattak.	Az	így	meggyengült	és	megfélemlített	
pártok	többnyire	hamar	több	részre	szakadtak,	„felszeletelődtek”,	majd	általában	

maguktól	feloszlottak	vagy	beszüntették	tevékenységüket.

A	„szalámitaktika”



Jellemző	fotó	1945-ből	a	magyar	Parlamentből.	Az	akkori	kisgazda	miniszterelnök,	
Tildy	Zoltán	(balra)	riadt	és	bizonytalan,	a	határozott		Rákosi	Mátyás	(jobbra)	akkori	

államminiszter	viszont	már	kezdené	is	a	„szalámizást”…



1946	októberében	jött	létre	a	
Magyar	Államrendőrség	Állam-

védelmi	Osztálya	(ÁVO,	
fent),	Rajk	László	

belügyminiszter	(1946-48,	
lent)	felügyeletével. 

A	kommunisták	innentől	kezdve	
az	ÁVÓ-t	politikai	ellenfeleik	
megfélemlítésére,	üldözésére,	
letartóztatására	és	vallatására	
használták	fel.	Az	ÁVO	neve	

innentől	a	rettegés	
szinonimájává	vált…



Rajk	László	
belügyminiszter 
(1946-1948)  

Régi	kommunista	volt.	Belügyminiszterként	
sokszor	törvénytelen	eszközökkel	erőszakolta	ki	
pártja,	a	kommunisták	térnyerését:	B-listázás,	
másfél	ezer	társadalmi,	felekezeti	és	ifjúsági	

szerveződés	azonnali	feloszlatása	(a	cserkészektől	
a	bélyeggyűjtőkig,	1946),	a	későbbi	

köztársaságellenes	összeesküvés	felnagyítása	a	
Kisgazdapárt	szétverése	érdekében,	majd	az	
1947-es	kékcédulás	választási	csalás	vannak	a	

bűnlajstromán.



Péter	Gábor 
1945	és	1952	között	volt	az	Államvédelmi	Osztály,	majd	
utódja,	az	Államvédelmi	Hatóság	rettegett	vezetője.



A	Kisgazdapárt	szétverése  
1946-1947



Rákosi	Mátyás	és	a	kommunisták	1946-tól	
alkalmazni	kezdték	a	„szalámi-taktikát”,	
azaz	hogy	újabb	és	újabb	csoportokat	
választottak	(szeleteltek)	le	a	rivális	

politikai	pártokról	(főképp	a	
kisgazdákról).	Ennek	egyik	első	lépése	
lett,	hogy	a	többi	pártba	(kisgazdák,	

szociáldemokraták)	korábban	beépített	
kommunisták	baloldali	csoportokat	
hoztak	létre	pártjukon	belül,	anélkül,	

hogy	átléptek	volna	az	MKP-ba.	Tették	ezt	
anélkül,	hogy	valaki	is	észrevette	volna,	

hogy	a	kommunisták	belülről	is	
bomlasztják	a	demokratikus	pártokat.	

Ezután	jöhetett	a	támadás	a	Kisgazdapárt	
ellen…



A	Baloldali	Blokk 
létrehozása 

A	kommunisták	kezdeményezésére	a	
baloldali	pártokból	(MKP,	SZDP,	NPP)	
alakult	meg,	céljuk	a	Kisgazdapárt	

meggyengítése	volt,	melynek	érdekében	
hatalmas	demonstrációkat,	tüntetéseket	
szerveztek.	A	támadás	egyik	fő	oka	az	volt,	

hogy	a	kisgazdák	orvosolni	akarták	a	
földosztás	idején	elkövetett	túlkapásokat.	
Erre	a	kommunisták	a	kisbirtokokat	kapott	
szegényparasztokat	mozgósították	„Földet	

vissza	nem	adunk!”	jelszóval.



A	Kisgazdapárt	szétesése  
A	Baloldali	Blokk	tömegtüntetései	és	a	

kommunisták	zsarolása	hatására	Kovács	Béla	
kisgazda	miniszter	(fent)	lemondott,	a	
Kisgazdapárt	pedig	21	„reakciós”,	azaz	a	

kommunistákkal	együttműködni	nem	hajlandó	
képviselő	„önkéntes"	kizárásával	elvesztették	
abszolút	többségüket	a	Nemzetgyűlésben.	A	

kizárt	képviselők	Sulyok	Dezső	(lent)	
vezetésével	Szabadságpárt	néven	immár	

ellenzéki	frakciót	hoztak	létre,	amely	élesen	
bírálta	a	kommunisták	és	a	Baloldali	Blokk	

politikáját.  
 

