
STANDEISKY ÉVA

REMÉNY ÉS SZORONGÁS
DEMOKRÁCIAELKÉPZELÉSEK ÉS DEMOKRÁCIAÉRTELMEZÉSEK*

„Mi a magyar demokrácia, amelyet itt életbe léptetni kívánunk? Nem szégyellem azt mondani,
hogy magam sem tudom! Nem tudjuk azért, mert nem egységes a felfogás erre nézve. Számtalan
ember különbözõ világnézetbõl kiindulva mást-mást ért alatta. Az egyik tisztában van a szó erede-
tével, a másik még azzal sincs.” (Teleki Géza, 1945)

„Az, ami itt Magyarországon demokratikus politika címén folyik – kísérlet. Még a kommunisták
sem látják pontosan, mi lesz ebbõl a kísérletbõl.” (Darvas József, 1945)

Az 1989–90-es rendszerváltozás után a közvélemény fokozatosan elfogadta, hogy
a kommunista uralom kezdõ éve 1945. Az általánosításban azonban számos rész-
let elsikkadni látszik. Az például, hogy 1945-ben az értelmiségi elit nagy erõfe-
szítéseket tett a politika és a társadalom megújítására. A próbálkozók tapasztala-
tokra nemigen építhettek, számos megállapításuk túl elméletinek, életidegennek
tûnt – és tûnik ma is –, ami azonban nem csökkentheti az utókor tiszteletét. 

Ebben az írásban a második világháború utáni demokráciaelképzelésekrõl
lesz szó: a politikusok és a közéletnek elkötelezett gondolkodók terveirõl, illúziói-
ról. A két csoport tagjainak felfogása nem csupán társadalmi státusuk különbö-
zõsége miatt tért el egymásétól, hanem neveltetésük, gondolkodásmódjuk, világ-
nézetük különbözõsége miatt is. 

Az 1945-ös rendszerváltozás képlékeny, reménykeltõ hónapjaiban még
voltak olyan fórumok, ahol a nyilvánosság szereplõit jobbára nem a párttaktikai
szempontok, hanem a közös gondolkodás és az együttes cselekvés szándéka
késztette megszólalásra. Ilyen fórum volt 1945-ben a budapesti tudományegye-

temen rendezett demokrácia-elõadás-
sorozat, a lapok közül mindenekelõtt a
tizenkilenc éves szünet után 1945. május
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* Készült az MTA–OSZK 1956-os kutató-

hely támogatásával
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14-én újraindult napilap, a Világ, amely az év õszéig egyszerre volt a Polgári De-
mokrata Párt (PDP) lapja és a szellemi elit szabad, pártoktól független fóruma.1

A KOMMUNISTÁK DEMOKRÁCIAFELFOGÁSA

„A kommunisták – a hazaiak éppen úgy, mint a külföldiek – elfogadták ezt a
szót: »demokrácia«. […] Természetesen reakciót értenek alatta – nem fasiszta,
de másféle, kapitalista reakciót. Aki egyszerûen demokrata, az valószínûen re-
akciós, mert különben nem demokrata lenne, hanem kommunista: így gondolják.
Kommunista szempontból valószínûleg igazuk van; demokratának lenni annyi,
mint hinni a föltétlen szabadságban, az egyén jogaiban. Mégis, ez a politikai tak-
tikából elfogadott, polgárjogot nyert fogalom most már a taktikusokat is
kötelezi… Szavakat nem lehet büntetlenül »elfogadni«. A szavaknak visszaható
erejük van” – írta Márai Sándor.2 A kommunisták azonban kifogtak ezen a „visz-
szaható erõn”; pontosabban oly módon használták ki a demokrácia szóban rejlõ
propagandalehetõségeket, hogy megkülönböztetõ jelzõt – „népi” – tettek elé, az
új szókapcsolatot pedig rugalmasan – napi politikai igényeknek megfelelõen –
értelmezték. Elõfordult, hogy „elszólták” magukat. Például akkor, amikor a kom-
munista párt központi napilapjában Lenint idézték: „A demokráciának óriási
a jelentõsége abban a harcban, amelyet a munkásosztály a kapitalisták ellen
felszabadulásáért folytat. A demokrácia
azonban távolról sem átléphetetlen
határ, hanem csupán fejlõdési fok…”3

A folytatás tehát nyitott, hiszen a kapita-
listák nélküli világ is lehet demokrácia –
sokan gondolták így 1945-ben.4

A demokráciának azonban nem-
csak politikai, hanem elméleti értelme-
zése is lehetséges. A kettõt – a fogalmak
ideológiai „kiszolgáltatottsága” miatt –
nehéz elválasztani egymástól. Rudas
László, az ortodox marxizmus szellemé-
ben, az osztálytársadalmakhoz kapcso-
lódó politikai formának tekintette és a
„nem-demokráciával” állította szembe
a demokráciát, amelyet szerinte egyen-
lõtlenség, elnyomás, politikai hatalom
és uralom jellemez.5 Amibõl az is követ-
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1 A Népszava, a Szociáldemokrata Párt

(SZDP), illetve a Szabad Szó, a Nemzeti Pa-

rasztpárt (NPP) napilapja is részben ezt a

kettõs funkciót töltötte be. A „népfrontos”

Szabadság és a Szabad Nép egyértelmûen

kommunista politikai érdekeket szolgált.  

2 Márai (1992) 73. p.

3 Szabad Nép, 1945. április 22.

4 A kommunisták megorroltak az SZDP-re,

amikor 1945. nyári konferenciájukon a szo-

ciáldemokraták nyíltan kimondták, amit õk

is céljuknak tekintettek: „Ma a demokráciá-

ért, holnap a szocializmusért!” Igaz, a szoci-

áldemokraták szocializmuson nem egészen

azt értették, mint a kommunisták.

5 Rudas László: Õsközösség. In Demokrá-

cia és köznevelés (1945) 447. p. 
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kezik – bár Rudas ezt így nem mondja ki –, hogy mind a polgári demokráciák,
mind a szovjet típusú politikai rend a „nem-demokráciákhoz” sorolhatók.6

Szabó Árpád az athéni demokráciával kívánta példázni, hogy a demokrácia
minden osztálytársadalomban szükségszerûen imperializmushoz (a szegények
elnyomásához, hódításhoz) vezet, amint az idõszámítás elõtti V. században Athén-
ban is történt. Ez a történelmi analógia fejezte ki leginkább a kommunisták el-
ítélõ véleményét a perspektívátlannak tartott polgári demokráciáról. Az õsmin-
tának tekintett athéni demokráciával Szabó áttételesen azt kívánta bizonyítani,
hogy az osztályokat felszámoló szocializmusnak nincs alternatívája. Elõadásának
saját korára vonatkozó tanulságát így összegezte: „A demokrácia az imperializ-
mussal csak akkor egyesül szükségszerûleg, ha maga is áldemokrácia, amely a
munkásságot legalábbis gazdaságilag kizárja az uralomból. Semmi esetre se akar-

junk imperialista demokráciát, amely
belsõ ellentmondása miatt úgyis elõbb-
utóbb pusztulásra van ítélve.”7 Azaz: az
osztályellentéteket felszámoló szocializ-
must – a kommunisták manipulációs
virágnyelvén a „magyar demokráciát” –
tartotta ideális társadalmi formának.

„Mi nem közönséges polgári de-
mokráciát akarunk, amely semmi egyéb,
mint a burzsoázia fegyvere a munkás-
osztály és a dolgozó nép ellen. Nem, mi
egy egész másfajta demokráciát aka-
runk, és ezért harcolunk teljes erõvel.
Mi népi demokráciát akarunk. Olyan
demokráciát, amely kiirtja a reakciót.
Olyan demokráciát, amely döntõ hatal-
mi állásokat juttat a munkásosztály és a
dolgozó nép kezébe. […] mi, kommunis-
ták résen állunk, tudjuk, mit akarunk,
és vezetjük a dolgozók harcát azok ellen,
akik a régi rendszert akarják visszaállí-
tani, valamint azok ellen, akik közönsé-
ges polgári demokráciát akarnak itt
megteremteni” – jelentette ki Révai Jó-
zsef, a Magyar Kommunista Párt (MKP)
egyik legbefolyásosabb politikusa.8
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6 Az ortodox marxista Molnár Erik katonai

demokráciának nevezte a IX. századi ma-

gyar társadalmat, amely szerinte „despoti-

kus volt, mert a vezetõ réteg alakilag korlát-

lanul intézkedett a társadalom közös ügyei-

ben, de alapjában demokratikus volt, mert a

vezetõ réteg intézkedései a társadalom érde-

keit szolgálták” – ami mintha a kommunis-

ták által irányított „népi demokrácia” elõké-

pe lenne. Molnár Erik: Õskommunizmus. In

Demokrácia és köznevelés (1945). 272. p. 

7 Szabó Árpád: Demokrácia, imperializ-

mus és restauráció az ókori Athénban. Uo.

323. p. Szabó az athéniek hódító háborúit

azzal a marxi kijelentéssel ítélte el, mely

szerint nem lehet szabad az a nép, amely

más népeket elnyom. Talán fel sem vetõdött

benne, hogy a más népeket saját mintájára

átalakító és uralma alatt tartó Szovjetunió

is az imperialista jelzõvel illethetõ. Andics

Erzsébet az 1867 utáni Magyarországra vo-

natkoztatta Marx állítását. Andics Erzsébet:

A legújabb kor. Uo. 399. p.

8 Révai (1945) 16. p.; „Szerény polgári

ideológiám szerint, talán mégsem kellett volna
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Az 1944–45 fordulóján létrejött, korlátozottan plurális hatalmi rendszert
a kommunista párt a szovjet típusú szocializmust megelõzõ hatalmi formának te-
kintette, harci terepnek, ahol pontosan meg nem határozható ideig szövetsége-
seivel – potenciális ellenfeleivel – gyakorolja a hatalmat, miközben megosztja és
elgyengíti õket. Mindeközben a „népre” hivatkozott. „A paragrafusokat nem kell
szó szerint figyelembe venni, mert ha a nép érdekeit képviseljük, akkor nincs az
a törvény vagy kormányrendelet, amely ezt keresztül tudná húzni. […] Népi
demokráciában a nép érdekében történõ intézkedések mindig törvényerõre
emelkednek” – nyugtatta a pártközpont küldötte 1945 áprilisában a dialektikus
kommunista politikát még nemigen értõ, aggályoskodó jászberényi párttagokat.9

A kommunisták elméleti és a gyakorlati demokráciaértelmezésébõl egy-
aránt a demokrácia átmenetiségére, alacsony presztízsértékére lehet következ-
tetni. A demokráciafogalmat elsõsorban
politikai, taktikai célra használták, elbe-
szélve ezzel a szónak más jelentést és
funkciót tulajdonítók mellett. Az átala-
kulás ütemét diktáló kommunista párt
elhitette hatalmi partnereivel – és a tár-
sadalom nagy részével is –, hogy betartja
a demokratikus politizálás játékszabá-
lyait. A párt pünkösdi konferenciája –
különösen a saját balosai elleni fellé-
pés – azt a benyomást keltette a kívülál-
lókban, hogy kommunisták képesek
nyíltan szembenézni hibáikkal.10

A kommunista párt fölényesen és
agresszívan kényszerítette az országra
elképzeléseit. Politikáját a pártok és a
tömegek manipulálására építette, a poli-
tikai elképzeléseit veszélyeztetõ demok-
ratikus próbálkozásokat pedig minden
lehetséges módon visszaszorította (ennek
legkirívóbb megnyilvánulása az önkor-
mányzati választások folyamatos akadá-
lyozása volt). 1945 tavaszán – a propa-
gandaszinten túl – nemigen foglalkoztat-
ták õket elméleti kérdések, így a demok-
rácia körüli eszmefuttatások sem, s az
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a termékeny magyar talajra olyan bõkezûen

kiszórni Bucharin [sic!] elvtárs ideáit, me-

lyek szerint mindenki kardra hányható, aki

néki nem híve. A jó magyar földben nincs

mag, ami meg ne foganna” – írta 1920-ban

Szekfû kommunistává lett barátjának, Gábor

Andornak. Idézi Miskolczy (2004) 297. p.

9 Idézi Csönge (2005) 8. p.

10 Kemény István szerint Szekfû joggal ne-

vezte az MKP pünkösdi (1945. május 21-i)

konferenciáján elhangzottakat a párt politi-

kai lelkiismeret-vizsgálatának, amelyet õ az

egész társadalomra kiterjesztett volna. A meg-

oldatlan problémák között említette a haza-

tért elhurcoltakkal szembeni közömbösséget,

a múlt rendszer üldözötteinek nyomorát, a

szomszédos országokkal való kapcsolat ren-

dezetlenségét, a megteremtendõ demokrácia

értelmezése körüli bizonytalanságot. Ke-

mény – Szekfûhöz hasonlóan – félreértette

a kommunista párton belüli változásokat,

amikor a saját balosaival szembeni kommu-

nista fellépést a nemzeti önvizsgálat mintá-

jának tekintette. Kemény István: Kezet a

szívre! Világ, 1945. május 31.
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értelmiségiek is csak akkor tarthattak számot érdeklõdésükre, ha megnyilvánu-
lásaiktól politikai hasznot reméltek. A legnagyobb hatást az ismert tudósok
nyilatkozataitól várták, különösen a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert és Szekfû
Gyula11 támogatását igyekeztek megnyerni. (Áprilisban mindketten meghívást
kaptak Moszkvába, és a kommunista sajtó alaposan kiaknázta a látogatásukból
adódó propagandalehetõséget.) 

Ekkortájt még bizonytalan volt, mennyire hagy teret a Szovjetunió Magyar-
országon a nyugati típusú demokrácia érvényesülésének, és hogy milyen ered-
ményt hoznak az elsõ, szabadnak ígérkezõ parlamenti választások. A hatalom a
kommunisták és a hozzájuk csatlakozó pártok kezében volt ugyan, de nem lehe-
tett elõre látni, ott is marad-e. Az MKP vezetõi egyelõre nem kaptak felsõbb –
Szovjetunióból jövõ – útmutatást. A pártvezetést – Rákosi Moszkvába küldött ko-
rabeli jelentései szerint – elsõsorban gyakorlati, hatalomtechnikai kérdések fog-
lalkoztatták. Rákosi Mátyás helyzetelemzõ, kívánságlistákat tartalmazó, az MKP
gyakorlati tevékenységérõl véleményt váró levelekkel bombázta Moszkvát: kínzó
káderhiányról írt, és arról panaszkodott, hogy sem útmutatás, sem értékelés nem
érkezik az „elvtársaktól”. A válasz többnyire közönyös hallgatás volt.12 A szov-
jetek érdektelenségét mutatja az is, hogy a magyar pártvezetõk csupán alsóbb
irányító szervekkel, a szovjet pártvezetés nemzetközi osztályának részlegeivel áll-
tak kapcsolatban.13 A lehetõség és a bizonyítási vágy ugyanakkor szárnyakat
adott a magyarországi kommunistáknak: minden erejüket a gyakorlati problé-

mákra összpontosították. A hatalomért
folyó harc foglalkoztatta õket, az elmélet
csak annyiban, amennyiben a minden-
napi politikai tennivalókkal összefüg-
gött. Ez felsõbb – moszkvai – iránymuta-
tás hiányában nem is lehetett másként.

DEMOKRÁCIAELKÉPZELÉSEK 1945 ELSÕ
FELÉBEN

Az új társadalommal kapcsolatos elkép-
zelések közös kiindulási pontja az volt,
hogy a második világháború elõtti Ma-
gyarország folytathatatlan. A pártok
egyetértettek a nagybirtokrendszer fel-
számolásában, a korlátozott államosítás-
ban, az oktatás és a mûvelõdés kiter-
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11 Szekfû világszemléletének lényegét

Szerb Antal már 1934-ben felismerte: „Pa-

radox módon õ, a konzervatív szellem bajno-

ka, talán a legigazibb demokrata ma íróink

közül” – írta Magyar irodalomtörténetében.

