
LITVÁN GYÖRGY

OKTÓBRISTÁK 1945-BEN

Az „októbristák” gyûjtõfogalmát az 1918-as polgári demokratikus forradalom
vezetõ pártjaira – Károlyi Mihály Függetlenségi és 48-as Pártja, a Szociáldemok-
rata Párt, a Polgári Radikális Párt, a Köztársasági Párt – és híveikre szoktuk al-
kalmazni. A Tanácsköztársaság bukása után az ellenforradalmi rendszer ezeket a
demokratikus és liberális irányzatokat is ellenségei közé sorolta, s ha követõiket
kevésbé brutálisan üldözte is, mint a kommunistákat, akiket bebörtönöztetett
és felakasztatott, negyed századon át Károlyi Mihályt és híveit tette felelõssé
Trianonért, és következetesen kirekesztette õket nem csupán a kormányzásból,
hanem lehetõleg a közéletbõl is.

Valójában az októbristák soraiban – itthon és a népes emigrációban – éle-
sek voltak az ellentétek, egyrészt a Horthy-rendszerrel való radikális szemben-
állás, másrészt a kommunistákhoz való viszony, harmadrészt a nemzeti sérelmek
felfogása tekintetében. Károlyi, Jászi Oszkár, Szende Pál, Vámbéry Rusztem cso-
portja például hajthatatlan volt az ellenforradalom leleplezésében és ostorozásá-
ban, de míg Károlyi hajlott a kommunistákkal való együttmûködésre, társai ezt
kereken elutasították. Kettészakadt a Szociáldemokrata Párt is: a balszárny
Bécsben Kunfi Zsigmond, Rónai Zoltán, Bõhm Vilmos vezetésével megalakítot-
ta a Világosság-csoportot, a mérsékeltebbek (Garami Ernõ, Buchinger Manó) a
Lovászy Márton-féle liberális csoporttal adtak ki közös lapot, a jobboldal (Peyer
Károly) pedig otthon maradt, s kereste a kiegyezés módját. Megoszlottak a Ká-
rolyi-párti nemzeti liberálisok is. Hock János, Lovászy Márton, Juhász Nagy
Sándor az emigrációt választotta, amikor azonban Károlyi és Jászi megkísérelte
megalakítani a demokratikus emigráció bizottságát, õk nem fogadták el a területi
revízióról való lemondást.
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A húszas évek elején az országban is elõkerült a „nemzeti és nemzetközi
októbrizmus” megkülönböztetése, amit Jászi – nem egészen jogosan – élesen el-
utasított a Bécsi Magyar Újságban. Pedig feleslegesen aggódott, mert az ellenfor-
radalmi rendszer nem felejtett, és nem ismert ilyen különbséget. A hazatérõ
„nemzeti októbristákat” – Hock Jánost és Hatvany Lajost – súlyos börtönbünte-
tésre ítélték, Garami Ernõt néhány év után meggyõzték, hogy okosabb visszatér-
nie az emigrációba. Az emigránsok hazavágyó része eközben amnesztiában re-
ménykedett, ám ez soha nem valósult meg, a kormányzat nem puhult, és ebben
a vonatkozásban nem változtatott magatartásán. Nem tartott igényt a liberális ér-
telmiség vagy polgárság támogatására. Amikor a harmincas években mégis szük-
ségét érezte valamelyes nyitásnak, az inkább a népi írók, falukutatók irányában
történt, persze igen óvatosan.

Ezt a politikát nagyon szigorúan jellemezte és ítélte el idõsebb korában az
ellenforradalmi rezsim egyik megalapozója, Bajcsy-Zsilinszky Endre. A liberális
Supka Gézához intézett 1943. szeptember 7-i levelében írta: „Ami pedig az
októbrizmust illeti, hát én kezdettõl fogva képtelen voltam arra, hogy e nagy ka-
lap alá foglaljak mindenkit, akár elítélõ, akár felmentõ szándékkal. Egészben
véve inkább gyámoltalanoknak, mint bûnösnek tartom õket, és csak sajnálni tu-
dom, hogy olyan értékek, mint Juhász Nagy Sándor, Nagy Vince, októbristáknak
lebélyegeztetvén, kimaradtak a magyar politikából.” Hozzátette, hogy ide sorolja
még „Garami Ernõt és a becsületes, jó szándékú és mérsékelt szociáldemokrata
munkásságot”, viszont nem változtatta meg elítélõ véleményét „Károlyi Mihály-
ról, aki ezt az egész rendszert a maga tökéletlen személyiségével lebélyegezte”.1