A	Kisgazdapárt	szétverése	megkezdődött…



A	Magyar	(Testvéri)	Közösség	tulajdon-
képpen	egy	baráti	társaság	volt,	amelynek	
bizalmas	tervezgetéseit	nagyította	fel	a	BM	
Államvédelmi	Osztálya	(ÁVO)	köztársaság-
ellenes,	azaz	államellenes	összeesküvéssé.	
Mindezeket	az	információkat	a	társaság	

néhány	tagjából	és	a	velük	kapcsolatban	álló	
kisgazda	képviselőkből	veréssel,	zsarolással	
és	különböző	pszichikai	eszközökkel	szerezte	

meg	az	ÁVO.	Elsősorban	tehát	kisgazda	
képviselők	és	pártvezetők	ellen	próbáltak	

kicsikarni	a	letartóztatottakból	vallomásokat	
(fizikai	bántalmazással	is).	1947	januárjában	
ezután	több	kisgazda	képviselőt	is	őrizetbe	

vett	a	politikai	rendőrség. 
A	Kisgazdapárt	szétverése	folytatódott…  

Oldalt:	Donáth	György,	a	„Magyar	Közösség”	
elleni	koncepciós	per	(más	néven	

„köztársaságellenes	összeesküvés”)	fő	
vádlottja	a	bíróság	előtt	és	kivégzésekor.



A	kommunisták	legnagyobb	bosszúságára	Kovács	Bélát,	a	Kisgazdapárt	főtitkárát	nem	sikerült	a	
kisgazdák	elleni	koncepciós	perrel	megfélemlíteni,	ezért	Rákosi	kérésére	a	szovjet	állambiztonsági	

szervek	letartóztatták	és	a	Szovjetunióba	hurcolták	(1947.	február	25.	–	ma	a	Kommunizmus	
Áldozatainak	Emléknapja	Magyarországon),	ahonnan	csak	1955-ben	térhetett	haza,	megtörten,	

megfélemlítve,	tönkre	téve…



Nagy	Ferenc	lemondatása 
Nagy	Ferenc	kisgazda	miniszterelnököt	Rákosiék	
1947	májusi,	svájci	szabadsága	idején	kisfia	
életével	zsarolták	meg	és	bírták	lemondásra.	
Nagy	Ferenc	a	svájci	Bernben,	a	korábban	a	
szovjet	kormánytól	kapott	ajándék	autója	
sárvédőjén	firkantotta	papírra	lemondását	

(alul).	Nagy	Ferenc	a	kommunisták	bosszújától	
tartva	soha	többé	nem	térhetett	vissza	

Magyarországra.



Nagy	Ferenc	kisgazda	kormányfő	lemondása	és	emigrálása	
után	Dinnyés	Lajos	baloldali	kisgazda	politikus	(középen)	lett	a	

miniszterelnök  
Dinnyés	Lajos,	mint	Rákosiék	Kisgazdapártba	már	korábban	beépített	embere,	jórészt	hajlandó	volt	együttműködni	a	kommunistákkal.



Dinnyés	Lajos,	az	új	kisgazda	miniszterelnök	
Szviridov	szovjet	altábornagy	társaságában,	1947  

A	széthullóban	lévő	Kisgazdapárt	egyes	vezetői	Nagy	Ferenc	emigrálása	után	szintén	külföldre	távoztak.



A	Kisgazdapárt	szétverése	
és	részekre	szakítása	után	a	

Rákosi	Mátyás	vezette	
Magyar	Kommunista	Párt	
elérkezettnek	látta	az	időt	a	
hatalom	megragadására. 

Ezért	–	a	politikai	
erőviszonyok	változására	
hivatkozva	–	új	parlamenti	
választásokat	kényszerített	
ki	1947.	augusztus	31-ére.