Idézi Miskolczy (2004) 287. p.

12 „Be kell vallanom, kicsit zavarban va-

gyunk amiatt, hogy abszolút semmit sem hal-

lunk arról, helyes-e a mi politikánk, vagy kel-

lene-e rajta valamit változtatni. Ezt a bizalom

egyik jelének tekintjük, de jobb lenne, ha

mégis megismerhetnénk az Ön véleményét” –

írta Rákosi 1945. június 11-én Moszkvába

Dimitrovnak. Vass közread. (1991) 275. p. 

13 Izsák–Kun szerk. (1994); Vass közread.

(1991).
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jesztésében. Közös feladatként vállalták az ország újjáépítésének irányítását is.
Az ideiglenes nagykoalíció pártjainak nem volt érdeke újabb pártok indulásá-
nak engedélyezése, érdekük volt viszont az ideiglenes politikai intézmények
véglegesítése, a megszerzett vagy juttatott pozíciók megtartása és a feladatok
megoldását nehezítõ széttagoltság, forradalmi pluralizmus helyett a központi irá-
nyítás erõsítése. Így viszont jelentõs túlhatalmat szerzett a kormány, s benne
mindenekelõtt a kommunista párt, amely a hatalmi struktúrát – szovjet útmuta-
tások szerint – létrehozta. A sürgõsen megoldandó gyakorlati problémák, a vá-
lasztásokig, a békeszerzõdésig kielégítõnek tûnõ ideiglenes politikai berendez-
kedés elvonta a figyelmet a letûnt rendszert felváltó politikai rendrõl, és senki
sem beszélt arról, mi legyen az a közös, megegyezéses alap, amelyre a háború
utáni új Magyarország épül. A pártok vezetõi demokráciáról és szociális államról
szónokoltak, de korainak tartották végiggondolni, mi is az valójában. A valódi
kérdést – polgári demokrácia lesz-e Magyarországon, vagy szovjet típusú totali-
tarizmus – a külpolitikai helyzet képlékenysége és a korlátozott legitimitás mi-
att 1945-ben még nem lehetett feltenni. A politikai elitben ezért nem volt meg
az igény a közös elvi alapok kidolgozására. Az utópiákban bízó értelmiségiek
saját elhatározásból vállalták a megteremtendõ új rend alapvonalainak kidolgo-
zását. A közeljövõ magyar társadalmát demokratikusnak és szociálisan igazsá-
gosnak gondolták. A demokráciavíziók és a meghaladni vágyott múlt közötti
szakadékot a társadalom erkölcsi megújulásával vélték áthidalhatónak. A re-
mény a jövõnek szólt, az életösztönbõl, a kataklizma utáni optimizmusból eredt,
de a társadalom erkölcsi állapota, a demokratikus hagyományok szûkössége ag-
godalomra adott okot. A pesszimizmuson az esetek többségében felülkerekedett
az optimizmus. Sokan abban bíztak, hogy az átélt sokk, a nyájösztönre épülõ
fasizmus után általános lesz a szabad egyének közössége iránti igény, és a de-
mokrácia életformává válik. 

„Jól tudom, nem kell most félni a világ-fasizmus visszatérésétõl, nem kell
félni, hogy megint politikai erõvé válhatna az ellenforradalom, mint az elsõ vi-
lágháború után – írta Veres Péter. – Túlságosan lejárta magát, túl mélyek és na-
gyon fájók a sebek, amelyeket ütött. De nem is errõl van szó, hanem arról, hogy
ha nem vetjük bele minden erõnket az újjáépítésbe, ha nem akar egész népünk
hívõ, reménykedõ lélekkel dolgozni, cselekedni, szenvedni és verekedni, akkor
megint lemaradunk. Lemaradunk, elsorvadunk, s éppen olyan maradi képlet
leszünk itt Közép- és Kelet-Európa friss, harcos, hívõ és cselekvõ népei között,
mint a múltbeli Magyarország volt.”14

A Kis Újság, a Független Kisgazda-
párt (FKgP) országos napilapjának fõ-
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14 Veres Péter: Demokrácia és becsület. Vi-

lág, 1945. május 16.
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szerkesztõje vezércikkében a szabad, közösségformáló nyilvánosságot tekintette
a demokrácia legfontosabb alkotóelemének: „Alkalmas a magyar nép, hogy saját
sorsát kezébe vegye és önmaga intézze, de hogy józanon, tiszta fejjel ítélkezzen
saját sorskérdései felett, ahhoz mindenekelõtt ma arra van szüksége, hogy a szer-
vezkedés, a gondolkodás szabadsága ne legyen korlátozva. Hogy ne tengjen túl
ennek vagy annak az iránynak propagandája, hogy ne nyomja rá bélyegét az
egyik irányzat szellemi despotizmusa a lelkekre, hogy szabadon, vitában, böl-
cselkedés mellett alakuljon ki a többség véleménye, s ne korlátozza a gondolat
szabadságát sem erkölcsi, sem szellemi presszió – hangsúlyozta Dessewffy Gyu-
la. – […] Csak két választásunk van: vagy az erõszak uralma a szabadság korlá-
tozása árán, vagy demokrácia korlátlan szellemi és lelki szabadság mellett.”15

A kisgazda politikus demokráciafelfogásából hiányzik az egyenlõség, a szocializ-
mus problémája, amely a korabeli demokráciaelképzelések központi gondolata
volt – ez a „hiány” lett az érv aztán a kisgazdapárti demokraták szociális érzé-
ketlenségének bizonyítására. A rosszhiszemû politikai ellenfelek egyenesen a le-
tûnt rendszer iránti nosztalgiával vádolták õket. Valójában Dessewffy jól látta,
hogy éppen a nyilvánosság kizárása erõsíti a reakciót: a szabadság korlátozása
ellenállásra és önfelmentésre készteti a demokrácia ellenfeleit. 

1945-ben Magyarországon az értelmiségi elit java része bízott a demokrá-
cia és a szocializmus összeegyeztethetõségében; különbség inkább abban mutat-
kozott, ki melyikre tette a hangsúlyt.16 A Horthy-rendszer elutasításában,17 a
gazdálkodás állami ellenõrzésének kérdésében azonban konszenzus alakult ki. 

Márai Sándor világtendenciát látott a szocializmus terjedésében, de szo-
cializmusfelfogása alapvetõen a nyugati
országokban honos értelmezéssel egye-
zett meg. „Milyen lesz a szocializmus
mint az elkövetkezendõ idõ életformája?
– tette fel a kérdést. – Emberi vállalko-
zás lesz, tehát tökéletlen. Lesznek túlzá-
sai, tévedései, igazságtalanságai. Érté-
keket ment meg és termel, de értékeket
pusztít el. Mégis ez az út, mert ez a jövõ
– szögezte le Márai. – S mindennél jobb,
ha az emberi erõk a jövõ felé munkál-
nak, nem pedig a múltba kapaszkodva
idéznek fel meddõ konfliktusokat. A vi-
lág malma a szocializmus felé õröl, s ha
egy kavics – például egy maradi társa-
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15 Dessewffy Gyula: Félúton… Kis Újság,

1945. július 8. 

16 A szocialista demokrácia és a demokrati-

kus szocializmus iránti illúziók különösen

virulensek voltak a második világháború be-

fejezõdését követõ hónapokban. (A jelzõ, il-

letve a jelzett szó itt mindkét esetben erede-

ti értelemben, és nem külön fogalommá vált

szóösszetételként értendõ.)

17 A Horthy-rendszer „még a politikai bal-

oldaltól teljesen távol álló szélesebb értel-

miségi rétegekben is növelte a rossz közér-

zetet, s a vágyat a változásra” – írja Lackó

Miklós. Lackó (1981) 523. p.
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dalom – kerül a világi szerkezetbe, a malom nem áll meg, hanem megõrli a csi-
korgó kavicsot.”18

A szocializmus iránti felfokozott remények Magyarországon a Trianonnal
kapcsolatos mélységes csalódottsággal függtek össze. Az elsõ világháború utáni
békediktátum megkönnyítette a fasizmus térhódítását Magyarországon, és leér-
tékelte a polgári demokráciát, különösen annak tökéletlen, 1945 elõtti magyar-
országi formáját.19 A háború elõgyakorlat az államszocializmusra, vélte a jogfilo-
zófus Horváth Barna.20

„Ma, a XX. század derekán minden nemzet útja egy nemzetfölötti világrend, a
szocializmus és a demokrácia felé mutat” – jelentette ki a polgári radikális Csécsy
Imre, akinek számára a szocializmus az osztályuralom alóli felszabadulást jelen-
tette, demokrácián pedig a népjog érvényesítését és a közjó szolgálatát értette.21

Zsolt Béla is a szocializmus és a demokrácia összeegyeztethetõségében re-
ménykedett. Úgy vélte – és azt gondolta: a kommunisták is ezt vallják –, hogy
Magyarországon sem proletárdiktatúra, sem a nyugati típusú polgári demokrácia
nem lehetséges. A „plutokrácia” nem zsákmányolhatja ki a „dolgozókat”. „Va-
lóban szociális demokrácia lesz”, dolgozói részvétellel a termelésben és az
elosztásban.22 „Most a szocializmushoz csatlakozunk, mert most a szocializmus
hozza a »jó dolgokat«, az igazságosabb gazdasági és társadalmi berendezkedést,
a tömegekre egyenletesebben kiterjesztett civilizációt, s a szocializmusnak kell
hoznia az értelem primátusát is a szenvedélyek elõtt – írta Zsolt Béla a Magyar
Radikális Párt (MRP) hetilapjában. –
De Mikesre emlékezvén – úgy szeretjük
a szocializmust, hogy el nem feledhetjük
a polgári forradalmakban született em-
beri jogokat, amelyek tündöklõ betûik-
ben örökérvényûen kodifikálták a huma-
nitást: a polgári korszakban – sajnos –
inkább etikettként, mint etikumként
megvalósult lojalitást és türelmet, amely
a nemzetek imperialista mohóságának, s
az egyének anarchikus versenyének
vadságát, a felekezeti gyûlölséget, a tö-
megek kizsákmányolásának emberte-
lenségét némiképp mégiscsak enyhítet-
te, s megteremtette az egyén szellemi és
lelkiismereti szabadságát, amely nélkül
szerintünk a legegyenletesebben elosz-
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18 Márai Sándor: Napló. Magyar Nemzet,

1945. augusztus 5.

19 Horváth Barna az 1918–20-as csalódá-

sokra emlékezve így fogalmazott a fõváros

ostroma idején papírra vetett angol nyelvû

önéletrajzában: „Azt hittük, hogy a szövetsé-

gesek igazságos békét akarnak. Becsaptak

bennünket. Most azt várjuk el a Kelettõl,

amit a Nyugat megtagadott tõlünk.” Horváth

(1993) 60. p. 

20 Uo. 57. p. 

21 Csécsy Imre: Baloldal, jobboldal. (Ve-

zércikk.) Magyar Nemzet, 1945. május 9. 

22 Zsolt Béla: Így zuhant Magyarország a

pusztulásba… Az Ember, 1945. június 23.

Kötetben Zsolt (1992) 262. p.
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tott javak élvezete sem lehet hosszan tartó emberi öröm.”23 Leszögezte: a magyar
polgári radikálisok nem alkotnak „harmadfrontot” a polgári demokrácia és a de-
mokratikus szocializmus között. Ez az abszolút pártatlanság életidegen volt, s
szinte az önellehetetlenítés határára sodorta a Magyar Radikális Pártot.24

Vámbéry Rusztem, a polgári radikalizmus egyik élharcosa szerint a szocia-
lizmus már nem csupán osztálydoktrína, hanem „a gazdasági rend igazságtalan-
ságainak kiegyenlítésére törekvõ gondolatirány. […] nem szándékozik õt [a kö-
zéposztályt] a becsületes munka szerény eredményétõl megfosztani, nem szabad
szerelmet és istentelenséget, hanem igazságos és képmutatás nélküli erkölcsöt
hirdet, nem zsarnokságot, hanem politikai, tudományos és mûvészeti szabadságot
jelent. […] nem csupán gazdasági, hanem etikai mozgalom is, amely a gazdasá-

gi automatizmust társadalmi, tehát em-
beri igazsággal igyekszik helyettesí-
teni.”25 A cikkét az Amerikai Egyesült
Államokból hazaküldõ Vámbéry ideál-
képet festett a szocializmusról, amely-
hez 1945 magyar és szovjet valóságának
vajmi kevés köze volt.

A demokrácia és a szocializmus
összetartozóságát pártjuk elnevezésében
is kifejezésre juttató szociáldemokraták
1945. augusztusi pártkongresszusukon –
sorrendet állítva fel – így foglalták össze
politikájuk lényegét: „Ma a demokráciá-
ért, holnap a szocializmusért!” 

A parasztpárt vezetõi a kollektív
szocialista jövõt a kommunista párttal
szoros szövetségben, de önállóságukat
megõrizve kívánták elérni.26 A demok-
rácia csak akkor teljesedik ki – mondta
Veres Péter –, ha a nagybirtokrendszer
után a tõkés tulajdont is megszüntetik.27

A jövõ jóhiszemû tervezõi azt gon-
dolták: a Szovjetuniónak is érdeke, hogy
Magyarországon szociálisan érzékeny
demokratikus jogállam jöjjön létre. Meg
voltak gyõzõdve arról – vagy inkább meg
akarták gyõzni magukat róla –, hogy a
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23 Zsolt Béla: A vitatkozás és a kételkedés

jogáért. Haladás, 1945. október 6. Kötetben

Zsolt (1992) 290. p. 

24 „A demokráciában nem lehetnek kivált-

ságos osztályok, s ezért szerintünk egyetlen

osztály sem értelmezheti és alkalmazhatja

oly módon, hogy neki jusson belõle több,

mert ez a többiek rovására megy. Ez választ

el bennünket a polgári pártoktól, és ezért

nem csatlakozunk a munkáspártokhoz sem.”

Zsolt Béla: Miért járunk külön utakon? Ha-

ladás, 1945. október 1. Kötetben Zsolt

(1992) 285. p.

25 Vámbéry Rusztem: Középosztály és szo-

cializmus. Világ, 1945. június 2.

26 Az NPP Intézõ Bizottságának 1945. jú-

nius 5-i jegyzõkönyve. Politikatörténeti Inté-

zet Levéltára (PIL) 284. f. 13. õ. e.

27 A „polgári kapitalizmus felszámolásának”

sürgetése 1945-ben még nem illett bele az

MKP elképzeléseibe. A korabeli kommunis-

ta politikát Kovács Imre szavai világíthatják

meg leginkább: a kommunista párt nem tartja

idõszerûnek, hogy kommunista politikát csi-

náljon. Lásd felszólalását az NPP Intézõ Bi-

zottságának 1945. június 5-i ülésén. Uo.
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kommunista pártnak, s mindenekelõtt Rákosi Mátyásnak is ez a szándéka. Fél-
revezette õket a tehetséges pártvezér meggyõzõ retorikája, következetesnek tûnõ
harca pártja szélsõségei ellen; ezek között tartották számon Révait és a Szabad
Nép radikálisan polgárellenes újságíróit is. Csécsy Imre érdeklõdéssel és rokon-
szenvvel figyelte a kommunista párt rendszerátalakító erõfeszítéseit, Rákosi elsõ,
1945. február 20-i nyilvános fellépésérõl elismerõen nyilatkozott.28 Zsolt Béla is
hízelgõ portrét festett Rákosiról,29 Supka Géza30 pedig A magyar jövõért címû
Rákosi-kötetrõl szuperlatívuszokat zengett: „az élõ nemzeti lelkiismeret szava”,
„megszólaltatja az osztó igazság fájó,
de gyógyító szavát”, „igazságra vezérlõ
kalauz” (Pázmány Péter nyomán).31 A
könyv a kommunista pártvezér háború
alatt született cikkeit és elõadásait tar-
talmazta, azét az idõszakét, amikor a fõ
cél a fasizmus legyõzése, a minél széle-
sebb nemzeti összefogás megteremtése
volt – és Rákosi e faladatnak sikerrel
tett eleget. 1945 tavaszán és nyarán az
MKP már nem tartotta fontosnak, hogy
gesztusokat tegyen a polgárság felé, de
errõl az érintetteknek vagy nem volt tu-
domásuk, vagy nem akarták észrevenni.
A militáns Révaival szemben a toleráns-
nak mutatkozó Rákosinak „hittek”, neki
akartak hinni.32

Zsolt Béla az intézményes zsidóel-
lenesség és a zsidóüldözések miatt –
amelyek fogékonnyá tették a nem faji
gyökerû kommunista eszmék iránt –
szinte az egész magyar társadalmat el-
marasztalta. Ezért értékelte túl Rákosi
Mátyást, nyugati kultúrán nevelkedett,
mûvelt és tehetséges államférfinak tar-
totta. 