A Horthy-rezsim tehát maga gondoskodott arról, hogy viszonylag egységes
ellenzéki táborba tömörítse a liberálisokat, szociáldemokratákat és a polgári
radikálisok hazai maradványait, valamint a népiek demokratikus beállítottságú
kisebbségét. Az õ számukra nem maradt más remény a politikai visszatérésre,
mint Horthy és rezsimjének bukása. Ebben bizakodott a demokratikus emigráció
is, miután Hock János kezdeti magabiztos jóslatai a diadalmas hazatérésrõl nem
teljesültek. Amikor egy 1923 eleji maribori összejövetelen Jászi körkérdést inté-
zett a jelenlevõkhöz: „Hány év múlva jutunk haza?” – egyedül Károlyi adott
reális választ: „Én mikor nagyon öreg ember leszek – de fiatalon!” Jászi válasza
a teljes bizonytalanságot fejezi ki: „Vagy 6 hó, vagy öt év, vagy soha.”2

Amikor aztán 1944–45 fordulóján a remélt csoda – ha nem is a várt formá-
ban – megtörtént, a hazai októbristák
nyomban és természetes módon tudtak
azonosulni az új helyzettel. Úgy érezték
és azt remélték, most elégtételt kapnak
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1 Supka Géza hagyatékából. Az eredeti fény-

másolata a szerzõ birtokában.

2 Jászi Oszkár naplója… (2001) 338. p.
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az eltelt negyedszázadért, így nem meglepõ, hogy õket is elfogta az újrakezdés –
és az 1918-cal való folytonosság – lehetõségének mámora. Budapest egyik külsõ
kerületében már 1945 januárjában plakát jelent meg egy „Károlyi Mihály Párt”
megalakításáról.3 Az 1944 decemberében megalakult Ideiglenes Nemzetgyûlés
demokratikus pártjaiban már ott találhatók az egykori októbristák. A Független
Kisgazdapártban Bartha Albert, Nagy Vince és Veér Imre, a Szociáldemokrata
Pártban Révész Mihály, Buchinger Manó, Peyer Károly és Szakasits Árpád, a
Polgári Demokrata Pártban Bródy Ernõ, Gorzó Nándor, Haypál Béla, Supka Gé-
za és Rupert Rezsõ. A nemzetgyûlés soraiba választott négy párton kívüli emig-
ránst is: Bartók Bélát, Bölöni Györgyöt, Károlyi Mihályt és Vámbéry Rusztemet,
valamint Juhász Nagy Sándort, a Károlyi-kormány egykori igazságügyi miniszterét.

A Magyar Radikális Párt lemaradt az indulásról, holott Csécsy Imre már no-
vembertõl kezdve több kísérletet tett a megalakítására. Rákosi Mátyás azonban,
aki már ekkor is beleszólt más pártok ügyeibe, Szakasits Árpád útján megüzente,
hogy nem helyesli, mert az új párt megosztaná a progresszív értelmiséget. Azt
ajánlotta, inkább afféle Fabiánus Társaságot hozzanak létre. De még áprilisban
is azt javasolta Csécsyéknek, hogy csatlakozzanak inkább a kisgazdapárthoz.
E ponton érdekes nézetazonosság alakult ki Rákosi és Jászi között, aki Ameriká-
ból ugyancsak ellenezte a pártalakítást, mert nem tartotta érettnek rá a helyzetet.
Rákosit természetesen egész más szempontok vezérelték. Sem ekkor, sem késõbb
nem akart erõs 1918-as jelenlétet a közéletben, egyrészt mert tudta, hogy ez
szélesebb körben nem népszerû, másrészt mert túl közel van 1919-hez, amire
viszont nem kívánt emlékeztetni.

