
KENDE PÉTER

HOGYAN VÁLT 1945 REMÉNYBÕL MEGOSZTÓ ERÕVÉ?
TÉZISEK

Ez a téma olyan hatalmas, hogy csak címszavakban tárgyalható. A háború óta
eltelt hatvan év legkézenfekvõbb periodizációját követve öt ütemben fogom átte-
kinteni (1945–46, 1947–53, 1953–56, 1957–88, 1989–).

1945: ki volt a demokrácia mellett, és ki ellene?
Ezt a korszakot az 1944-es katasztrófaév vezeti be, s ennek következményei: a ré-
gi Magyarország összeomlása, képviselõinek (ideértve a nyilas uralom személy-
zetét is) nyugatra menekülése, az 1945 elõtti hatalmi-közigazgatási-politikai és
propagandaapparátusok teljes eltûnése. A háború elvesztésével és a szovjet
csapatok megjelenésével a régi Magyarország egészben véve képviselet nélkül
marad (ez alól csak a keresztény egyházak képeztek kivételt), arról nem is szólva,
hogy pszichológiailag csakúgy, mint politikailag, képviselhetetlenné vált.

Hadd emlékeztessek itt egészen röviden a 45-ös év legelejétõl meginduló
büntetõ, megtorló és tisztogató-eltávolító akciókra (népbírósági ítélkezés, mi-
nisztériumi B-listák, titkosan végbemenõ letartóztatások, a választói jegyzékekbõl
való tömeges kizárás), valamint azokra az intézkedésekre, amelyek bizonyos po-
litikai ellenfelek (például Peyer Károly vagy a jelentkezõ katolikus párt) kikü-
szöbölését szolgálták. E lépéseket elsõsorban, ha nem éppen kizárólag, a szovjet
csapatok nyomában megjelenõ és a moszkvai hatalmi központtal szorosan együtt-
mûködõ kommunista pártvezetõk szorgalmazták. Akcióik eredményeként kiszo-
rultak a közéletbõl mindazok, akik a szovjet uralom vagy a hatalom helyi állásai-
ban szovjet támogatással berendezkedõ kommunista párt legaktívabb ellenfelei
lehettek volna.
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De 1945-ben s részben még 1946-ban is megmaradt a „demokratikus új
rend” kétféle felfogása: egyrészt a polgári-paraszti (az FKgP-vel mint fõképvise-
lõvel), másrészt a népi-forradalmi (az MKP-val mint fõképviselõvel). Az utóbbi
felfogást felerõsítette, hogy szélesebb (s persze nem kommunista-forradalmi)
értelemben támogatásra számíthatott olyanok részérõl is, akik így vagy úgy vala-
miféle illúziót tápláltak a társadalomalakítás 1945-ben megnyílt lehetõségeit il-
letõen. Hadd utaljak itt az olyan köztes pozíciókra, mint aminõt például az SZDP
autonóm vezetõi (Kéthly Anna, Bán Antal, Szeder Ferenc stb.) képeztek, akiknek
baloldalisága egy jogtisztelõ demokrácia eszményéhez kapcsolódott, vagy az
olyan közvetítõ próbálkozásokra, mint aminõkkel például Bibó István személy
szerint, a Csécsy-féle polgári radikális párt pedig mint politikai kiscsoport kísér-
letezett. Ez utóbbiakról szólva nagyon nyomatékosan alá kell húzni helyzetük
társadalmi marginalitását, az autonóm szocdemek esetében pedig azt a tényt,
hogy az MKP a „munkásegység” jelszavával és leple alatt a kezdet kezdetétõl
fogva a követõ másodhegedûs hálátlan szerepére kárhoztatta õket.