A Vallás és Közoktatási Minisztéri-
um kiadványa, a Szabadnevelés a követ-
kezõ részt idézte lapalji jelmondatként
Rákosi kötetébõl, egyetértve az abban
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28 „Rákosi Mátyás beszéde nagyon értel-

mes és érdekes és konciliáns.” Csécsy

(1983) 22. p.

29 Zsolt (1992). A Rákosi-portré elõször az

1945-ben megjelent Fehér könyvben látott

napvilágot.

30 Supka Géza publicista, író, a Világ fõ-

szerkesztõje, a PDP egyik megalapítója,

nemzetgyûlési képviselõ volt, 1918-ban a

Károlyi-kormány rendkívüli követe és meg-

hatalmazott minisztere.

31 S. G.: Az igazságra vezérlõ kalauz. Világ,

1945. július 4.

32 A Szabad Nép szerzõ nélküli cikkében

(A nyíltsisakos Polgári Demokraták. 1945.

július 13.) mulatságosnak tartotta, hogy

Gorzó Nándor – egykori októbrista, a PDP

ideiglenes nemzetgyûlési képviselõje – a Vi-

lágban Rákosi Mátyás reálpolitikájáról és

Révai József „szektárius felelõtlenségérõl”

írt: „A kis Móricz! [Sic! Feltehetõen: Móric-

ka.] Aki azt képzeli, hogy a Kommunista Párt

központi lapjában a lap fõszerkesztõje egyéni

véleményt mond! Azon az otromba kísérleten

pedig, hogy a »komoly« Rákosit szembeállít-

sák a »felelõtlen« Révaival, még a sarki ve-

rebek is nevetnek.” Azok a verebek, amelyek

a Szabad Nép szerint a PDP reakciósságát

csiripelik. 
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foglalt szép demokráciaképpel: „A demokrácia elengedhetetlen feltétele, hogy
a magyar nép minden rétege szabadon szólhasson, szabadon mondhassa ki véle-
ményét. A minden cenzúrától és ügyészi, rendõri beavatkozástól mentes, teljesen
szabad sajtó nélkül nincs demokrácia, de a szólásszabadság magában véve nem
elég: mindenkinek meg kell adni azt a jogot, hogy szabadon gyûlésezzen, szaba-
don szervezkedjék, s szabadon válassza meg azokat a vezetõit, akikre rá akarja
bízni érdekeinek és nézeteinek képviseletét. Aki bármilyen ürüggyel ellenzi a
szólás- és sajtószabadságot, korlátozni akarja a gyülekezést, a szervezkedés vagy
választás szabadságát, az hiába erõsíti, hogy õ demokrata.”33 Hogyne hittek volna
az emberek az ilyen szirénhangoknak?

Kevesen gondoltak arra, hogy a megteremtendõ demokráciára éppen a Szov-
jetunió felõl leselkedik a legfõbb veszély. A borúlátásra hajlamos Márai Sándor
megsejtette, hogy olyan ország nem hozhatja a szabadságot, amelyben az embe-
rek nem szabadok. A második világháború után azonban a korhangulat kapita-
lizmusellenes volt, s ez Európa keleti felén – így Magyarországon is – a Szovjet-
unió kezére játszott. Sokakban élt az az illúzió, hogy a piacgazdálkodás hatalmi
szabályozása megújítja a demokráciát, és csökkenti a szociális és kulturális kü-
lönbségeket. 

POLITIKUSOK, TUDÓSOK DEMOKRÁCIAKÉPE A DEMOKRÁCIA-KÖTET ALAPJÁN

Az ország elsõ egyeteme a napi és a távlati politizálás közötti ellentét csökkenté-
se, a leendõ Magyarország „megtervezése”
érdekében – kommunista kezdeménye-
zésre – elõadássorozatot szervezett.34 A
bölcsészkar jogász és történész vezetõi
közelíteni szerették volna a demokrácia
elméletét és a politikai gyakorlatot, ezért
politikusokat és tudós értelmiségieket
kértek fel, hogy fejtsék ki véleményüket
a demokráciáról. 

1945. június 26-a és július 6-a kö-
zött a Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészkarán hat politikus – Erdei Fe-
renc, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád,
Teleki Géza, Tildy Zoltán, Veres Péter –,
valamint hét elméleti szakember –
Fischer Endre, Horváth Barna, Jánosi

64

33 Szabadnevelés (1945) 63. p.

34 Révai József már június elején beharan-

gozta, hogy a Pázmány Péter Tudományegye-

tem és a Magyar Szakszervezeti Tanács tudo-

mányos elõadássorozatot szervez azzal a cél-

lal, hogy a régi intelligencia és a szervezett

munkásság képviselõi tanítva és tanulva

egymásra találjanak. Még az elõadók listáját

is felsorolta: Trócsányi Zoltán, Moór Gyula,

Csépai Károly, Beznák Aladár, Szekfû Gyula,

Navratil Ákos, Kiss Ferenc nevét említette,

akik közül csupán Moór adott elõ. Révai Jó-

zsef: Értelmiség és demokrácia. Szabad Nép,

1945. június 6. Révai terve módosult: a

szakszervezetek kimaradtak a szervezésbõl. 
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József S. J.,35 Mezey István,36 Moór Gyu-
la, Ortutay Gyula,37 Pamlényi Ervin38 –
tartott elõadást. Az elõadássorozatot tö-
megek látogatták, és hamarosan könyv is
készült belõle.39 A Demokrácia-kötetbõl
képet kaphatunk az ország szellemi és
politikai elitjének gondolkodásmódjáról,
demokráciafelfogásáról, amire a politi-
katörténeti vizsgálódások nemigen adnak
módot. Ez az írás csak azokra az elõadás-
szövegekre tér ki, amelyekkel a korabeli
demokráciaértelmezések sokfélesége és
újszerûsége illusztrálható. Ebbõl követ-
kezõen egyes elõadásokról részleteseb-
ben, másokról viszont csak vázlatosan
esik szó.

A demokrácia politikusi interpretációja

Az egyetemi elõadóteremben a politiku-
sok pusztán propagandaszólamokkal
nem léphettek a hallgatóság elé. A fel-
kérés így politikai álláspontjuk átgondo-
lására és nézeteik igényes megfogalma-
zásra késztette azokat is, akik addig ezt
elmulasztották. 

Rákosi Mátyás színes, történelmi
és irodalmi példákkal illusztrált elõ-
adást tartott.40 Nem hagyott kétséget afe-
lõl, hogy a magyarországi politikai be-
rendezkedés nem tekinthetõ klasszikus
értelemben vett polgári demokráciának.
Ennek nem csupán az az oka – érvelt –,
hogy a demokrácia, szemben a több száz
éves angolszász demokráciákkal, még
csak öt hónapos, hanem az is, hogy nin-
csenek hazai elõzményei. Az 1918-as
demokráciakísérletet nem említette, a
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35 S. J.: Societas Jesu (Jézus Társaság). Já-

nosi jezsuita szerzetes tanár volt. Elõadásá-

nak címe: A demokrácia etikai feltételei.

Demokrácia (1945) 69–79. p.

36 Mezey demokratikus jogállamnak tekin-

ti a Szovjetuniót, amelynek jogrendszere

szerinte „sok tekintetben fejlettebb, rugéko-

nyabb, modernebb a legtöbb európai állam

jogrendszerénél”. Elõadásában (Szovjet-

Oroszország magánjogi rendszere) az 1923-

ban életbe léptetett polgári törvénykönyvrõl

beszélt, alkalmazásának módjáról feltehetõ-

en nem voltak ismeretei. Demokrácia (1945)

81–95. p.

37 Új magyar köznevelés. Uo. (1945) 110–

138. p.

38 A magyar történet progresszív korszakai.

Uo. (1945) 139–146. p.

39 A kiadvány részben áldozatul esett a napi

politikának. A sorozat Moór Gyula jogászpro-

fesszor és Szakasits Árpád szociáldemokrata

politikus – az SZDP fõtitkára – elõadásával

indult, a kötet élére azonban Erdei Ferenc

elõadása került, akinek volt ugyan társada-

lomtudósi múltja, de a rendezvényen a pa-

rasztpárt képviseletében az Ideiglenes Nem-

zeti Kormány belügyminisztereként vett részt.

Erdei a kommunisták legközelebbi szövetsé-

gesének számított. Ugyanez elmondható Sza-

kasits Árpádról is, aki ekkor a Fõvárosi

Nemzet Bizottság elnökeként szolgálta a kor-

mánykoalíció baloldalának érdekeit. 

40 A magyar demokrácia kérdései. Demok-

rácia (1945) 147–166. p. A termet zsúfolá-

sig megtöltötték az érdeklõdõk, számos pro-

fesszor is jelen volt, közülük a másnapi Sza-

bad Nép tizenhármat sorol fel. Szabad Nép,

1945. július 4. Rákosi után Horváth Barna
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nyilas idõket pedig szándékosan egybe-
mosta a huszonöt éves Horthy-korszak-
kal. Hivatkozott a németországi (weimari)
demokráciára, amely teret engedett Hit-
lernek, és századokkal korábbi angliai
és amerikai példákkal illusztrálta, hogy
a demokrácia megteremtése erõszakot,
véráldozatot követel. A második világ-
háború befejezését követõ antidemokra-
tikus intézkedéseket a demokrácia ön-
védelmeként interpretálta. Arra is ügyelt,
hogy ne vádolhassák a szovjet rendszer
népszerûsítésével. Bár vissza-visszatért
a „reakció”41 megsemmisítésének szük-
ségességére, a „reakció kártevéseit” csu-
pán egyetlen példával igazolta. Egy föld-
birtokosra hivatkozott, aki 1300 holdját
követelte vissza – ami egyedi, rendeleti
szabályozással könnyen kivédhetõ eset
lehetett, ha igaz volt egyáltalán –, a
földreform körüli valós problémákról42

azonban nem ejtett szót. Elõadása végén
azt fejtegette, hogy a demokráciát ön-
erõbõl, a múlt teljes elvetésével kell
megvalósítani. Ennek az új formáció-
nak magyarnak kell lennie, hangsúlyoz-
ta. A kijelentésnek kettõs üzenete volt:
egyrészt azt sugallta, hogy az új rendszer
mind a nyugati, mind a keleti típusú
uralmi formáktól el fog térni, másrészt a
nemzeti érdekek legfõbb védelmezõjé-
nek a kommunista pártot tüntette fel.
Kijelentése a parasztpárti elképzelések-
kel rokonítható.43

Hajnal István, a bölcsészkar törté-
nész dékánja nagy elismeréssel nyilat-
kozott Rákosiról: az elõadást szerinte
„lebilincselõ, kristálytiszta logika és a
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elõadása következett, majd – a megfogyatko-

zott hallgatóságnak (Hajdu Tibor szíves

közlése) – Pamlényi Ervin tartott elõadást.

PIL 274. f. 7. cs. 38. õ. e. Rákosi gyorsírás-

ból leírt elõadásának szövege és Hajnal Ist-

ván kézzel írt, Rákosinak szóló, a szöveg ki-

adásával kapcsolatos levele ugyanitt olvas-

ható. 

41 A reakciós ember epitheton ornansa ná-

la: „minden hájjal megkent”, „ügyesen és

alattomosan dolgozó”.

42 Az igénylõk, az igényeket helyben elbí-

rálók nem egy településen – ahol nem volt

elég kiosztható föld – áthágták a rendeletet a

módosabb parasztok rovására. A kommunis-

ták a törvénysértõket támogatták, a jogaik-

hoz ragaszkodókat pedig reakciósnak bélye-

gezték. 

43 Az MKP legközelebbi taktikai szövetsé-

gese nem az SZDP, hanem az NPP volt. A pa-

rasztpártiak segítségével igyekezett meg-

gyõzni a gyanakvó lakosságot arról, hogy az

MKP igazi nemzeti párt. „A parasztpárt […]

szervezetei fiatalok és tapasztalatlanok, de

sok jó hívük van a falusi szegénység körében.

Majd jobban a hónuk alá nyúlunk, és a szer-

vezésnél több segítséget nyújtunk nekik,

mint eddig. Meglehetõs tábora van az egyete-

mi ifjúság és a paraszti származású értelmi-

ség körében” – írta Rákosi 1945. április 17-

én G. M. Dimitrovnak, aki Moszkvában az

SZKP Nemzetközi Osztályát vezette. A május

5-én ugyancsak neki küldött levele szerint:

„Mi [az MKP vezetõi] átengedtük neki [a

Nemzeti Parasztpártnak] a magyar svábok el-

leni és a földre jogosult parasztok bizottságai-

nak fenntartásáért folyó kampány vezetését.

[…] Közös üléseket tartottunk velük a politi-
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vele párosuló kifejezési erõ” jellemezte.
„Világosság, egyszerûség […], semmi
szónoki pátosz, semmi színpadi fogás.
Csupa õszinte emberi megnyilatkozása
egy államférfiúnak, akinek nincsenek
mellékgondolatai.”44

A többség azonban csak az újság-
ból értesült az elõadásról – és egészen
mást kapott, mint az, aki személyesen
hallgatta a politikust. De különbségek
vannak a kötetben megjelent, mérsékel-
tebben, árnyaltabban fogalmazó szöve-
gek és az újságtudósítások hatásvadász
kiemelései között is. A nyilvánosság be-
folyásolásának módszereit jól ismerõ
kommunista újságírók a napi politikai
harcok hevületéhez igazították a meg-
nyerni szándékozott értelmiséghez inté-
zett, s ezért szelídebb Rákosi-elõadást.
A Szabadság például azt emelte ki, hogy
a „független, szabad és demokratikus
Magyarország” megteremtése érdekében
a kommunista párt „minden fegyvert fel-
használ”. A megvalósítás módjára tett
utalás – „minden fegyvert bevetünk” –
„tiszta beszéd” volt a ködösen megfo-
galmazott, a nemzeti érzelemmel mani-
puláló jövõvízióhoz képest. A kommu-
nisták mást értettek függetlenségen,
szabadságon és demokrácián, mint az
emberek többsége.45 A „nyelvzavarból”
az profitált, aki a hatalom megszerzésére
alkalmas eszközök és módszerek birto-
kában volt. 

Erdei Ferenc parasztpárti belügy-
miniszter elõadásának a Népi demokrácia
címet adta.46 A klasszikus polgári de-
mokráciát korszerûtlennek nevezte, az
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kai kérdésekrõl. Külön ülést szerveztünk a

szervezeti kérdésekrõl. Tagjainktól több meg-

értést és több támogatást követelünk a Nem-

zeti Parasztpárt számára.” Vass közread.