Ugyanezért nem siette el Károlyi Mihály és a többi emigráns vezetõ hazahí-
vását sem. De maga Károlyi is bizonytalan volt. Eduard Benešhez intézett 1945.
február 28-i levelében, miután szerencsét kíván a csehszlovák elnök hazatérésé-
hez, bevallja, hogy a maga részérõl még nem tudja, hazatér-e egyáltalán.4 Ez a
bizonytalanság számos tényezõre vezethetõ vissza, amelyek közül a legkönnyeb-
ben magyarázható Károlyi életkora és felesége betegsége volt. A nála is szkepti-
kusabb Jászi már hónapokkal korábban megjegyezte, nem hiszi, hogy „négy het-
venéves öregúr” (azaz õk ketten, Vámbéry Rusztem és Fényes László) meg tudná

fordítani az események várható menetét
Magyarországon. 1945 elsõ hónapjaiban
azonban, amikor a kérdés kezdett idõ-
szerûvé válni, az elnököt több oldalról
és több irányban igyekeztek befolyásol-
ni az Angliai Magyar Tanácsban, de az
amerikai emigrációból is.
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3 Gorzó Nándor hagyatéka. Magyar Orszá-

gos Levéltár (MOL) P 1494. f. 103. õ. e. A szá-

momra eddig ismeretlen, érdekes doku-

mentum átengedéséért Standeisky Évának

mondok köszönetet.

4 Károlyi… (2003) 56. p.
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Károlyi politikai aggodalmait egyrészt az okozta, hogy nem akarta volna alá-
vetni magát a várhatóan szoros szovjet és kommunista ellenõrzésnek, másrészt –
és fõképpen –, hogy az Ideiglenes Kormány összetételébõl, három Horthy-tábor-
nok miniszterségébõl arra következtetett, hogy az általa gyûlölt régi rendszerbõl
túl sokat õriztek meg annak összeomlása után is. Hazatérésének fõ célja éppen
ennek megakadályozása lett volna. Miközben a Magyar Tanács egyes kommunis-
ta tagjai erre hivatkozva lebeszélték, Polányi Károly és Duczynska Ilona hevesen
érveltek amellett, hogy mennie kell, méghozzá mielõbb, mert távolmaradásával
egész életmûvét megtagadná. A kommunista Simon Mózesnek viszont azt írta
Károlyi január végén: „Mi egyetértésben akarunk lenni a kommunistákkal, és
nem akarunk nekik nehézségeket okozni, de tévesnek tartom, ha a kommunista-
barátok azt hiszik, hogy az egység miatt bevett jobboldaliakat mindenáron fel
kell tornázni. A megtérteket be kell venni, de semmi esetre sem szabad nekik
mindenütt vezetõ szerepet biztosítani és a baloldalt háttérbe szorítani. A balol-
dalnak az a feladata, hogy a progresszív irányzatot tolja elõtérbe.”5

Jászi Oszkárnak is eleve kétirányú aggodalmai voltak a várható hazai fejle-
ményekkel kapcsolatban, de az arányok nála másképp alakultak, mint Károlyi-
nál. „Ugyanis a végsõ probléma nem az – írta már 1943 augusztusában Polányi
Károlynak –, hogy Magyarország a szovjet szférába fog-e tartozni (ami iránt nem
lehetnek kételyek), hanem az, hogy van-e lehetõség arra nézve, hogy Magyaror-
szág még ebben az érdekszférában is nyugati jellegét és legjobbjainak humanista
lelkét fenntartsa.”6 Ilyen szellemben beszélt azon a nagy elõadáson is, amelyet
1944 decemberében tartott Chicagóban, az Amerikai Történelmi Társaság éves
közgyûlésén – véletlenül éppen az Ideiglenes Nemzetgyûlés debreceni megala-
kulásával egy idõben – Central Europe and Russia címmel. S hasonló, óvatosan
optimista eredményre jutott a Choices in Hungary címû cikkében. Aggodalmát
és reményét két remek, találó mûszóval fejezte ki. Egyrészt arról beszélt, hogy már
1944–45 fordulóján a „hasbeszélõ demokrácia” tünetei mutatkoztak például a
korábban felszabadult Romániában;7 másrészt õt is aggasztották a régi „félfeu-
dális” rendszer megmaradt kísértetei, de bízott benne, hogy szovjetek által impor-
tált „inkubátor forradalomnak” legalább annyi haszna lesz, hogy ezeket eltünteti.8

A nyugati emigránsok hazatérése – a háborút követõ zilált kommunikációs
és közlekedési viszonyok közepette –
lassú és nehézkes folyamat volt. Jellem-
zõ a helyzetre, hogy Jászi csak 1945 ok-
tóberében küldte elsõ levelét „budapesti
barátaihoz” címezve (mivel nem tudhat-
ta, ki maradt közülük életben), s ezt sem
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5 Károlyi… (2003) 31. p.