Tömegek	kizárása	a	választójogból 
A	 választás	 előtt,	 1947.	 július	 23-án	 a	 kommunisták	 nyomására	mó-
dosították	 a	 választójogi	 törvényt.	 Ezzel	 újrarendezték	 a	 választás	
szabályait,	és	megnevezték	azokat	a	háború	előtti	 jobboldali	 szerve-
zeteket,	amelyek	volt	tagjai	nem	voltak	választhatóak.	A	törvénymó-
dosítás	10%-kal	 csökkentette	a	választásra	 jogosultak	 számát.	A	vá-
lasztói	névjegyzékből	a	kommunista	 irányítású	belügyminisztérium	a	
tiltakozások	ellenére	kihagyott	mintegy	 félmillió	 szavazót,	 többnyire	
a	polgári	pártok	és	a	szociáldemokraták	támogatóit.	A	választói	név-
jegyzék	 összeállításakor	 elképesztő	 esetek	 történtek.	 A	 legtöbb	 ösz-
szeíró	kommunista	volt.	Közülük	akadt	olyan,	aki	saját	szüleit	is	töröl-
tette	 a	 választók	 közül.	 Sok	 helyen	 azzal	 az	 indokkal	 hagytak	 ki	
Auschwitzból	 hazatért	 zsidókat,	 hogy	 nácik.	 Egy	 híres	 vegyészpro-
fesszort	 szellemi	 fogyatékosnak,	 egy	 72	 éves	 nagymamát	 pedig	 „er-
kölcsrendészeti	 megfigyelés”	 alatt	 állónak	 minősítettek,	 és	 erre	 hi-
vatkozva	 nem	 vették	 fel	 őket	 a	 névjegyzékbe.	 Az	 általuk	 „reakciós-
nak”	tartott	polgároknak	nem	kézbesítették	az	úgynevezett	„összeíró	
íveket”,	 vagy	 ha	 igen,	 akkor	 teljesíthetetlen	 feltételekhez	 kötötték	 a	
választójogosultság	megadását.	 (Példaként:	 a	 választónak	 kellett	 bi-
zonyítania,	 hogy	 a	 két	 világháború	 között	 nem	 volt	 tagja	 szélső-
jobboldalinak	minősített	szervezetnek.)



Magyar	Kommunista	Párt	(MKP)

Magyar	Szociáldemokrata	Párt	(MSZDP)

Független	Kisgazdapárt	(az	FKGP	„maradványa”)

Nemzeti	Parasztpárt	(NPP)

Magyar	Nemzeti	
Függetlenségi	

Front	
„pártszövetsége”	
(kommunista	befolyás	alatt!)

Magyar	Radikális	Párt	(MRP)

Polgári	Demokrata	Párt	(PDP)

Független	Magyar	Demokrata	Párt	(FMDP)

Demokrata	Néppárt	(DNP)

Az	egykori	egységes	
Kisgazdapártból	kizárt	vagy	
kilépett	politikusok	immár	

önálló	pártjai

Az	1947-es	választásokon	induló	pártok:



A	Szociáldemokrata	
Párt	szétesése  

 
1945	után	persze	a	

Szociáldemokrata	Pártba	is	
beépültek	a	kommunisták.	
Közülük	Marosán	György	
vált	a	hangadóvá,	míg	a	

kommunistaellenes	Kéthly	
Anna	kezdett	háttérbe	

szorulni…



Rákosi	Mátyás	a	
Magyar	

Kommunista	Párt	
választási	

nagygyűlésein	
Csepelen	és	
Debrecenben  

(1947	augusztus)



A	„kék	cédula” 
Kommunista	javaslatra	azok,	akik	a	választás	napján	

nem	tartózkodtak	a	lakóhelyükön,	az	illetékes	
választói	körzetükben	a	nevükre	szóló	előre	kiállított	

„választói	névjegyzékkel"	az	országban	bárhol	
szavazhattak.	Farkas	Mihály	a	párt	főtitkár-

helyetteseként	vállalta	országosan	összesen	talán	80	
ezer	darab	kék	színű	szavazólap	illegális	megszerzését	

és	elosztását.	Mozgósított	ilyen	illegális	módon	
szavazó,	sok	ezer	kommunistát.	Többszörösen	ellátta	
őket	az	Állami	Nyomdából	titkon	megszerzett	valódi	
„kékcédulákkal".	A	budapesti	kerületek,	illetve	a	

megyei,	járási,	vidéki	városok	és	döntően	a	
nagyüzemek	pártbizottságai	kitöltötték	nevükre	az	
adatokat,	majd	megfelelő	hamis	pecséttel	látták	el.	
Ezekkel	a	mozgósított	kommunisták	annyi	helyen	
szavazhattak,	ahány	nevükre	szóló	„kékszínű"	

szavazólapot	kaptak.