(1991) 262., 271–272. p. Illyés Gyula az

NPP Intézõ Bizottsága 1945. június 5-i ülé-

sén kijelentette: „ha nem volna parasztpárt,

kétségkívül a kommunistákhoz állnánk leg-

közelebb, hiszen személyi, baráti szálak is

leginkább hozzájuk kapcsolnak bennünket.

Õ a maga részérõl bár állandó vitában áll ve-

lük, mégis van egy belsõ megértés köztük, és

tulajdonképpen egy kereten belül vitáznak

velük. [Sic!] Gyakran rajtakapja magát azon,

hogy olyan kérdéseket akar pártunk életébõl

elõhozni nekik, melyek belsõ ügyeink. Ép-

pen azért, mert nem érez különállóságot.

Ugyanakkor az is tény, hogy õk vele szemben

nem érvényesítik ugyanezt. […] a báty és öcs

viszonya van itt köztünk, bármekkora is a

megértés.” PIL 284. f. 13. õ. e.

44 A Szabad Nép 1945. július 4-i tudósítá-

sa. A lap másnap vezércikkben ismertette

Rákosi elõadását. (Losonczy Géza: Magyar

demokrácia. Szabad Nép, 1945. július 5.)

A Szabadság szerint az eseményrõl nyilat-

kozó egyetemi tanárok kiemelték Rákosi elõ-

adásának „világosságát, tárgyilagos tudomá-

nyosságát, félremagyarázhatatlan egyértelmû-

ségét, egy államférfi nagy kifejezési erejû,

de pátoszmentes logikáját”. Szabadság,

1945. július 5.

45 Rákosi Mátyás Moszkvában arról szá-

molt be Dimitrovnak, hogy a többi párt kép-

viselõi szerint a kommunistáknak ahány sza-

va van, „annyiképpen értelmezhetõ”. Póth

közread. (1999) 209. p.

46 Demokrácia (1945) 7–12. p.
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új típusú demokráciából kizárta a „nép ellenségeit”, a „volt uralkodó rétegek”
tagjait. A szabad piacgazdálkodás korlátozásával, büntetõjogi és politikai felelõs-
ségre vonással vélte ellehetetleníteni õket. A népi demokráciát a múlt – a „régi
feudális-fasiszta uralom” – elleni folyamatos harcnak, „küzdelmes és gomolygó
állapotnak” tekintette, amely leginkább az „ellenség elleni éber készenléttel”
jellemezhetõ. A „harci”, zömmel kommunista vagy kommunista befolyás alatt
álló szervezeteket is felsorolta: a „nép” – a parasztság és a munkásság – pártjai,
szakszervezetek, szövetkezetek, üzemi bizottságok, nemzeti bizottságok. Ezek
arra valók, fejtegette, hogy „a nép pozíciókat szerezzen, azokba beépítse magát,
és a maga embereit állítsa a vezetõ helyekre”. A „népi demokrácia” lényegi is-
mérvének tekintette a jogsértést, a szabadság korlátozását, ezeket szerinte a cél –
„a nép felszabadulása” – szentesíti.47 1945 nyarán Erdei még nyitottnak látta a
küzdelmet a polgári demokrácia és a „népi demokráciának” nevezett munkás-
paraszt uralom között. Amíg ez utóbbi megvalósul, a „küzdelmes, harcos demok-
rácia […] sok mindent megsért, olyat, amit elõzõ korok demokráciái tiszteltek és
védtek” – teregette ki nyíltan a kártyát.48

Szakasits Árpád, a Szociáldemokrata Párt fõtitkára csupán általánosságokat
mondott a szocializmus és a demokrácia összefüggésérõl,49 el akarta kerülni,
hogy a kommunista és a szociáldemokrata nézetek közötti lényegi különbségekrõl
szó essék. (1918–19-rõl, a két világháború közötti évtizedekrõl – taktikai-politi-
kai okokból – ekkor sem a szociáldemokraták, sem a kommunisták nem beszél-

tek szívesen.50) Az idejétmúlt európai
liberális, polgári demokrácia legna-
gyobb bûne az individuum kultusza, fej-
tegette. A gazdasági szélsõségeket épp-
úgy ezzel magyarázta, mint az erkölcsi
züllést. Kárhoztatta a polgári demokrá-
cia „szellemi tarkaságát”. Kiindulópont-
ja lélektani volt: az ember eredendõen
rossz tulajdonságai miatt alkalmatlan az
individuális életre, a közösség ellenben
kordában tudja tartani a szélsõségese-
ket, kezelni tudja az elhajlásokat, saját
javára tudja fordítani a különbségeket.
A közösség élén bölcs, képzett vezetõnek
kell állnia, aki képes megoldást találni a
felmerülõ problémákra, feszültségekre.
Az új demokrácia lényegét a kollektiviz-
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47 „Az is vele jár ezzel a politikai módszer-

rel, hogy a harc közben változnak nemcsak az

ember személyes jogai, szerzett jogai, hanem

maga a jog, a törvények is. Ez kikerülhetetlen

velejárója a demokráciánknak, és ez mélyen

lényegébõl következik.” Demokrácia (1945)

11. p.

48 Uo. 12. p.

49 A demokráciáról és szocializmusról. Uo.

166–178. p. Az elõadásra 1945. június 27-én

délelõtt 10 órakor került sor. 

50 A kommunisták kerülték, hogy a szocializ-

musról szó essék. Féltek, hogy a Tanácsköztársa-

ság emlékével elriasztják a megnyerni vágyott

tömegeket. A Horthy-korszak szovjetellenes pro-

pagandájának tovább élõ hatásától is tartottak.
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musban látta. Az új társadalmi rend egyik legfõbb alkotóeleme a központilag irá-
nyított gazdaság, a filozófus államférfiak által irányított erõs állam, hangsúlyoz-
ta. A demokrácia e paternalista megközelítésével Szakasits már-már a diktatúra
igazolásához került közel. Uniformizált világot vetített elõre, amelyben volunta-
rista vezetõk döntik el, mi a jó az esendõ embereknek. Erre mindjárt maga szol-
gált példával, amikor az erkölcsi züllést a középosztályra szûkítette: „A züllés
nálunk is óriási méreteket öltött. Ennek csattanója nem a nyilas éra alatt követ-
kezett be, hanem akkor, amikor bejöttek az oroszok. Méltóságos urak, kegyelmes
asszonyok, tisztviselõk és polgárok, kisiparosok és utcai nõk serege egymással
versenyezve fosztotta ki az üzleteket. Nem hivatkozhatnak arra, hogy kényszer,
erõszak nyomása alatt követték el a rablást. [?!] Egyéni ösztöneikre hallgattak.
Nem volt rendõr, nem volt hagyományõrzõ és ellenõrzõ társadalom.”

Szakasits elõadása – más hangsúlyokkal – az SZDP napilapjában is megje-
lent. Ostorozta benne a „reakciót”: „alattomos aknamunkájáról”, „nyílt és szemér-
metlen jelentkezésérõl” írt. A „demokratikus pártokba befurakodott” reakciósok
eltávolítását nevek, konkrétumok említése nélkül követelte:51 lényegében a
kommunisták kezére játszott, amikor erõsítette a közvéleményben a politikai el-
lenfelekkel szembeni ellenségességet. Már-már úgy tûnt, Rákosiék liberálisab-
bak, megbocsátóbbak a szociáldemokra-
táknál, miközben az ellenõriz(het)etlen
politikai rendõrség a kommunisták ke-
zében volt. 

Tildy Zoltán, a kisgazdapárt elnöke
papos frazeológiával megfogalmazott
elõadása hemzsegett a közhelyektõl,52

mintegy illusztrálva néhány párttársa
bizalmatlanságát, akik elsõsorban nem
a politikusi erények hiányát rótták fel ne-
ki, hanem azt, hogy – karrirervágyból –
túlzottan kötõdik a kommunistákhoz.53

A politikai egység szükségességét ismé-
telgette, egységen a hatalmat éppen bir-
tokló pártok tartós szövetségét értve.
„Mi a demokrácia? Szabad politikai ön-
rendelkezés, az egész nép részvétele az
ország vezetésében. […] A demokrácia
a teljes gazdasági felszabadulást is je-
lenti minden réteg, tehát a parasztság,
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51 A felelõsségrõl. Népszava, 1945. június

27.

52 Tildy eredetileg református lelkész volt.

A július 6-i elõadás címe: Parasztság, mun-

kásság és értelmiség egysége a magyar de-

mokráciában. In Demokrácia (1945) 187–

195. p. 

53 „Mindent megteszünk, hogy támogassuk

Tildyt, aki úgy négyszemközt, mint a nyilvá-

nosság elõtt eddig becsületesen viselkedett

[…]. Tildynek a vezetõségben már nincs

meg a többsége. Mi nem akarjuk, hogy a kis-

gazdapártban esetleg úgy jöjjön létre a sza-

kadás, hogy Tildy kisebbségben maradjon.

Ha õ kapja meg a miniszterelnöki posztot,

pozíciója annyira megszilárdul, hogy bizto-

sítja neki a többséget a pártban” – írta Rá-

kosi 1945. április 7-én Moszkvába. Vass köz-

read. (1991) 263. p.
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munkásság és értelmiség számára egyaránt.” De hogyan irányíthat „az egész
nép”? Mit jelent a „gazdasági felszabadulás”? A „minden rétegbõl” vajon miért
hiányoznak a középrétegek (a kereskedõk, a kisiparosok, az alkalmazottak) és a
korábbi, 1945-re összezsugorodott felsõ rétegek (a gyárosok, arisztokraták, egy-
házi vezetõk, fõtisztviselõk és mások)? Ezekre a lényegi, sokakat foglalkoztató
kérdésekre meg sem kísérelt válaszolni. Elõadása végén sejteni engedte: az lesz
a „demokrácia”, ami a folyamatban lévõ nagy politikai és társadalmi átalakulás
befejezõdése után létrejön. („A mostani forradalom le fogja ereszteni gyökereit
a széles népmilliók lelkébe s az igazi magyar történelembe. A forradalmi cselek-
ményekkel induló demokrácia majd megteremti a maga rendjét.”) Pártjának lap-
ja, a Kis Újság szükségesnek látta kiemelni Tildy „reakciót” elítélõ, a korabeli
kommunista szlogenekre emlékeztetõ kijelentését: „akadnak, akik demokráciát
hirdetnek, de fasiszta módszerekkel dolgoznak”.54 A kommunisták szemében
azonban éppen az õ pártja, a kisgazdapárt lett „a reakció legfõbb melegágya”. 

Veres Péter elõadásából55 egy elvhû, idealista – a nemzet, a parasztság és
a szocializmus iránt egyaránt elkötelezett – politikus képe rajzolódik ki. Veres
lelkesen, indulatosan beszélt. Talán neki sikerült egyedül megfogalmaznia a tár-
sadalom aljára szorult néprétegek igazságosabb társadalmi rend utáni vágyát, és
õ tudta talán legvilágosabban szavakba önteni a politikán túlmutató, a társada-
lom valamennyi tagjára vonatkoztatható teendõket. 

Kiindulása: a magyar nép – ezalatt õ elsõsorban a parasztságot értette – tör-
ténetében elõször kialakíthatja a sajátosságainak megfelelõ közösségi rendszert,
társadalomszervezési formát: ehhez nem szólamok kellenek a reakcióról és a de-
mokráciáról – az õ kifejezésével: „megunt jelszó-csúfság” –, hanem az önkitel-
jesedést minden ember számára lehetõvé tevõ intézményes jogok. „A demokrácia
nem azt jelenti, hogy mindnyájan mindenben egyenlõk leszünk, hanem azt, hogy
mindenkinek egyenlõ joga legyen a benne levõ különbségek érvényesítésére.
Az ember sem testileg, sem szellemileg nem egyforma, és nem is lesz, és ne is
legyen soha. De hogy a valóságos egyéni képességek és különbségek érvényesül-
hessenek, meg kell szüntetni a vagyoni, kasztbeli, hatalmi elõjogokat, amelyek-
kel ma a hatalmasabbak élnek, és amelyekkel félretaszítják a szegényebbeket, de
fõleg a parasztokat és a munkásokat. […] a demokrácia élet legyen, vérzõ, moz-
gó, eleven, megszenvedett élet. Így telnek meg a kisebb közösségeink tartalom-

mal, valóságos magyar demokráciával.
Az egyén és a közösség valóságos egy-
másra hatásából születik meg az olyan
forma, amely nemcsak forma, hanem lé-
lek is van benne.”
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54 Kis Újság, 1945. július 7.

55 Parasztság és demokrácia. In Demokrá-

cia (1945) 196–207. p. Az elõadásra július

4-én került sor. 
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Õ nem taktikai fogásként hivatkozott a népre, mint a politikusok többsége.
Valóban alulról felfelé építkezõ, önigazgató közösségi társadalmat képzelt el. Ne-
ki is szembe kellett néznie a demokratikus közösségi hagyományok hiányának
problémájával. Szerinte a „nemzeti középosztály bratyizó demokráciáját” elmos-
ta a háború, a polgárság demokráciájáról azért nem lehet beszélni, mert magyar
polgárság nincs – a sváb és zsidó eredetû polgársággal pedig Veres a háború utáni
Magyarországon nem számolt. 

A demokratikus elõzmények hiányát a legtöbben neveléssel vélték pótol-
hatónak, vagyis kívülrõl és felülrõl keresték a megoldást. Veres Péter szerint a
magyar falusi közösségekben él ez a tra-
díció, csak engedni kell kiteljesedni és
szabadon érvényesülni.56 Õ az archai-
kus paraszti világ közösségi formáinak
átvehetõségében reménykedett; ez el-
képzelésének leggyengébb – korábbi és
késõbbi írásai alapján tudható, hogy
konstans – eleme. A modern nyugati vi-
lágot nem ismerte, amit tudott róla, a
magyar nép lelkétõl idegennek gondolta,
ezért elvetette. 

Veres Péter az általa elképzelt de-
mokrácia alapfeltételének a létbiztonsá-
got, a stabil gazdaságot tartotta,57 ame-
lyet a kapitalista piacgazdálkodás meg-
szûnése után is fenntarthatónak vélt.
Hogyan? Erre nem tért ki. A demokrácia
korabeli formáját azért méltányolta,
mert szerinte engedi a kísérletezést, még
ha ezzel önmagát semmisíti is meg.
Megadja a „harc és a harcolni tudás le-
hetõségét, a demokratikus közösségi
szervezetek kiépítését, a demokráciában
való mozogni tudás lehetõségét”. Utópiá-
ját elõadása végén így foglalta össze:
„Az elsõ lépés a demokrácia intézmé-
nyesítése, az egyéni és társas jogok és
kötelességek törvényes biztosítása, hogy
a nép megszokja, hogy az ország az övé,
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56 Veres szerint a többségi döntés a demok-

ráciában „nem valami liberális vívmány,

nem a legújabb idõk eredménye, hanem el-

lenkezõleg, a régi jobbágyközségek önkor-

mányzati életének maradványa. […] Felül-

rõl zsarnoki volt a nyomás, de belül valame-

lyes demokratikus kiegyenlítõdés folyt. Per-

sze, sokszor a szegény zsellérek rovására és

a gazdag jobbágyok javára, de ez már min-

den demokráciának átka és veszedelme. Eb-

bõl csak úgy lehet kiemelkedni, ha maga az

állam is demokratikus lesz.” Ortutay Gyula

is ezen a napon adott elõ a demokrácia és a

közoktatás viszonyáról, a nevelés átszerve-

zésének szükségességérõl. Szabad Nép,

1945. július 5.; Szabad Szó, illetve Kis Új-

ság, 1945. július 6. A kisgazdapárt lapja

Ortutay elõadásából kiemelte: „Nevelési

rendszerünk idáig teljesen antidemokratikus

volt, szinte kasztszerû, amely mindenkit ar-

ra kényszerített, hogy iskolái elvégzése után

bezárkózzék a »tanultak« kasztjába.”