6 Jászi Oszkár válogatott levelei (1991)

463. p.

7 Jászi (1945–46).

8 Jászi (1946).
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postai úton, hanem Halász Miklós újságíróval, aki amerikai katonai gépen érke-
zett Európába. Ebben a levélben egyrészt információkat kért, másrészt összefog-
lalta véleményét a helyzetrõl, s közölte barátaival, hogy nem kíván hazatérni.9

Bölöni György viszont már megérkezett, s 1945. november végén – nem tudni,
kiknek a nevében – az alábbi táviratot küldte Károlyinak: „Arra kérnek, haladék-
talanul térj vissza Budapestre. A Köztársaság kikiáltása a küszöbön áll. Jelenléted
föltétlenül szükséges a megválasztásod biztosítására.”10

Valójában a koalíciós pártok lényegében már megegyeztek – Tildy Zoltán
személyében. Károlyit csak a szociáldemokraták támogatták. A kommunisták
féltek ismert önállóskodásától, a kisgazdák és Mindszenty bíboros természetesen
Tildy mellett voltak. Károlyi nem volt elég fiatal és rugalmas ahhoz, hogy nyom-
ban útnak induljon, maga is bizonytalan volt a tekintetben, akarná-e az elnöksé-
get, el is halasztotta az utazást.

Amikor Jászi megtudta, hogy Károlyit végre hivatalosan is meghívták, január
elején arra figyelmeztette, hazatérve építsen ki maga körül egy megbízható kört,
amellyel érvényesíteni tudja pártok fölött álló programját. „Neked és csoportodnak
kovásznak kell lenni a nagy átalakulás folyamatában” – írta. Végül felajánlotta,
hogy Károlyi hívására átmenetileg maga is hajlandó hazamenni, de csak tanács-
adóként, nem politizáló amerikai magyarként.11

Eközben az októbristák mérsékeltebb hazai ága már korábban kísérletet tett
az önszervezésre. 

Az 1945 elején megalakult Polgári Demokrata Párt, amelynek egyik repre-
zentatív figurája gróf Teleki Géza kultuszminiszter, Teleki Pál fia volt, nem kép-
viselte az októbrizmust, de a párt számos tagja õrizte ezt a hagyományt. A párt
napilapja, a Supka Géza által szerkesztett Világ 1945. július 16-án közölte: „Ok-
tóbrista Klub alakul. Felkérjük mindazokat, akik 1918. október 31. elõtt valame-
lyik forradalmi pártnak (Károlyi Párt, Szociáldemokrata Párt, Radikális Párt,
Köztársasági Párt) igazolhatóan tagjai voltak, hogy az alakuló Októbrista Klubba
való tömörülés céljából közöljék címüket a szervezõ bizottsággal. Dr. Auer Pál,
Dr. Nagy Vince, Supka Géza, Smolka János, Veér Imre.” Semmi nyoma, hogy e
kezdeményezésnek komolyabb hatása lett volna.

Az Ideiglenes Nemzetgyûlés 1945. szeptember 7-i ülése érdekes és sokat-
mondó próbáját nyújtotta az októbrizmus, illetve az 1918-ra hivatkozó köztársa-

sági mozgalom esélyeinek. Az alkalmat
a regényes múltú Veér Imre szolgáltatta,
aki a kisgazdapárt képviselõjeként hosz-
szadalmas felszólalásban tiltakozott az
ellen, hogy a Demokratikus Köztársasá-
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10 Károlyi… (2003) 196–197. p.