Az	1947.	augusztus	31-i	választások	szavazólapja 
A	Kisgazdapárt	kizárások	és	kilépések	utáni	„maradványa”	belépett	a	
Baloldali	Blokkba,	mint	a	korábbi	kormánykoalíció	tagja.		Ezáltal	a	négy	

korábbi	kormánypárt	Magyar	Nemzeti	Függetlenségi	Front	néven	
választási	szövetségben	indult.	Közben	persze	a	kommunisták	már	

készültek	a	választási	csalásra…



Szavaztak	például	oly	módon,	hogy	a	választás	napján	több	
tucatnyian	kommunisták	és	felnőtt	családtagjaik	teherautón	

„kirándultak”	Budapest	környékére.	„Túrájukon”	ahány	községbe	
eljutottak,	újból	és	újból	szavaztak.	Ezt	tették	a	közeli	vidékről	
ezrével	Budapestre	érkezettek,	öt-hat	budapesti	választó-

körzetben.	Számos	más	lehetőség	is	adódott.	Az	akkor	kommunista	
falujáró	mozgalom	révén	sok	ezren	kora	reggel	szavaztak:	a	

lakóhelyükön,	majd	a	környező	falvakban. 
1947.	augusztus	31-én	reggel	több	tízezer	kommunista	indult	

„kékcédula	szavazó-hadjáratra"	Budapesten	és	vidéken,	hogy	a	párt	
javára	„feljavítsák"	a	választási	eredményt.	Legális	szavazatukat	

leadták	a	saját	körzetükben,	ezután	már	a	legkülönbözőbb	
helyeken	egymás	után	több	választási	körzetben	szavaztak	
illegálisan.	Ezt	tették	Marosán		György	kékcédulával	ellátott	

szociáldemokratái	is.	A	kék	háttérnyomású	ideiglenes	választói	
névjegyzékkivonattal	(azaz	a	hírhedt	kék	cédulával)	az	emberek	
lakhelyüktől	távol	is	szavazhattak:	az	országot	teherautókkal,	
vonaton	(sőt	kerékpáron)	járó	kommunisták	közül	sokan	15–20	
helyen	is	szavaztak	ugyanazon	a	választáson	(a	külön	erre	a	célra	

nyomtatott	kékcédulákat	az	Magyar	Kommunista	Párt	
törvénytelenül	bocsátotta	rendelkezésükre).	A	kutatók	máig	sem	
tudják,	hány	ilyen	szavazat	kerülhetett	az	urnákba,	számukat	60–

120	ezerre	becsülik.



Az	1947-es	választások 
A	kommunisták	és	a	velük	
szövetkezett	baloldali	
szociáldemokraták	nagy	
várakozással	tekintettek	a	

választás	elé.	Az	
eredményt	viszont	nem	
bízták	a	véletlenre:	a	
„kékcédulák”	révén	
tudatosan	készültek	a	
választási	csalásra…



Magyar	Nemzeti	Függetlenségi	
Front	pártjai Ellenzéki	pártok

Az	1947-es	(„kékcédulás”)	választások	eredménye



Az	1947-es	
választások	után…  

A	parlamenti	
mandátumok	

megoszlása	(1947)



A	választás	után	a	Magyar	Függetlenségi	Párt	választási	csalást	kiáltott	és	új	választás	kiírását	
követelte.		A	kommunisták	viszont	az	MFP-t	vádolták	meg	csalással.	A	bírósági	döntés	előtt	
Rákosi	a	polgárháború	kirobbanásának	veszélyével	fenyegette	meg	a	népbíróság	kommunista	
elnökét,	mire	a	bíróság	megsemmisítette	a	Magyar	Függetlenségi	Párt	parlamenti	mandátumait	
majd	betiltotta	a	pártot,	ezzel	jelentékenyen	megváltoztatva	a	parlamenti	pártok	erőviszonyait.



Pfeiffer	Zoltán	(lent,	balra,	a	jobb	oldalon),	a	Magyar	Függetlenségi	Párt	vezetője,	mentelmi	jogának	
felfüggesztésével	egy	időben,	1947.	november	4-én	egy	amerikai	diplomata	segítségével	feleségével	és	
lányával	külföldre	menekült	(lent,	jobbra).	November	13-án	az	Egyesült	Államokban	beszédet	mondott,	
melyben	felfedte	a	Magyar	Kommunista	Párt	a	kizárólagos	hatalom	megszerzése	érdekében	elkövetett	

bűneit,	az	ország	szovjet	mintára	való	erőszakos	átalakításának	folyamatát.