57 „Szolgákra, koldusokra, rongyosokra és

éhesekre nem lehet demokráciát építeni.

Hiába volna választójoga annak a paraszt-

nak, akinek nincs munkája, nincsen kenyere

és nincsen csizmája, szolgának, szegénynek,

semmi embernek érezné magát.” 
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és részt vegyen a dolgaiban. A második, hogy az így kialakuló demokratikus
pártküzdelmekben és gazdasági érdekharcokban a magyar nép saját természete
bontakozzon ki, hogy harcolni is a maga módján tudjon, hogy úgy mozogjon a de-
mokráciában, mint hal a vízben.”

Teleki Géza, az Ideiglenes Kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere
a Polgári Demokrata Pártot képviselte az elõadók között.58 Mint földrajztudós, a
történelem alakulásában nagy szerepet tulajdonított a klimatikus különbségek-
nek.59 Mondandójának lényege így foglalható össze: a Kárpát-medencében fekvõ
Magyarországot évszázadokon keresztül különbözõ hatalmi, gazdasági és kultu-
rális hatások érték, amelyek a legtöbb esetben nem épültek szervesen egymás-
ra. Az eltérõ hagyományok inkább a diktatórikus hatalmi törekvéseknek, és nem
a civil öntudatra, közösségi hagyományokra, szolidaritásra épülõ demokráciának
kedveznek. Teleki is a demokrácia magyar jellegét hangsúlyozta – „Egy nemzet,
ha nem nyelvében és történelmében él, akkor nem nemzet többé” –, más meg-
fontolásból persze, mint Rákosi, aki a kommunistákat akarta az ország lakóival
elfogadtatni, amikor kiemelte a népi demokrácia nemzeti jellegét. Teleki átté-
telesen kommunistaellenes volt, amikor arra utalt, hogy az új vezetõk „nem jö-
hetnek kívülrõl”. („Többnyire ott kezdõdik a baj, ha a vezetõk kívülrõl jönnek,
ha nem a nemzet testének szülöttei. Sokkal lényegesebbek a fogalmak, köntösei
a valóságnak. És ha valósággal meg is töltjük, ránk fog illeni. Ha pedig nem, úgy
csak idegen köntös marad az, amelyet idegen kíván és fog ránk erõszakolni. Ez
nem eredményezhet mást, mint a demagógok érvényesülését, melyrõl tudjuk,
hogy a külszínt használják fel céljaik elérésére [sic!], rá kívánják nyomni a tö-
megekre akaratukat, amelyet a legkülönbözõbb eszközökkel, informátorokkal,
kémekkel dolgoznak meg, s általában azt hirdetik, hogy minden régit el kell tö-
rölni új és hamis elméletekért.”) 

Pesszimizmusa – az emberi természet, „a korszellem és a korjelleg megvál-
toztathatatlan” – fogékonnyá tette a demokráciára leselkedõ veszélyek felis-
merésére. Az emberek sokkal inkább hajlanak a külsõ irányításra, a tekintély
elfogadására, semmint az embertársaik iránti felelõsségre és az önkorlátozásra,

különösen Magyarországon, ahol „nem
volt demokrácia”. 

A nevelést, amelyet sokan a demok-
ratikus átmenet lényegi összetevõjének,
valamiféle panacea magnának tekintet-
tek, nem tartotta megoldásnak: a neve-
lõk maguk is politikafüggõk, azt adják
tovább, amit engedélyeznek nekik. Erõ-
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58 A kultúra fejlõdése és a demokrácia. In

Demokrácia (1945) 179–186. p. Teleki 1945.

július 6-án tartott elõadást.

59 „A mediterrán klíma jelenti a török be-

hatolást és uralmat. A nyugati atlanti klíma

a németet hozta, mert az feküdt legközelebb,

s a kontinentális klíma elõhozta Ázsiát.”
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szakkal nem lehet demokráciát teremte-
ni – mondta –, s kijelentését a kommu-
nista módszerek kritikájaként is értel-
mezhették. (Az érintettek természetesen
annak is tekintették.) A demokrácia
esélyeit illetõ végkövetkeztetése lehan-
goló volt: a hagyományok, megkínlódott
elõtörténet nélküli magyarországi de-
mokrácián szerinte csak a tudományos
értelmiség, a problémalátó, kimûvelt fõk
megbecsülése segíthet.60

A tudósok demokráciaképe

Teleki Géza, bár elõadását politikusként
tartotta, tudósként beszélt, ezért a poli-
tikusok közötti szerepeltetése csak rész-
ben indokolt. A tudós elõadók közül ez a
tanulmány csak Horváth Barna és Moór
Gyula elõadására tér ki.

Horváth Barna jogászprofesszor
elõadása volt talán a legelvontabb.61 A
korabeli magyar valóság két okból ma-
radhatott kívül látókörén: vagy eleve
nem érdeklõdött a napi politika iránt,
vagy el akarta kerülni, hogy a nézetei és
a valóság közötti ellentmondás felszínre
kerüljön. Az ideális demokrácia62 meg-
valósulását a tudomány állami megbe-
csülésétõl – ezen belül az oly fontosnak
tartott közvélemény-kutatás tudományos
rangjának elismerésétõl – és az állam-
polgári nevelés hatékonyságától várta.63

Úgy vélte, a politikai demokrácia (a kép-
viseleti64 és a közvetlen demokrácia for-
máinak intézményesítése) és a gazdasági
demokrácia (a tõkés piacgazdaság fel-
váltása a központilag irányított tervgaz-
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60 A Magyar Nemzet 1945. július 7-i szá-

mában korrekt összefoglalót adott az elõadás-

ról, amelyet „sokszor szakított meg helyeslés

és taps”. A demokrácia értelmezése körüli

korabeli zavart is jól érzékeltette, amikor ki-

emelte: „Mi is tehát a magyar demokrácia?

Sajnos még nem tudjuk, milyen, még nem

egységes, mindenki mást ért alatta.” 

61 Demokrácia és jog. In Demokrácia (1945)

43–67. p. 

62 „[A] demokrácia elsõsorban azért a leg-

nehezebb államforma, mert csak lelkileg

mûvelt és fegyelmezett emberek között mû-

ködik jól.” 

63 „A közvetlen demokráciának a kép-

viseletin belül erõteljes érvényesülést bizto-

sít a modern közvélemény-kutatás. […] Az

ilyen módszer nyilvánvalóan forradalmasítja

a közösségi akaratképzés technikáját. Egy jól

mûködõ közvélemény-kutató intézet, amely

igen kis hibahatárral meg tudja jósolni a vá-

lasztások eredményét, tulajdonképpen feles-

legessé teszi ez utóbbiakat. Ha pedig a nép-

képviselet és a közvélemény-kutatás egymás

mellett mûködnek, akkor az utóbbi folyama-

tos ellenõrzõ hatást fog gyakorolni az elõbbi-

re, mert folyamatosan nyilvántartja, hogy

miben tér el a képviseltek véleménye a kép-

viseletétõl. A közvélemény-kutatás távlatai

beláthatatlanok, mert amikor a közös akarat

megállapítását a választási hadjáratok és

parlamenti viharok szenvedélyeinek és vé-

letleneinek zûrzavarából a tudományos meg-

figyelés szelíd fényébe emeli, a tudományt

érvényesíti a politikában. A tudomány a ha-

ladó politikának legmegbízhatóbb szövetsé-

gese!” Horváth Barna kiemelései.

64 „A képviseleti demokrácia válságban

RE
M

ÉN
Y 

ÉS
 S

ZO
RO

NG
ÁS

A DEMOKRÁCIA REMÉNYE – MAGYARORSZÁG, 1945

005Standi.qxd  11/26/2005  7:02 PM  Page 73



dálkodással65) mind a szocializmus, mind a kapitalizmus negatívumait kiküszö-
böli. „A választójog tudvalevõen a politikai demokrácia sarkalatos jogintézmé-
nye, a magántulajdon korlátozása pedig a vagyonkülönbségek megszüntetésé-
nek, a gazdasági demokráciának a jogtechnikai módszere. Eszerint a politikai
demokrácia logikusan a gazdasági demokráciához vezet, ha a nép a maga jogait
a saját érdekében gyakorolja. Megfordítva viszont a nép érdekében való kor-
mányzás csak akkor tekinthetõ végleg biztosítottnak, ha azt többé nem felvilágo-
sult egyeduralkodó, hanem maga a felvilágosult nép gyakorolja.” Szerinte a terv-

gazdálkodás összeegyeztethetõ az egyéni
és a kollektív szabadságjogok érvénye-
sülésével, a véleményszabadság biztosí-
tásával. Érvei az angolszász gondolko-
dók elméleti munkáin – mindenekelõtt
Harold Laski angol szocialista gondol-
kodó, a Munkáspárt balszárnyának ideo-
lógusa gyakorolt rá mély hatást –, javas-
latai pedig a közösségben ésszerûen és
tudatosan cselekvõ egyén idealizálásán
alapultak.66 A „nép”, a korábban aláve-
tettek közösségteremtõ, államformáló
képességébe vetett hit és különösen a
közvetlen demokrácia formáival foglal-
kozó fejtegetései a népi ideológia meg-
alapozóival, híveivel rokonítják.67 Hor-
váth nagy jelentõséget tulajdonított a
népszavazásnak, a települési önkor-
mányzatoknak és az üzemi bizottságok-
nak: a forradalmi átalakulás legfonto-
sabb elemeinek tekintette õket. Kiemel-
te a közös vélemény kialakítására kény-
szerült lakóhelyi és munkahelyi bizott-
ságok vitáit: olyan mûhelyeknek tartotta
õket, ahol a résztvevõk a gyakorlatban
sajátíthatják el a demokráciát, és mû-
ködésüket összeegyeztethetõnek vélte
a pártok (a parlament és a kormány) – a
képviseleti demokrácia szerveinek – te-
vékenységével. 

74

van, egyetlen intézménye sem áll kritikán

felül” – jelentette ki, s ez 1945-ben mind

Nyugaton, mind Keleten általánosan elfoga-

dott vélekedés volt.

65 „[A] szabadságot nem a laissez faire, ha-

nem a tervszerû irányítás és beavatkozás

biztosítja. […] Nem a termelés anarchiáját,

hanem annak tervszerûségét kell biztosítani:

a szabadság súlypontja itt a gazdálkodó

egyénekrõl mindinkább a közösségre megy

át. Ha mindenkit fel akarunk szabadítani a

nélkülözés és a félelem szolgasága alól, ak-

kor nyilvánvalóan [inkább] beavatkozni és

tervezni kell, mint a beavatkozástól és a

tervszerûségtõl óvakodni.” 

66 Horváth Barna, aki a Polgári Demokrata

Párt tagja volt, hasonló gondolatokat fogal-

mazott meg egy hónappal korábban a Világ

címû lapban (A mai demokrácia, 1945. má-

jus 25.), valamint a PDP VIII. kerületi szer-

vezetében tartott elõadásában (Világ, 1945.

június 10.) Demokráciafelfogásáról lásd

Szabadfalvi (1999) 133–145. p. és Izsák

(1983) 21. p. Az elõzményekhez lásd Hor-

váth (1940). 

67 Bibó István szerint a pályáját döntõen

befolyásoló jogfilozófia-professzor liberális

anarchista nézeteket vallott. Huszár szerk.

(1995) 33. p. 
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Bõvítette a jogalkalmazás kereteit azzal, hogy laikusokat is be kívánt vonni
a közigazgatásba68 és az igazságszolgáltatásba. Ugyanezt a célt szolgálta a jogtu-
domány tágítása a pszichológia, a szociológia és a statisztika felé. Hangsúlyozta,
hogy a büntetõjog gyakori politikai célú alkalmazása az állam bizonytalanságá-
nak, gyengeségének jele. „A demokráciának minden más rendszernél jobban
kell tudnia azt, hogy az állam, amikor büntet, defenzívában van” – mondta, de
hozzátette: „Mindez azonban nem zárja ki, hogy a demokrácia keményen meg-
torolja a népellenes politikai bûncselekményeket, amikor ez szükségesnek,
ésszerûnek és példaadónak látszik.”69 Az ellentmondást nem tudta feloldani, és
a belsõ körökön kívül lévén arra sem gondolhatott, hogy Magyarországon a poli-
tika és a jog a letûnt rendszer képviselõinek felelõsségre vonása ürügyén már
1945-ben is éppen a voluntarista hatalomra törekvõknek kedvezett. 

A legszínvonalasabb elõadást Moór Gyula, a jogbölcselet professzora, a ko-
rabeli szellemi élet ismert alakja tartotta. Nem volt borúlátó, de optimista sem.
A bonyolult, veszélyeket rejtõ átalakulást a fogalmak tisztázásával kívánta
segíteni.70 A közelmúlt változásaihoz a jogfolytonosság felõl közelített. Az 1920
óta tartó jogfolytonosság kétszer is megszakadt: 1944 decembere elõtt a német
megszállással, majd a nyilas hatalomátvétellel. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
megalakulásával, amely újabb törést hozott a jogfolytonosságban, lehetõség nyílt
az addig tartósan soha nem gyakorolt demokrácia kialakítására. Ez az új közjogi
rend – hangsúlyozta Moór – nem restaurációs jellegû. A demokratikus elõzmé-
nyek töredékessége – nem pedig a hiánya – miatt ugyanakkor szerinte fokozott
felelõsség hárul a hatalom birtokosaira, de az ország valamennyi lakójára is.
A „tiszta lap”-szituációt – a kommunistákkal ellentétben – nem a hatalomért
folyó harc terepének, hanem a demokrácia mûhelyének tekintette. Hitt abban,
mint akkoriban sokan, hogy „a demokrácia nagy politikai gondolata, a demokra-
tikus Magyarország ideáljának erkölcsi ereje” elegendõ lesz a megújuláshoz.
Tisztában volt a kísérlet nehézségeivel is: a veszélyek, a várható problémák jel-
zése a kockázati tényezõk csökkentését célozta. 

A világos okfejtés érdekében ellen-
tétpárokra építette mondandóját. Abból
indult ki, hogy az ember ösztönvilágától
mind a szabadság, mind az egyenlõség
idegen. A túlélésért, a szaporodásért fo-
lyó harcban az erõsebbek a gyengébbek
rovására érvényesülnek. Az ember hiva-
tása éppen az, hogy értelemmel és belá-
tással mérsékelje a természeti különb-
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68 „A nép részvétele a közigazgatásban

egyfelõl a bürokrácia hatásos ellenszere,

másfelõl pedig az állampolgári nevelés kitû-

nõ eszköze.”

69 A politika és a jog korabeli kapcsolatáról

lásd Palasik (2000).

70 A demokrácia örvényei. In Demokrácia

(1945) 96–109. p. 
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ségeket.71 „A demokrácia azért a legnehezebb társadalomszervezési forma, mert
a legemberibb. […] a demokrácia elsõ nagy antinómiája: a természettõl fogva
nemszabad és nemegyenlõ embereket akarja szabadokká és egyenlõkké tenni.
Ebben az antinómiában a természeti adottság és az erkölcsi ideál ütközik egy-
mással össze”– írta Moór Gyula.

A szabadság és az egyenlõség közötti ellentmondás a demokrácia másik
lényegi ismertetõjegye. A szabadság túlsúlya szabadossághoz, anarchiához vezet-
het, az egyenlõségé pedig diktatúrához. A szélsõségek illusztrálásának történelmi
példája nála a francia forradalom, irodalmi példája pedig Az ember tragédiájá-
nak londoni vásár- (liberalizmus), illetve falanszterjelenete (szocializmus). A tel-
jes egyenlõség nevében a kiválókat is ki lehet irtani.