11 Uo. 216. p.
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giak Országos Ligáját a belügyminiszter nem hagyta jóvá, helyiségeit elrekvirál-
ták. „Sérelem érte tehát a köztársaságiakat, akiknek vezére Károlyi Mihály, akit
ünnepélyes formában meg kellett volna hívnia a nemzetgyûlésnek, mert õ a de-
mokráciának élharcosa egyfelõl, másfelõl pedig a legnagyobb áldozatot hozta a
magyar nemzet javára.” A kommunista Kossa István itt közbeszólt, hogy voltak,
akik az életükkel is áldoztak. A továbbiakban több kommunista képviselõ (Farkas
Mihály, Révai József) szintén Veér javaslata ellen lépett fel, s a Nemzetgyûlés
végül el is utasította az indítványt. Nem kapott támogatást a szociáldemokrata
vagy a parasztpárttól sem.12

Ezt a légkört tükrözték az októberi helyhatósági, majd a novemberi nemzet-
gyûlési választások eredményei is. Ez utóbbiaknál – a szociáldemokraták kivé-
telével – csaknem valamennyi októbrista kihullott, még a Polgári Demokrata
Pártból is, a Magyar Radikális Párt pedig csak a budapesti helyhatósági válasz-
táson szerzett két mandátumot. Az emigráció októbristái közül is mindössze ket-
ten, Bölöni György és Bõhm Vilmos õrizték meg befolyásukat. Károlyi elnökké
választását azonban õk sem tudták elintézni. 1946. február elején Tildy Zoltán
lett a  második magyar köztársaság elnöke. „A hálátlanságért személyes szem-
pontból csak hálás lehetek” – írta Károlyi Jászinak.13 Jól tudta, hogy a szovjet
megszállás és a magyar pártviszonyok bonyolultsága közepette gyakorlatilag
megoldhatatlan feladat elé kerülne. Fontosabbnak tartotta viszont, és hazatérése
feltételéül szabta, hogy a parlament törölje el az õt hazaárulásban elmarasztaló
bírósági ítéletet. Ez február 14-én meg is történt, a Nemzetgyûlés törvénybe ik-
tatta Károlyi érdemeit. Végre május 10-én feleségével együtt hazaérkezett, s a
Parlament épületében ünnepélyes, sõt megható fogadtatásban részesült.

Jászi azonban a New York-i Az Emberben feltette a kérdést: „Miért nem kell
Károlyi a reálpolitikusoknak?” – azaz miért nem tartották fontosnak, hogy az or-
szág újjászületése egy szimbolikus, a hétköznapokból és a pártközi egyezkedé-
sekbõl kiemelkedõ figurával menjen végbe?14 Károlyi világosabban látta, hogy
az otthoni események már elmentek a fejük felett, s Jászi várakozásával ellentét-
ben a régi hívek sem sereglenek köréje. „A király nélküli bastard után a Szent-
koronás Köztársaság szörnyszülöttje már
útban van.”15

Ám egyikük sem adta fel teljesen:
túl erõs volt a kötõdés a „régi ország-
hoz”, amelyért negyed századon át vál-
lalták az emigrációt és a küzdelmet. Ká-
rolyi úgy gondolta, hogy a Dunai Konfö-
deráció elõkészítésével tehetné a legtöb-
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12 Az Ideiglenes Nemzetgyûlés 3. ülése

1945. szeptember 7-én. Nemzetgyûlési Nap-

ló 1945. 69–70. p.

13 Károlyi… (2003) 268. p.

14 Az Ember, 1946. február 23.

15 Károlyi levele Jászihoz, 1946. január.

Károlyi… (2003) 232. p.
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bet, Jászi pedig, noha 1946 tavaszától egyre világosabban látta, hogy Magyaror-
szág a bezárulás és a diktatúra felé halad, egyre kevésbé tudott ellenállni a vágy-
nak, hogy még egyszer szétnézzen a Duna-tájon, és elbúcsúzzon megmaradt hazai
barátaitól. Annál kevésbé, mert közte és a régi radikális hívek felfogása között
már a levelezés során jelentõs különbségek mutatkoztak.