1947	és	1949	között	beérett	a	kommunista	
„szalámitaktika”	eredménye:	a	pártok	nagy	

része	feloszlott	vagy	megszüntette	működését



Úton	a	totális	hatalom	felé 
1947-1948



A	hároméves	terv	az	első	szovjet	
mintájú	gazdasági	terv	volt	Magyar-
országon.	Célja	„Magyarország	
gazdasági	és	szellemi	felemelke-
désének	meggyorsítása,	valamint	
demokratikus	rendjének	megszilár-
dítása	céljából	és	a	lakosság	élet-

színvonalának	javítására”,	valamint	„a	
termelőerők	fokozását,	okszerű	
felhasználását	és	a	különböző	

termelési	ágak	összhangját	a	nép	
egyetemes	érdekében	biztosítja”.  

A	törvény	előírása	szerint	a	
tervidőszak	1947.	augusztus	1-én	

kezdődött.



A	3	éves	terv	teljesítésére	buzdító	plakátok



A	kommunisták	a	parasztságnak	is	ígértek	–	akkor	még…



A	kommunisták	számára	1947-ben	fontos	volt,	hogy	megnyerjék	maguknak	
az	ország	(akkor)	legnagyobb	társadalmi	csoportját,	a	parasztságot



A	szociáldemokraták	
próbálták	megőrizni	
önállóságukat,	de	a	

kommunisták	
nyomására	

jobboldali	vezetőik	
kezdtek	háttérbe	

szorulni…



Az	államosítások 
1945-1949



1946.	január	1-gyel	
állami	tulajdonba	
kerültek	a	bányák	
Magyarországon 

Korábbi	tulajdonosaik	persze	
semmiféle	kárpótlást	nem	kaptak	

tulajdonuk	elvételekor.



1947.	november	21-én	
született	meg	a	
nagybankok	és	az	

érdekeltségi	körükbe	
tartozó	vállalatok	

államosításáról	szóló	
törvény 

Oldalt:	kommunista	karikatúrák	a	bankok	
államosításáról.



A	kommunisták	fő	célja	mindig	is	a	teljes	magyar	
ipar	államosítása	volt



1946.	november	28-án	
rendeleti	úton	állami	
kezelésbe	került	az	öt	

legfontosabb	nehézipari	
üzem:	a	Weiss	Manfréd	
Acél-	és	Fémművek,	a	

Rimamurány-Salgótarjáni	
Vasmű,	a	Győri	Magyar	
Vagon-	és	Gépgyár,	
valamint	a	Ganz	

Villamossági	és	a	Ganz	
Gép-,	Vagon-	és	Hajógyár



A	Weiss	Manfréd	Művek	Globus	Konzervgyárának 
új	munkásigazgatói	(1946.	december	1.)



Az	 államosítás	 folyamata	 1948.	március	 25-én	 fejeződött	 be,	 amikor	 rendeleti	 úton	
államosították	 a	 száznál	 több	 munkavállalót	 foglalkoztató	 üzemeket.	 Ekkor	 már	 a	
törvényesség	 látszatára	 sem	 törekedtek,	 a	 tervet	 néhány	 hét	 alatt	 készítette	 el	 az	
Magyar	 Kommunista	 Párt	 gazdasági	 kérdésekben	 illetékes	 főtitkárhelyettese,	 Gerő	
Ernő.	 Az	 akcióról	 csak	 az	 MKP	 legszűkebb	 felső	 vezetésének	 tagjai	 tudtak,	 a	 párt	
területi	 szerveinek	vezetőit	a	 cél	megnevezése	nélkül	kérték	arra,	hogy	 javasoljanak	
gazdasági	 vezetésre	 alkalmas	 kádereket	 (vezetőket).	 A	 kiválasztott	 jövendő	
„munkásigazgatókat”	a	rendelet	megjelenésének	hajnalára	meglepetésszerűen	hívták	
össze,	s	azok	csak	a	teremben	tudták	meg,	hogy	feladatuk	az	államosított	vállalatok	
vezetése	 lesz.	 Többségük	 addig	 fizikai	 munkásként	 dolgozott,	 szakmai-vezetési	
tapasztalattal	 nem	 rendelkeztek,	 de	 megfogadták,	 hogy	 hivatali	 elöljáróiknak	
engedelmeskednek,	végrehajtják	utasításaikat	-	ezzel	egy	központilag	vezérelt,	felülről	
lefelé	hierarchikusan	tagolt	intézményrendszer	végrehajtó	láncszemeivé	váltak.	Ezen	a	
napon	a	magyar	gyáripar	90	százaléka,	594	vállalat	került	állami	tulajdonba,	a	 lépés	
hozzávetőleg	160	ezer	munkást	érintett.	A	folyamat	1949.	december	28-án	fejeződött	
be,	amikor	a	valaha	10	munkásnál	többet	foglalkoztató	és	a	külföldi	tulajdonban	lévő	
üzemek	is	állami	tulajdonba	kerültek…