A fentiekbõl szerinte egyenesen következik az államhatalom és a demokrácia
antinómiája: a hatalom eleve ellenkezik a szabadság és az egyenlõség elvével,
ugyanakkor csak az államhatalom, a demokratikus államforma védheti meg
mindkettõt. 

A politikai demokráciát, amely „az államformát, a politikai szabadságjogok
biztosítását és a politikai jogok egyenlõségét jelenti”, félrevezetõ polgári demok-
ráciának nevezni, hiszen ehhez a „szociáldemokrata munkásság éppúgy ragasz-
kodik, mint a haladó szellemû polgárság”. (Nem tudható, hogy a parasztságot
miért nem említette.) 

A demokrácia Moór szerint „népuralom” értelemben ellentmondásos, hiszen
a nép nem lehet egyszerre az uralom alanya és tárgya. A „nép” jelentõs hánya-
da életkora és egyéb okok miatt eleve ki van zárva a demokratikus politikai jogok
gyakorlásából, csak képviselõi révén uralkodhat. Ennek formája a parlamenti
vagy pártdemokrácia, ahol mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalom a vá-
lasztott kisebbség kezében van, vagyis a demokrácia a választások közötti idõ-
szakban ki van téve az oligarchia, a kevesek uralmának, ez pedig antidemokra-
tikus. Óvott az autonómia, az önkormányzatiság jelentõségének eltúlzásától is: a
közösségi kiváltságok azért nem jelenthetik a végrehajtás demokratizálását, mert
szembekerülhetnek a népakaratot megtestesítõ törvényhozással. 

Moór nem hallgatta el, hogy a szovjetunióbeli tanácsrendszer ellentmond a
demokráciának: „A politikai demokrácia szempontjából különösen antidemokra-

tikus az, amit a kommunista pártról
mint a munkásosztály élcsapatáról tanít
a leninizmus”. Idézte Sztálin mûveibõl a
megfelelõ passzusokat, amelyekbõl az
olvasó levonhatta a következtetést: a pro-
letárdiktatúra sérti a szabadság és egyen-
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71 Hasonló következtetésre jutott évtize-

dekkel késõbb Kolakowski lengyel filozófus.

Leszek Kolakowski: A demokrácia termé-

szetellenessége. Népszabadság, 2001. októ-

ber 20. 
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lõség elvét. Moór a politikai demokráciát a szociális demokráciával állította
szembe. Az utóbbin lényegében szovjet típusú – a szociális egyenlõséget, a gaz-
dasági jólétet diktatórikus eszközökkel megvalósító, a szabad versenyt felszámoló,
az általános munkakötelezettséget bevezetõ – társadalmi rendszert értett. A gaz-
daságosság munka szerinti különbségtételt feltételez, ami óhatatlanul társadalmi
egyenlõtlenségekhez vezet, állította, s ezzel mintegy megkérdõjelezte Horváth
Barna optimizmusát, aki összeegyeztethetõnek vélte a politikai és a társadalmi
(gazdasági) demokráciát.72

A szellemi képességek különbözõsége folytán a kulturális egyenlõség meg-
teremtése is illúzió – vélte –, ugyanak-
kor az általános mûveltségi szintet a de-
mokrácia alapfeltételének tekintette: a
nyomor, az általános szegénység ugyan-
úgy kizárja a demokráciát, mint a köz-
életi tapasztalatok és az állampolgári
ismeretek hiánya. Az erényt, a mérték-
tartást, a politikai érettséget és a huma-
nitást, az igazi emberiességet – vagyis
a testvériséget – elengedhetetlenül fon-
tosnak tartotta ahhoz, hogy a sokak által
óhajtott demokrácia Magyarországon
meggyökerezhessen.

A tudósok hittek a demokrácia meg-
valósíthatóságában, de szavaikból kiér-
zõdik a várható nehézségek miatti aggo-
dalom. A politikusok elsõsorban kam-
pánycélokra használták az alkalmat, de
az elõadássorozat témája és helye miatt
nem térhettek ki politikai elképzeléseik
tudományos igényû általánosítása elõl.
A tudósok szociálisan érzékeny polgári
demokráciát vizionáltak, a politikusok
pedig demokráciának nevezték azt a ha-
talmi formát, amelynek megtartására és
megerõsítésére törekedtek.73
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72 A jogfilozófia iránt érdeklõdõ Horváth

sokat köszönhetett Moór Gyulának, aki segí-

tette tudományos és egyetemi karrierjét.

Kapcsolatuk a harmincas években megrom-

lott. Ennek személyes okai – Moór élesen

megbírálta Horváth Jogszociológiáját – és

világnézeti okai – egymástól eltérõen ítélték

meg a harmincas évek politikai, ideológiai

változásait – egyaránt lehettek. (Az 1930-as

években távolodott el Szekfûtõl az addig õt

igen nagyra értékelõ Németh László is.)

Horváth Barna szerint Moór 1935-ben nem

csupán igaztalanul kritizálta, hanem mint-

egy denunciálta is õt, amikor anarchistának,

kozmopolitának és pacifistának nevezte.

Szabadfalvi (1999) 111–125. p. Szerinte

Moór nem is volt „igazán magyar”. Horváth

(1993) 66. p.

73 A Pázmány Péter Tudományegyetem vi-

tasorozatát is – némileg áttételesebben, mint

a vele csaknem egy idõben zajló Új Szellemi

Front-akciót – kisajátította az MKP. Az elõ-

adásokat közreadó vaskos kiadványban a

megszólalások sorrendjét megváltoztatták:

a kommunisták és közvetlen szövetségeseik

írásai indították a kötetet, így az a látszat ke-

letkezett, mintha õk lettek volna a demokrá-

cia igazi letéteményesei.
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SZEKFÛ GYULA A DEMOKRÁCIÁRÓL

Szekfû a húszas–harmincas évek Magyarországának egyik legismertebb, legte-
kintélyesebb tudós személyisége volt. Olyan történész és olyan publicista, aki a
históriát képes volt saját korával egybevetve is értékelni. Véleményével, amely
a politikai és társadalmi átalakulásokkal együtt változott, megosztotta az embe-
reket. Sokan szívesebben látták volna a húszas évek antiliberális, kurzustámoga-
tó Szekfûjét, és nem vették jó néven a harmincas évek közepétõl egyre élesedõ
politika- és társadalombírálatát. Úgy is mondhatnánk: a nézeteikhez a változá-
sok ellenére is ragaszkodók lemaradtak a változásokra fogékony Szekfû mellett.
Eltávolodtak tõle azok a hívei is, akik szellemi mentorukhoz hasonlóan változ-
tak ugyan, de egészen más irányban, mint a történész gondolkodó. A gazdasági
világválság nyomán megnõtt a szocializmussal és a nemzeti/faji gondolattal ro-
konszenvezõk száma, akik a kapitalista, polgári viszonyok átformálásával, le-
bontásával, az állami szerepvállalás növelésével képzelték el a tömegek jogos
igényeinek kielégítését. A kiútkeresõk végletes megosztottsága következtében a
kelet-közép-európai összefogásban, a népi (paraszti) õrségváltásban reményke-
dõ népiek szembekerültek a polgári értékrendhez, a német-osztrák kultúrkörhöz
ragaszkodó, a nacionalizmus veszélyét felismerõ Szekfûvel, akinek ellenszenves
volt az egyre kirekesztõbb magyar nemzeti eszmekör. Eltérõ véleményük a (pro-
testáns) ellenzékiséggel fûszerezett nemzeti elkülönültségrõl, valamint a pa-
rasztság múlt- és jövõbeli szerepének megítélésérõl olyan mély árkot vont közé-
jük, amelyet a demokrácia iránti elkötelezettségük sem tudott áthidalni. Annál
kevésbé, mert a demokrácia értelmezésében, megvalósításának módjában nem
voltak közös nevezõn. Szekfû egyre többet adott fel korábbi antiliberalizmusából,
a népi ideológiai hívei pedig egyre nagyobb vehemenciával kárhoztatták a libe-
ralizmust: a szociális feszültségek oldása érdekében hajlamosak voltak lemonda-
ni egyes szabadságjogokról is, amit Szekfû elfogadhatatlannak tartott. 

Magyarország második világháborús szerepvállalása újra közelítette egy-
máshoz a szemben álló feleket: a német befolyás növekedését mind Szekfû, mind
a népiek végzetesnek tartották. A rosszban azonban meglátták a jót is, különö-
sen 1943 után, amikor a józanul gondolkodók már a fasizmus vereségével szá-
moltak: a kényszerû várakozási idõ alatt kidolgozhatták a háború utáni új rend-
re vonatkozó elképzeléseiket. A tervezgetés idõszakában megint szembekerült
egymással Szekfû és a népiek radikális csoportja – a Németh László-hívõk, azok,
akik a szociális problémákra érzékeny polgári demokráciával szemben a szocia-
lizmus nemzeti változatában hittek. Ezeket az ellentéteket a háború befejezéséig
valamelyest mérsékelte a fasizmus elleni összefogás.
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Szekfû 1941 és 1944 között fogal-
mazta meg demokráciaelképzeléseit,
amelyeket 1945 tavaszán, nyarán már a
valósággal szembesíthetett. A Népszava
emlékezetes 1941. karácsonyi számában
arról írt, hogy demokrácia csak a sza-
badságon, az emberi méltóság tisztelet-
ben tartásán alapulhat; a szabadságjo-
gok biztosítása azonban önmagában még
nem demokrácia, vagyis a szociális prob-
lémák megoldása nélkül a demokrácia
elképzelhetetlen. A Magyar Nemzetben
1943–44 fordulóján megjelent cikkso-
rozatában a demokratikus társadalmi
berendezkedés legfõbb ismérveit részle-
tezte. A „Valahol utat vesztettünk” a de-
mokratikus berendezkedésû országok
katekizmusa lehetne. Szekfû, száz év-
vel korábbra visszanyúlva, a centralisták
demokráciaelképzeléseit elemezte, és
részletesen kitért azokra az általuk java-
solt demokráciaformákra, amelyeket a
háború utáni Magyarországon kívánatos-
nak látott. Demokráciaépületét az egy-
kori centralistákhoz hasonlóan õ is négy
fõ pillérre helyezte: a „szabad községek-
re” 74 (a helyi közösségekre, önkormány-
zatokra), az egyesülési jogra75 (a mun-
kások és a parasztok önszervezõdésére),
a politikai humanizmusra,76 valamint a
népképviseleti szervekre77 (parlament,
kormány). 1848–49-ben és 1918–19
fordulóján ugyan történt kísérlet arra,
hogy az elképzelések a gyakorlatba is
átkerüljenek, a bukott forradalmak utáni
helyzet azonban jelentõsen csökkentette
a realizálás esélyeit. 
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74 „»A szabad községi rendszer az elsõ

láncszem, mely a család után az embert a

státushoz fûzi« [Csengery Antal], ez tanítja

meg arra, hogy saját érdekén felül a mások

javáért is kell cselekednie; ez tanítja meg

arra, hogy maga és családja szélesebb társa-

dalmi körökbe is beletartozik, s ezért mondja

szó szerint Tocqueville-nak az észak-ameri-

kai községi rendszert jellemzõ szavait idézve

[Csengery]: a szabad község a hazafiságnak

és szabadságnak elemi iskolája mindenütt.”

Szekfû (1987) 17. p.

75 „Az egyesülési jog egészen más, mint a

politikai pártszervezés, mely utóbbi már az

államra és annak hatalmi eszközei megszer-

zésére irányul, nem pedig az ember tehetsé-

geinek egyesülés útján való szabad kifejté-

sére. […] A demokrácia apró munkát jelent,

kisemberek örök apró munkáját […], a kis-

emberek önkéntes és szabad szervezetei

megmaradnak akkor is, ha a felépítményeket

krízis fenyegetné.” Uo. 32. p.

76 „Törvényhozóink szavaiban mind több a

rétori fordulat és mindinkább megszilárdul

az a nemzeti frazeológia, melynek lehullott,

szétporló morzsáira úgynevezett nagy sikerû

beszédekben ma is ráakadhatunk, de mind-

inkább kihûl bennük az eötvösi és deáki em-

berszeretet melege […]. Ebben a szinte l’art

pour l’art állami életben az ember fajsúlya

mind könnyebb lesz, értéke kisebbedik és

mellõzhetõ.” Uo. 48. p.

77 „[A] demokrácia szó szerint és tényleg

az egész nép uralmát jelenti, s amennyiben a

közügyekben való részvételnél mégis kell

valami korlátozást, szelekciót végrehajtani,

ennek egyetlen elve és megokolása lehet:

hogy ne kapjanak szerepet olyanok, akik a

RE
M

ÉN
Y 

ÉS
 S

ZO
RO

NG
ÁS

A DEMOKRÁCIA REMÉNYE – MAGYARORSZÁG, 1945

005Standi.qxd  11/26/2005  7:02 PM  Page 79



A háború befejezésekor Magyaror-
szágon az ideiglenesség állapota fele-
más helyzetet teremtett: mindenhez a
gyõztesek egyetértése, beleegyezése kel-
lett. Elõny és hátrány is volt ez egyszer-
re. Lehetõség nyílt ugyan a társadalmi
rend korszerûsítésére, a demokrácia
megteremtésére, Magyarország azon-
ban annak a totalitárius Szovjetuniónak

az érdekszférájába került, amelyrõl nem lehetett tudni, meddig engedi közvetlen
szomszédságában a maga társadalmi berendezkedésétõl gyökeresen eltérõ poli-
tikai, társadalmi rendszer mûködését. Szekfû sejtette, hogy az ország sorsa a
szovjet gyõzelemmel beláthatatlan idõre megpecsételtetett. Csupán abban re-
ménykedett, hogy a hódítónak egyelõre nem érdeke a teljes bekebelezés, ami ta-
lán lehetõvé teszi a demokrácia egyes elemeinek fennmaradását, a megõrzendõ
értékek rezerválását a jobb idõkre. Ez volt a mérleg egyik serpenyõjében. A má-
sikban pedig a megkönnyebbülés, hogy a háborút követõ változások végre átlen-
dítik a holtponton a mozdulásra, modernizálódásra képtelen társadalmat. Új po-
litikai intézményrendszer jött létre, amelyet új politikusi gárda irányított, a föld-
osztással pedig gyökeresen megváltoztak a tulajdonviszonyok. Az átalakulás
vesztese az önmaga jogainak csorbítását 1945 elõtt érthetõen halogató középosz-
tály (és az arisztokrácia) lett, amelynek tagjai javaikkal együtt presztízsüket is
elvesztették. Velük együtt ítéltetett elmúlásra a polgári mûveltség és mentalitás,
a régi világ értékesebb fele, amelynek megszûntét talán Márai fájlalta leginkább,
de Szekfû is mélységesen együtt érzett osztályos társaival. 

Történelmi ismeretei alapján tudta, hogy túlélésre csak akkor van remény,
ha a nemzet számot vet az új helyzettel, és nem az értelmetlen, öngyilkos szem-
beszegülést választja. Amire egyébként sincs erkölcsi alapja, hiszen a történ-
tekért kisebb-nagyobb mértékben valamennyi honpolgár felelõs, vezetõi pedig
különösképpen elmarasztalhatók – mindenekelõtt a szociális reformok haloga-
tásáért, a háborúba való belépésért. Szekfû azt is világosan látta, hogy az új po-
litikusi gárda nincs a helyzet magaslatán, kivéve a kommunistákat, akik felké-
szülten és taktikusan vetették bele magukat az országátalakító munkába. Mint
annyian mások, õ is értékelte a kommunisták tetteit és gesztusaikat, és nem kí-
vánt csupán taktikai fogást látni bennük. 