A hûséges és buzgó Csécsy Imre fel akarta újítani Jászi és a radikalizmus
egész 1918 elõtti örökségét és összes orgánumát: a Radikális Pártot, a Huszadik
Századot, a Társadalomtudományi Társaságot, s egy új hetilapot is indított Ha-
ladás címmel, amelynek rövidesen Zsolt Béla lett a szerkesztõje. Jászi a pártala-
kítást – egykori rossz tapasztalataira is hivatkozva – nem helyeselte. Azt javasolta,
akárcsak korábban Rákosi, hogy inkább egy Fabiánus Társaság-félét alakítsanak,
hiszen a párthoz hiányoznak a tömegek. (Igaza lett, a párt létezett ugyan, de csak
egyszer, az 1947-es választáson tudott – Rákosi jóvoltából – rövid idõre néhány
mandátumhoz jutni. Viszont a többpártrendszer látszatának fenntartása céljából
névleg egészen 1957-ig megmaradhatott.)

Jogosnak bizonyultak Jászi aggályai a Huszadik Század felújítása kapcsán
is, mert Csécsyékkel ellentétben nem hitt abban, hogy egykori folyóiratát most
is szabad légkörben, beleszólástól mentesen lehessen szerkeszteni. Arra azonban
nem számított, hogy éppen õ lesz az elsõ áldozat, mert a lapba küldött beköszön-
tõ cikkét (Huszadik Század – akkor és most) régi hívei és munkatársai fogják
cenzúrázni, amiért szakított egykori materialista világnézetükkel. De nem ma-
radtak el a politikai támadások sem. A fiatal kommunista publicista, Gimes Mik-
lós Az elárult Huszadik Század címmel írt fulmináns cikket az egykori polgári
radikalizmus „viszonylag haladó” értékeinek megcsúfolása ellen a Szabad Nép-
ben,16 amit további támadások is követtek. Ez is jelezte, hogy az októbristák kö-
vetkezõ nemzedéke szembefordult atyái örökségével. Csécsy keményen védel-
mezte nem csupán lapját, hanem azt az illúzióját is, hogy pártjával és lapjával
együtt, elvei fenntartásával, afféle jóindulatú kritikusi szerepet tölthet be a kom-
munisták mellett.

Amikor tehát Jászi Oszkár, akinek látogatása végül 1947 õszére tolódott,
megérkezett Magyarországra, az októbrizmus politikai jelenlétébõl – paradox
módon – már csak a polgári radikalizmus néhány orgánuma s az irányzat végsõ
vergõdése és fokozatos önfeladása maradt a színtéren. Károlyi Mihály már nem
tartózkodott az országban, egykori párthívei szétszóródtak vagy visszavonultak
a politikától, a liberális Világ létezett ugyan Supka Géza színvonalas szerkeszté-
sében, de önálló politikai szerepet nem vállalt. Jászi már megérkezése napján

megállapította, hogy Supka tisztábban
látja a helyzetet, mint Csécsy és radiká-
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lis barátai, akik elhitetik magukkal, hogy szabad országban élnek. Látogatását
elsõsorban arra igyekezett felhasználni, hogy híveit ráébressze a való helyzetre,
s visszatartsa a kollaborációtól. Távozásakor azonban be kellett látnia, hogy nem
járt sikerrel, ezért utólag arra kérte õket, határolódjanak el egymástól politikai
tekintetben, hogy ne zavarják és feszélyezzék egymást.

Egyébként rajta kívül az októbrizmus vezetõ emberei éppen ebben az idõ-
ben jutottak – rövid idõre – fontos diplomáciai szerephez. Kovács Béla kisgaz-
dapárti fõtitkár elhurcolása után sorra lemondtak megbízatásukról Magyarország
nyugati követei, s helyükre Párizsban Károlyi Mihály, Washingtonban Vámbéry
Rusztem, Hágában Bölöni György ke-
rült, Bõhm Vilmos pedig megtartotta a
stockholmi követséget. Jászi keserûen
állapította meg, hogy legrégibb barátai
éppen akkor vállalták a reprezentatív
posztokat, amikor õ bejelentette szakítá-
sát a rendszerrel.17 Az októbrizmus ez-
zel befejezte politikai szerepét.
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17 A magyar kormány 1947. július elején

fogadta el Károlyi követi kinevezését. Jászi

Oszkár Hungarian Situation – Chance for a

Free Demokracy There Believed to be Weak

címû szakító cikke 1947. július 14-én jelent

meg a New York Timesban.
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