Államosítás	
előtti	

készletleltározás	
és	az	államosítás	
bejelentése	az	

Albus	
Szappangyárban







A	Brown	Boveri	
cég	budapesti	
gyárának	

államosítása	1949.	
decemberében.	A	

képen:	az	
államosítást	

üdvözlő	tábla	kerül	
a	gyárkapu	fölé



Budapest,	1949.	
december	28.	Munkás	
az	esztergagépnél,	

amelyre	egy	
propaganda	szövegű	
plakátot	helyeztek.	

Államosították	az	eddig	
külföldi	tulajdonban	
lévő	Standard	gyárat



Az	Első	Magyar	
Cérnagyár	
államosítás	

után



Munka	az	államosított	Standard	Villamossági	Gyárban,	1949.	december



A	„fordulat”:	a	kommunisták	és	a	
szociáldemokraták	egyesülése  

1948



Rákosi	Mátyás	
kommunista	és	
Szakasits	Árpád	
szociáldemokrata	

vezér 
A	szociáldemokraták	baloldali	része	

tudomásul	vette	a	kommunisták	vezető	
szerepét,	de	soha	nem	azonosult	vele	

teljesen.	Mégis	1948-ban	rábólintottak	a	
két	párt	egyesülésére,	nem	utolsó	sorban	

a	Szociáldemokrata	Pártba	beépült	
kommunisták	hatására.



A	két	munkáspárt	
egyesülési	

kongresszusát	
propagáló	plakát	

(1948)



AZ	MKP	és	az	SZDP	egyesülési	kongresszusa	alkalmából	
tartott	nagygyűlés	a	Hősök	terén,	1948.	június	12.



A	kommunisták	és	
személyesen	Rákosi	célja	az	
úgynevezett	„munkásegység”	

létrehozása	volt	a	két	
munkáspárt,	a	

szociáldemokraták	és	a	
kommunisták	egyesülésével.	

Ez	a	valóságban	a	
szociáldemokraták	

beolvasztását	jelentette	a	
megerősödött	Magyar	
Kommunista	Pártba



Szakasits	Árpád	
szociáldemokrata	és	

Rákosi	Mátyás	
kommunista	vezető	

„történelmi”	
kézfogása	majd	a	
pártegyesülés	

ünnepi	pillanatai:	
létrejött	a	Magyar	
Dolgozók	Pártja	



1948.	augusztus:	Rajk	László	külügyminiszter	(balra),	Kádár	János	(középen)	
belügyminiszter	és	Kossa	István	(jobbra)	pénzügyminiszter	leteszi	az	esküt	a	

köztársasági	elnök	előtt



Tildy	Zoltán	köztársasági	elnök	
lemondatása	(1948)  

	Csornoky	Viktor	(balra	fent	a	családi	fotón,	az	álló	sorban	az	első)	
Tildy	Zoltán	veje	volt.	Kairói	követként	állítólag	kapcsolatot	tartott	

fenn	az	amerikai	titkosszolgálattal,	s	ezért	1948.	július	23-án	
hazarendelték.	November	30-án	az	államvédelmi	osztály	hazaáru-lás	
és	kémkedés	koholt	vádjával	letartóztatta.	Apósa,	Tildy	Zoltán	–	mivel	
Rákosi	megzsarolta,	hogy	csak	így	mentheti	meg	veje	életét	–	még	

aznap	kénytelen	volt	lemondani	köztársasági	elnöki	tisztéről.	Tildyt	az	
FKGP	kizárta	a	pártból.	Csornoky	Viktort	koncepciós	perben	a	

népbíróság	december	6-án	mégis	kötél	általi	halálra	ítélte.	Másnap	
kivégezték.



Tildy	Zoltán	köztársasági	elnök	volt	az	utolsó	jelentős	kisgazda	
személyiség	a	politikai	életben.	Lemondatása	után	bírósági	ítélet	nélkül	

házi	őrizetbe	került	egészen	1956	májusáig



Szakasits	Árpád,	az	új	baloldali	szociál-
demokrata	köztársasági	elnök	(1948-1949)



Következik: 
Az	„ötvenes	évek” 
A	Rákosi-korszak 

Nagy	Imre	nyitása	és	a	
visszarendeződés



Köszönöm	a	figyelmet!