1945 tavaszán elismerõen írt arról, hogy az MKP nyíltan – pártkonferencián –
volt képes szembeszállni saját szélsõségeseivel: „A kommunista párt pünkösdi
magatartásából még azt a tanulságot is levonhatjuk, mi, polgáriak, hogy az ön-

80

demokrácia életét megzavarhatnák. […] A

mi száz év elõtti politikusaink is liberálisok

voltak, de õk erõs államot, benne erõs kor-

mányt követeltek, s egyszersmind minden

óvintézkedést megtettek, nehogy az erõs ál-

lam a rend, igazság és közjó fenntartásán

túlcsapva, az egyént és társadalmat jogtalan

és káros módon elnyomja.” Uo. 35.; 42. p.
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kritikát szabad és kell is gyakorolnunk még akkor is, ha ezzel kitesszük magun-
kat a kívülállók támadásának. A kommunista párt úgy tudta, hogy belsõ életében
még sok javítanivaló akad, s ezt ki is mondta; mi csakugyan azt hisszük-e, hogy
a polgári demokrácia készen van, anélkül, hogy javítani kellene rajta?”78

Ha gyanakodott is az MKP álságosságára, nem látta értelmét – a nemzet
szemszögébõl: hasznát –, hogy nyíltan hangoztassa kétkedését a kommunisták
õszinteségében. Jobb megnyerni a fenevadat, mint ingerelni, ha már kénytelenek
vagyunk együtt élni vele. A kommunisták méltányolták a távolságtartó szekfûi
lojalitást. Szekfû, amikor a belsõ vagy a külsõ emigráció helyett 1945-ben a köz-
szereplést választotta, a századelõn megkezdett útját folytatta. Mint már nemegy-
szer, most is a kollaboráló, a megalkuvó színében tûnhetett fel, másrészt tudnia
kellett, hogy áldozatával önmagának árt leginkább: a kommunisták teljes hata-
lomátvételét követõen óhatatlanul a perifériára kerül. 

1945-ben azonban még nem vetõdött fel élesen a megalkuvás vagy szembe-
szegülés problémája. A kialakulatlanság, az összekuszáltság, a felemásság, a hir-
telen váltás miatt ez az év a kegyelem éve volt mindazoknak, akik közszereplõi
elhivatottságuk miatt nap mint nap döntésre kényszerültek. 

Szekfû Gyula a „Valahol utat vesztettünk”-ben propagált demokráciaelkép-
zelések közül 1945-ben szinte egyikrõl sem vélte, nem is vélhette, hogy az rész-
ben vagy egészben megvalósult. A helyi, spontán demokratikus kezdeménye-
zéseket elõbb a megszállók veszélyeztették, amikor – ellátásuk zavartalansága
érdekében is – visszaállították a régi közigazgatást, majd a hatalomra került új
pártok döntöttek úgy, hogy nem kockáztatják saját hatalmukat a nehezen össze-
fogható és ellenõrizhetõ spontán önkormányzati formák elismerésével, inkább
megszállták, korlátozták, majd bekebelezték õket. (Pártparitásos alapon újjászer-
vezték a nemzeti bizottságokat, és koalíciós – alapvetõen kommunista – ellenõrzés
alá vonták a pártkatonákkal kicserélt helyi képviselõtestületeket.) A szakszerve-
zetek és a parasztság, valamint az értelmiség és az ifjúság egyesületei is önös
pártérdekeket szolgáltak, a hatalmi harc eszközeivé váltak, ahelyett, hogy réteg-
és csoportérdekek önigazgató képviseletei lettek volna. 

A politikai humanizmus valódi jeleivel 1945 után sem találkozhatott, egye-
dül az államhatalmi formák változását értékelhette a demokrácia megvalósítása
felé tett lépésként, azonban e téren is számos fenntartása volt. Szerinte Magyar-
országon nyoma sincs a törvényhozó, a bírói és a végrehajtó hatalom kívánatos
elkülönülésének, ahol „az így vagy úgy létrejött legislativától függ az executiva,
a kormány is, továbbá, hogy a bírói ha-
talom is egyrészt az executivától függ,
másrészt pedig a népbíróságok és az az-

81

78 Szekfû Gyula: Egy pünkösdi pártnap.

Világ, 1945. május 26.
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zal összefüggõ intézmények a parlamenttõl, vagy az azt összehozó pártoktól, vagy
azok grémiumától állíttatnak össze”.79

Szekfû többnyire óvatosan, áttételesen fogalmazta meg fenntartásait. Álta-
lánosságoknak tûnõ etikai, politikai tanácsokkal látta el a pártok vezetõit, azt
remélve, hogy akit burkolt kritikája illet, ráismer magára, és változtat álláspont-
ján, az egyértelmû bírálat viszont ellenállásra, ellenszegülésre, esetleg bosszúra
késztetne. „A népuralom vezetõinek pontosan le kell mérniük minden cseleke-
detük következményeit, folyton elõre nézniük azokra, amiknek tetteik nyomán
be kell következniük, egyszóval gondolkodniuk kell, és a realitás határai közt
maradva, ok és okozat viszonyával tisztában kell lenniük” – írta június elején,
bízva az értelmes beszéd, a reális helyzetértékelés tudatformáló szerepében, a
megfontoltság, a józanság, a mérlegelõ kiegyensúlyozottság demokráciaalakító
hatásában.80 De szkepszisét sem hallgatta el: „[…] hányszor hallunk közéleti
megnyilatkozásokat, amelyeket szerzõik egészen más céllal szerkesztettek meg,
mint amit a valóságban elérnek velük. Vezetõk és vezetettek gyakran ugyanazon
ítéletképesség-hiányban szenvednek, és a nagyobb kisiklásoktól tán azt tart vissza
bennünket, hogy életünk a vesztett háború és szenvedései következtében annyi-
ra szûk és mély mederben folyik, hogy abból kilépni és valami rendkívüli logi-
kátlanságot, irreális kalandot rögtönözni tisztára lehetetlen. Nem csodálhatjuk
azonban, hogy ilyen lelki berendezéssel új demokratikus állami és társadalmi
rendet egyelõre alig lehet felépíteni.”81

Mérleget vonva az 1945 augusztusát megelõzõ hónapok „szédítõen gyors”,
„forradalmi feszültségekkel és forradalmi újításokkal” kísért fejlõdésérõl, meg-
állapította, hogy az egyenlõsítés jelentõsen elõrehaladt, s ebben a polgári, nem
marxista pártok partnerei voltak a marxista pártoknak. A nagykoalíció azért lehe-
tett sikeres, mert a pártok egyetértettek a legfontosabb követelésekben. Szekfû
eredménynek könyvelte el, hogy az 1945 utáni átalakulás „aránylag békésen
folyt le, nyugodtabban és biztonságosabban [a] széles tömegekre, mint az egyko-
ri õszirózsás forradalom”.82 Elfogulatlansága mindkét irányban megmaradt. „Az

egyenlõsítés […] feltétlenül a szabadság
rovására megy”, s különösen a rendõrség
mûködése nem felel meg a „szabadság-
elvi demokrácia” követelményeinek.83

Együtt érzett az egyenlõsítés következté-
ben egyre nehezebb helyzetbe kerülõ
középosztálybeliekkel, akik közé maga
is tartozott, és abban reménykedett, hogy
a sikeres, de túlhajtott egyenlõsítési fo-

82

79 Szekfû Gyula: A „klasszikus demokrá-

cia”. Világ, 1945. július 22.

80 Szekfû Gyula: Értelemhiány. Világ,

1945. június 3.

81 Uo.

82 Szekfû Gyula: Tavasz óta. Világ, 1945.

augusztus 19.

83 Uo.
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lyamat a gazdasági konjunktúra iránti igény hatására lassulni fog. (Számítása
nem vált be: a hatalmon lévõk nem a szabad piacgazdálkodás támogatásával kí-
vántak úrrá lenni a gazdasági nehézségeken.)

Augusztus végén már a korábbival ellenkezõ tendenciát konstatált: úgy lát-
ta, nõtt az ellenérzés a koalíció vezetõ pártjai, az egyenlõsítõ elvûek iránt, amit
õ az adott történelmi helyzetben káros jelenségnek ítélt. Nem csupán azért,
mert nem látott lehetõséget a Szovjetuniótól való függés megváltoztatására,
hanem azért is, mert veszélyesnek ítélte a polgári demokrácia álhíveinek hirte-
len megszaporodását. A letûnt rendszer visszasíróit sorolta ide, akiket semmi-
féle irányító szerepre nem tartott alkalmasnak. Megértette a kommunistákkal és
az MKP szövetségeseivel84 szembeni ellenérzéseket, de nem látott lehetõséget
a nagykoalíció felbontására. „A szabadság mai hívének tudnia kell, hogy a ko-
rábbi vezetõ réteg, a középosztály, rossz lóra tévén mindenét, sõt az ország va-
gyonát és létét is, elvesztette hatalmát, és nem vezethet többé. A vezetést ma
már csak a parasztság és munkásság nevében lehet gyakorolni, és a szabadság-
elvi rendszer, a polgári demokrácia jelene és jövõje sem a középosztálytól, ha-
nem ettõl a két »uralkodó« osztálytól függ. Ehhez képest a polgári demokrácia
híveinek õszintén el kell fogadniok a politikai tényeket és berendezéseket,
amelyek az elmúlt fél évben éppen a középosztály gyöngesége és korábbi bûnei
folytán jöhettek létre, s amelyek a szabadság elvét súrolva, az egyenlõsítés felé
mennek. El kell ismerniök, hogy ezek vissza nem csinálhatók, ellenkezõleg: a mai
és holnapi fejlõdésünk alapjai. És õszintén el kell ismerniök a külpolitikai té-
nyeket is: hogy a magyarságot a német elnyomástól a szovjet hadsereg mentette
meg, hogy a Szovjet-Világbirodalom [sic!] szomszédunk lett, az is fog maradni, s
mint ilyen, anyagi és szellemi téren természetes módon is nagy befolyást fog
ránk gyakorolni.” 85

Szekfû makacsul kereste a magyarázatot a népi/proletár demokrácia hívei-
nek gyors térnyerésére. A kommunisták és koalíciós partnereik86 sikerét nem
csupán ügyes és mértékletes politizálá-
suknak tulajdonította, hanem elsõsor-
ban a háború következtében kialakult
helyzetnek: a konjunktúra az egyenlõsí-
tés híveinek ölébe hullott. „Az alapot
készen kapták a vesztett háborúból és
annak kísérõjelenségeibõl: elszegénye-
dett polgárságot, befolyását és önbizal-
mát vesztett középosztályt, de a társa-
dalmi piramis csúcsainak, az egyházi és

83

84 A kommunista pártról és szövetségesei-

rõl Szekfû mindig áttételesen beszélt, az

egyenlõsítés pártjainak, a munkásság és a

parasztság nevében hatalmat gyakorló pár-

toknak nevezte õket. 

85 Szekfû Gyula: A szabadság hívei. Világ,

1945. augusztus 26.

86 Szekfû továbbra sem nevezi meg õket: az

egyenlõsítõ demokrácia híveirõl ír.
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világi nagybirtoknak s a tõkés hatalomnak lehordása már az õ eredményük.”87

Úgy csinálták a forradalmat, hogy „különbözõ szabadságjogokat kihagytak”,
olyanokat, „amelyeket a korábbi polgári korszakban sem élvezhetett egészükben
a magyarság”. A lehetséges folytatásról aggódva nyilatkozott: valószínûsítette,
hogy a nagykoalíció a választások után is fennmarad, a demokratikus politizálás
meghonosodásában azonban nemigen bízott. Különösen azt tartotta aggályosnak,
hogy a felelõsségre vonások a nyilvánosság kizárásával folytak.88 „Minden párt-

nak csak hasznára lehet, ha tagjain is
felülemelkedõ igazságérzetet tanúsít –
az Igazságnak ma is nagy hatása van a
magyarság minden rétegében.” Óvatos-
sága realitásérzetébõl fakadt: világosan
látta a múltban elkövetett hibákat, tisz-
tában volt korának bel- és külpolitikai
helyzetével, számolt a lakosság és veze-
tõi erkölcsi, mentális és egzisztenciális
állapotával, s így nem sok választása
maradt. Azt szerette volna, ha az 1945
õszére kialakult állapot konzerválódik,
vagyis tartósan fennmarad a két ellenté-
tes demokráciafelfogás híveinek vi-
szonylagos egyensúlya. Az erõsebbet
türelemre és mérsékletre, a gyengébbet
kivárásra és tûrésre intette, „mert ebben
az elpusztult országban, ahol a háztetõ
és ablak, a fûtõanyag és a betévõ falat
egyképpen hiányzik, és a hosszú télen
át hiányozni fog, mindenki feladata a
helyreállítás, és nem az, hogy már most,
néhány hónap alatt oldjuk meg két év-
század legnagyobb problémáját, a sza-
badság és egyenlõség közti feszültséget,
a polgári és a proletárdemokrácia89 el-
téréseit.”

Szekfû minden lehetõ alkalommal
visszatért az alapkérdéshez, a kétféle,
egymástól lényegileg eltérõ demokrácia
összeegyeztethetõségének problémájá-

84

87 Szekfû Gyula: Az egyenlõség hívei. Vi-

lág, 1945. szeptember 2. A további idézetek

is innen valók.

88 Hasonló problémákat járt körül Bibó Ist-

ván hónapokkal késõbb, már a választások

után, 1945 decemberében A magyar demok-

rácia válsága címû írásában. Bibó a politi-

kai praktikum felõl közelített a demokráciá-

hoz: a jobb- és baloldali szélsõségekkel

szemben a középpártok – az SZDP és az

NPP (ez utóbbinak maga is tagja volt) –

presztízsnövekedését látta volna szerencsés-

nek. Azét a két pártét, amely a demokratikus

szocializmusról igencsak eltérõ módon gon-

dolkodott. (Bibó és Szekfû 1945 utáni tevé-

kenységének összehasonlító feldolgozása

még várat magára.) Bibó demokráciafelfogá-

sáról ebben az írásban azért nem esik szó,

mert decemberig egyetlen cikk kivételével

(A demokratikus Magyarország államfor-

mája. Szabad Szó, 1945. június 10.), amely

fõként aktuálpolitikai vonatkozású volt, eb-

ben az évben mást nem publikált.

89 Visszatérése a „proletárdemokrácia” ki-

fejezéshez azt jelzi, hogy Szekfû megsejtette:

a jövõbeli hatalom leginkább a Tanácsköz-

társaság ideáira fog épülni, s nem valami

harmadikutas magyar szocializmust valósít

meg, amiben pedig 1945 után számos balol-

dali értelmiségi bízott.
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hoz. Tudta, hogy a polgári és a „népi vagy munkásdemokrácia” – 1945 októbe-
rében már ezt a kifejezést használta – alapértékeinek különbözõsége miatt a
nagykoalíció természetellenes képzõdmény, de ezt még mindig kisebbik rossz-
nak tartotta, mint az egyenlõsítõpártiak korlátlan uralmát. Azt is látta, azzal,
hogy az ország szovjet érdekszférába került, a nyugati típusú polgári demokrácia
megvalósulásának nincs esélye. Már-már kétségbeesetten sürgette a forradalmi
változások során háttérbe szorult szabadságjogok „demokrácia követelte helyre-
állítását”, bár éreznie kellett, egyre inkább lehetetlent kíván. A gazdasági ne-
hézségek miatt – írta – „szinte könnyelmûségnek láthatják némelyek, hogy
akadnak, akik sajtószabadságról vagy személyes szabadságról beszélnek, és
ezek fenntartásának feltételeit mérlegelik. Elõször élni, aztán filozofálni. De va-
lóban alig lehetséges igazi emberi életet élni a filozofálás, a dolgok tudatos
szemlélete nélkül. Az éhínségtõl pedig csak akkor menekülhetünk meg, ha sike-
rül állami és gazdasági életünket célszerûség szerint rendbe hoznunk, rendezett
élet pedig demokráciában, ami minden pártunknak programjában egyformán
benne van, az emberi jogok érvényesülése nélkül nem is képzelhetõ el.”90

A lehetõségek szûkülésével Szekfû egyre inkább az elmélet, a bölcselkedés,
a moralizálás bástyái mögé vonult. A helyzet bizonyos tekintetben az 1941 végi-
re emlékeztetett, amikor a jövõ bizonytalansága miatt csak elvi kívánalmakat le-
hetett megfogalmazni, de ez sem 1941-ben, sem 1945 második felében nem volt
kevés. 1945 nyarán és õszén azokat a gondolatokat árnyalta tovább, amelyeket
A szabadság fogalma címû, 1941. karácsonyi írásában fogalmazott meg elõször.
Az foglalkoztatta – s ebben nem volt egyedül –, hogyan lehet egyensúlyt terem-
teni a demokrácia két elve, a szabadság és az egyenlõség között, a szabadságel-
vûek és az egyenlõségpártiak közötti ellentéteket kiegyenlíteni, a szociális
egyenlõtlenségek mérséklése mellett is megõrizni a polgári demokrácia értékeit,
elkerülni, hogy a totalitarizmus gyõzzön a politikai pluralizmus felett. Szekfû
ésszerû kompromisszumot, kölcsönös belátást, õszinte és mélyreható önvizsgála-
tot sürgetett, a problémák sokoldalú végiggondolását és megvitatását szorgalmaz-
ta, és ennek érdekében írta a Világba hétrõl hétre a nemzeti tudatot pallérozó
cikkeit.

A demokrácia a nagy francia forradalom óta a szabadság és az egyenlõség
küzdelme: „ugyanez a két elv méri össze egymással erejét a második világhábo-
rú végével újraéledõ nyugati képviselõtestületekben” – állapította meg.91 A ha-
zai problémák megoldásához e két nagy
elv társadalmi vetületeinek vizsgálata
vihet közelebb, nem az elvont „klasszi-
kus demokrácia” megvalósításának kö-

85

90 Szekfû Gyula: A választás után. Világ,

1945. október 21.

91 Uo.
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vetelése, javasolta óvatosan, amibõl a szabadságjogok védelmének szándéka és
a társadalmi igazságosság iránti vágy, valamint a mindkét elv veszélyeztetettsége
miatti aggodalom olvasható ki.

Szerinte a klasszikus vagy tiszta demokrácia elméleti fogalom, ami nem
vihetõ át az 1945-ös év magyar gyakorlatába. A rengeteg szenvedésen átment,
beteg társadalomtól nem várható el, hogy néhány hónap alatt szabadságot,
egyenlõséget és testvériséget teremtsen. „A demokrácia a kormányformák közt a
legnehezebben megvalósítható, mert ép és egészséges társadalmat s ennek zök-
kenés és súrlódás nélküli funkcionálását kívánja. Bizonyos morális és politikai
érettség kell hozzá, s ez a nép, amely ezt az érettséget még nem érte el, amely
képtelen önmaga megállapítani saját szabadságának és belsõ egyenlõségének
feltételeit, az nem is juthat el önmaga kormányzásához: mindig újabb zsarnoko-
kat fog a saját nyakára ültetni.”92 „Csecsemõ-demokráciáról” írt, mint Rákosi,
de nem a „reakciótól” féltette az új társadalmi rendet, mint a rendõrség megerõ-
sítését szorgalmazó kommunista vezetõ. Õ a legfõbb veszélynek a hatalom túlzott
koncentrációját tartotta. 

Július végén megjelent cikkében még nyíltabban – saját értékelése szerint
a megértetés érdekében szinte primitíven leegyszerûsítve – írt a demokrácia lé-
nyegi összetevõirõl és a megvalósítás buktatóiról.93 Azért szánta el magát erre,
mert nehéznek tartotta az eligazodást a jelszavak erdejében, és a tájékozódásban
akart gyámoltalanul tévelygõ embertársainak segíteni. A demokrácia a politikai
és a gazdasági egyenlõség egyensúlyáért folytatott küzdelem, és akik az egyik ol-

dal felé billentik a mérleget – mint a
marxisták az egyenlõség felé –, egyúttal
a demokráciát is felszámolják: „A mar-
xista gondolat […] a polgári berendezés
elítélésével a polgári demokrácia helyé-
be a munkásság uralmát, ezen keresztül
a kizsákmányolás megszüntetésével az
egyedül megmaradt és az egész népet
magában foglaló proletárság demokráci-
áját tûzte ki végsõ céljául. A polgári de-
mokrácia helyett proletár demokráciát,
amit ma nálunk (ha jól értem ezt a nyel-
vet)94 népi demokráciának hívnak.”95

Egy másik cikkében proletár de-
mokrácia helyett „népi” demokráciát
emlegetett – így, idézõjelben.96

86

92 Szekfû Gyula: A „klasszikus demokrá-

cia”. Világ, 1945. július 22.

93 „Ilyen leegyszerûsített mechanizmus is-

merete nélkül a mai polgár nemigen értheti

meg mindazt, ami körülötte forrong, ezt a

különös keverékét ideáknak és tényeknek,

amelyek mind a demokratikus bélyeget kap-

ták napjainkban, s mégis egymással látszó-

lag kiegyenlíthetetlen ellentétben vannak.”

Szekfû Gyula: Két történeti erõ. Világ, 1945.

július 29.

94 A késõbbi történések ismeretében egy-

értelmû, hogy jól értette.

95 Szekfû Gyula: Két történeti erõ. Világ,

1945. július 29.
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Mi marad a szabadság, vagyis a polgári demokrácia híveinek, ha a náluk
jóval dinamikusabb és eredményesebb egyenlõségpártiak lehetetlenné teszik
számukra az országos politika formálását? Megszerettetni az egész társadalom-
mal a demokráciát. Amíg lehet, minden emberben tudatosítani, hogy a polgári
demokrácia az a rendszer, „amelyben a legtöbb ember jut emberhez méltó élet-
hez, benne a szabadsághoz, s amelyben a legkevesebb kényszer, erõszak, kegyet-
lenség szükséges. […] naponkénti demonstrálását annak, hogy emberhez méltó
élete egy embernek csak akkor lehet, ha a polgári osztályon túl az egész társa-
dalom az erõszakot elutasító szabadság elveit vallja” – írta Szekfû.97 „A sza-
badságelvek megvalósítása a mai átmeneti korban alig lehetséges teljes egészé-
ben” – jegyezte meg rezignáltan.98 Remélni szerette volna, hogy „a két elhajló
demokrácia koalíciójában” fennmarad a pártok közötti jó viszony, de nem tartot-
ta valószínûnek, hogy a második világháború utáni gyõzelmi patthelyzet tartósan
fennmarad a két gyökeresen eltérõ társadalmi berendezkedésû fél – a Szovjet-
unió és a többi gyõztes ország – között. Ez reményeit kétkedésbe fordította. 

ÖSSZEGZÉS

1945-ben Európában még olyan illúziók létezhettek, hogy közmegegyezéssel
megteremthetõ a társadalmi igazságosság, s a szocializmus humanizálja az
egyenlõtlenségeket szülõ kapitalizmust. De míg Nyugat-Európában a tradicionális
demokráciák tökéletesítése folyt, Kelet-Európában a csökevényes demokráciák
kerültek gyökeresen új helyzet elé: a „demokráciát” az a Szovjetunió garantálta,
ahol a nyugati értelemben vett plurális demokrácia és a tõkés piacgazdálkodás a
fasizmus elõretöréséig a legfõbb rosszat jelentette. A fasizmus bukása után a ka-
pitalizmus és a polgári demokrácia még elítélendõbb, ártalmasabb lett, mint ko-
rábban: a fasizmus létrejöttét is a polgári rend bûnéül lehetett felróni. 

Magyarországon 1945-ben a demokrácia szinte minden feltétele hiányzott:
az ideiglenes parlamentben, a közigazgatásban, a tömegek mozgatásában nem a
többség választottjai, hanem a kommunisták voltak a meghatározók, akiket sem
ellenõrizni, sem beszámoltatni nem volt mód. Nem voltak demokratikus intézmé-
nyek, a demokrácia játékszabályait ismerõ és etikusan végrehajtó szakemberek.
Az emberek többsége ugyanakkor bízott
abban, hogy ez csupán átmeneti állapot:
a szabad parlamenti és helyhatósági vá-
lasztások, vagyis a többségi akarat meg-
nyilvánulása után hozzá lehet látni vala-
miféle igazságos társadalmi és gazdasági
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96 Szekfû Gyula: Tavasz óta. Világ, 1945.

augusztus 19.

97 Szekfû Gyula: A szabadság hívei. Világ,

1945. augusztus 26. 
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rend kiépítéséhez. Szabó Zoltán a kreatív anarchia idõszakának, a dezintegráló-
dás ellentétpárjának nevezte az 1945-ös választásokig terjedõ átmeneti perió-
dust.99 Valóban: ezekben a hónapokban számos olyan gondolat, kezdeményezés
született, amelyek közül nem egy 1956-ban, majd az 1988–90-es rendszerválto-
zás idején újra idõszerûvé vált.

A háború alatti demokráciaelképzelések100 konkrétabbak voltak azoknál,
amelyek 1945-ben nyilvánosság elé kerültek. 1943-ban a hangsúly az alulról
épülõ demokrácia formáinak megtalálására esett, két évvel késõbb viszont szinte
csak demokráciaelméletekrõl folyt eszmecsere, ami meghátrálásként, vissza-
esésként értékelhetõ: a fordított sorrend lett volna az „egészségesebb”. A demok-
ráciaelképzelések éterizálódása nem csupán a társadalomra egzisztenciálisan és
erkölcsileg is szörnyû csapást hozó 1944-es év következménye volt, hanem az új

hatalmi formák körüli bizonytalanságé is.
1945 elején minden nyilvánosan

megszólaló demokratának vallotta ma-
gát. Valóban annak is nevezhetõk, csak
éppen más-más elképzelésük volt arról
a Magyarországon valójában soha nem
létezõ hatalomgyakorlási módról, amely-
re a látszat szerint lehetõség nyílott. El-
képzeléseik kipróbálásáról, gyakorlatba
való átültetésükrõl a kisgazdapárt elsöp-
rõ választási gyõzelme után – 1945 vé-
gén részlegesen, 1946 elejétõl végképp
– le kellett mondaniuk. A kisgazdapárt
és az õt nyomorgató többi koalíciós párt
közötti, egyre inkább elfajuló – alpárivá,
erõszakossá, demagóggá, manipulációs
jellegûvé váló – hatalmi harc lehetet-
lenné tette a demokráciaprobléma nyílt
kibeszélését.

A köztársasági törvényjavaslat par-
lamenti vitáján, 1946. január 30-án õszin-
te (és nemegyszer naiv) demokrata véle-
mények és a diktatúrát megelõlegezõ
nyílt101 és álságos102 kijelentések egy-
aránt elhangzottak. Az erõviszonyok lát-
szólag kiegyensúlyozottak voltak. Utólag
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99 Szabó (2004) 22. p.

100 Szekfû ismert cikksorozata mellett lásd

a sok tekintetben hasonló szociáldemokrata

és kisgazdapárti elképzeléseket. Juhász

(1983) 308–318. p.

101 „Azzal, hogy a köztársasági államformát

megalkotjuk, s hogy ezen államformán belül

mi a leglényegesebb és a valóságos tartalom,

tulajdonképpen még nem dõlt el semmi. […]

egy új alap teremtõdik arra, hogy ezt a har-

cot tovább folytassuk és gyõzelmesen befe-

jezzük” – mondta az NPP képviseletében

Darvas József, a kommunisták egyik legkö-

zelebbi szövetségese.

102 Drózdy Gyõzõ (FKgP) felszólalására

(„Vannak pártok, amelyek olyan jogokkal,

vagy vélt jogokkal fegyverzik fel magukat,

amelyek vagy a törvényhozást, vagy a végre-

hajtó hatalom más szerveit illetik meg. Való-

ságos kisajátítás folyik a nemzet jogait ille-

tõen az egyes pártok részérõl.”) Révai József

(MKP) így reagált: „Tiltakozunk az ellen a

beállítás ellen, t. Nemzetgyûlés, mintha a mi

pártunk bármilyen területen is monopolizál-

ni törekednék az állami funkciókat.” 
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visszatekintve a realitásokkal élni tudók macska-egér harca a demokrácia utópis-
ta híveivel részben már ekkor eldõlt – az elõbbiek javára. A gyanútlan demokratá-
kat orruknál fogva vezették az eltökélt, ravasz hatalomakarnokok.103 „Elkezdõ-
dik a politikai álarcosbál idõszaka.”104 Ennek része a demokrácia védelmérõl
hozott gumitörvény, amely a kommunistákat és szövetségeseit segítette a teljha-
talom megszerzésében, a demokrácia oltalmazása helyett hathatósan járult
hozzá a demokrácia, az emberi szabadságjogok felszámolásához. A gyors siker-
ben szerepe volt a Horthy-rendszer esetleges visszatérésétõl való félelemnek is,
amelyrõl – a korabeli és késõbbi torzítások miatt – nem igazán tudható, mennyi-
re volt megalapozott.

1945-ben a demokráciát alapvetõen a kedvezõtlen bel- és külpolitikai hely-
zet fenyegette, de a veszély nagyságáról a kortársak zömének 1945 tavaszán,
nyarán még sejtései is alig lehettek, s ha voltak is baljós elõérzeteik, azokat
igyekeztek elfojtani. Kevesen érzékelték, hogy a demokratikus hagyományok hi-
ánya, az évtizedek, évszázadok óta megoldatlan vagy rosszul megoldott társadal-
mi problémákkal együtt járó mentális torzulások illuzórikussá tehetnek minden
szép elképzelést. Nem egy gondolkodó a társadalom siralmas erkölcsi állapota
miatt vélte nehéznek a szabadságjogokat biztosító, ugyanakkor szociálisan érzé-
keny társadalmi rend létrehozását. A remény és az aggodalom kettõssége keltet-
te feszültségen sokan önáltatással könnyítettek: lebecsülték a „szovjet veszélyt”
és/vagy felnagyították a magyar társadalom fasiszta fertõzöttségét: meglátták
a demokrácia csíráját a szovjet diktatúrában, és fantomot kreáltak a Horthy-
rendszer mûködtetõibõl – visszatértésüket vizionálták. Határozatlanságuk és Ma-
gyarország második világháborús szerepe miatti bûntudatuk a kommunisták ke-
zére játszott.

Rákosi Mátyás az egyetemen tartott 1945. júliusi elõadásában öt hónapos
demokrácia-csecsemõrõl beszélt, majd az erõs rendõrség szükségessége mellett
érvelve támadást elhárító erõt és kardforgató képességet tulajdonított a demok-
ráciának. Ilyen is lett a második világháború utáni Magyarország: több oldalról
nyomorgatott, fejlõdésben visszamaradt, torz „csecsemõ”.

Írásom célját Moór Gyula szavait kölcsönvéve határozhatom meg legponto-
sabban: „azokról az ellentmondásokról,
belsõ diszharmóniákról és gyakorlati ne-
hézségekrõl [kívántam szólni], amelyek
a demokrácia megvalósulásának útjában
állanak […]. Ezt nem azért tettem, hogy
a demokrácia megvalósíthatatlanságának
csüggesztõ gondolatára jussak, hanem
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103 „Ezek, fiam, cinkölt kártyákkal játsza-

nak” – mondta 1945-ben Reisinger Ferenc, a

Belügyminisztérium 1880-ban született, mun-

kásból lett szociáldemokrata államtitkára

Bibó Istvánnak. Huszár szerk. (1995) 256. p.

104 Pataki (2005) 175. p.
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azért, hogy annak a feladatnak a nagysá-
ga és szépsége, amely az új magyar de-
mokrácia felépítõi elõtt áll, kitûnjék.”105
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