1947–1953: az 1945 utáni „új világ” kommunista kisajátítása és lejáratása
A 47-es fordulatot végrehajtó és az országot fokozatosan bolsevizáló MKP-MDP
gondolati íve így hangzott: „Az igazi demokraták mi vagyunk – csak mi demok-
raták – Akik mást mondanak vagy akarnak, azok se nem demokraták, sem pedig
helyük nincsen az új Magyarországon.” E végsõkig kiélezett logika jegyében tör-
tént az FKgP szétverése, a 47-es választásokon sikert arató ellenzéki pártok fel-
számolása, az SZDP bedarálása, a népi-parasztpárti irányzat nyílt csatlósítása, az
egypártrendszer és a szovjet mintázatú (1945-ben még alig-alig emlegetett) pro-
letárdiktatúra bevezetése. Ezt követték a diktatúra „osztályharcos” fejleményei
(tömeges letartóztatások, kitelepítések, az úgynevezett kulákok diszkriminálása
és a kisparasztság kényszerszövetkezetesítése), amelyek mély sebeket ejtettek
a magyar társadalom szinte minden rétegében, s máig sem múló, önéletrajzok-
ban és irodalmi mûvekben jól nyomon követhetõ sötét emlékeket hagytak maguk
után.

1945 ennek megfelelõ új, hivatalos (pártállami), de persze egyre szûkebb
körben elfogadott értelmezései: „társadalmi forradalom” volt, melynek a földre-
formon, az államosításokon, a szövetkezetesítésen, a kultúra teljes megújításán
át végül szükségképpen el kell vezetnie a „a szocializmusig”, azaz ennek szovjet
típusú változatáig; és persze „abszolút újrakezdés” is volt, amelynek folytán a va-
lahai Magyarországból csak az maradhat érvényes, ami a népi-demokratikus-
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proletár forradalom elõzményének tekinthetõ (ezt kodifikálták a leszûkített és
teljes önkénnyel újraírt úgynevezett „haladó hagyományok”).

Ezt kiegészíti még két fontos mozzanat: 1. a Vörös Hadsereg általi felsza-
badítás és a szovjet jelenlét gátlástalanul zajos, ízetlenül túlzó glorifikálása;
mint tudjuk, ez már 1945-ben megkezdõdött, aminek következtében hamis hely-
zetbe kerültek a nem kommunista demokraták, a nagy többség szemében pedig
hitelét vesztette a 45-ös felszabadulásról szóló minden beszéd; 2. a jus murmu-
randi betiltása: nemcsak a „felszabadítókat” nem illethette semmiféle panasz
vagy reklamáció, hanem általában nem eshetett szó a magyar nemzet 1945 utáni
sérelmeirõl, a hosszú évekre kirótt súlyos hadisarcról, a trianoni határok visz-
szaállításáról, az ország elszigeteltségérõl stb.; az is igaz persze, hogy a magyar
társadalom nemigen akart tudomást venni arról, hogy hazája vesztes országként
került ki a háborúból, s hogy részben ezért is kellett „fizetnie”. (A kommunista
hatalom évtizedeiben ez a körülmény egyébként annyira feledésbe merült, hogy
arra a kérdésre, hol állt Magyarország „a fasizmus elleni harcban”, a hivatalos
iskolai történelemoktatás szellemében nevelkedett fiatalok egy része úgy vála-
szolt: a gyõztes tábor oldalán.)

1953–1956: átmeneti megrendülés és újabb nemzeti kudarc
A Sztálin halálát követõ rövid történelmi intermezzo azért érdemel itt külön em-
lítést, mert ország-világ elõtt dokumentálta, hogy mégsem volt azért ebben az
„új világban” minden annyira rendben: ezt még a kommunista vezetõ réteg
egy része is megértette (aminek következtében elõbb összezavarodott, aztán egy
pillanatra megrendült, miközben a feje felett összeomlott az egész kommunista
államrend).

Maga 1956 ebben az összefüggésben úgy is értelmezhetõ, mint az 1945-ben
elvileg megnyílt lehetõségek társadalmi-nemzeti visszahódításának pillanata.
Tudom, hogy ez csak egy a lehetséges értelmezések közül (Mindszentyé egészen
bizonyosan nem ez volt!). De szimbólum ereje van annak, hogy az 1956-os for-
radalmi felkelés eredményeként létrejövõ nemzeti kormány az 1948 elõtti politi-
kai képletet állítja vissza. Mintegy annak kinyilvánításaként, hogy az 1945-ben
létrehozott koalíciós demokrácia volt az utolsó legitim rendszer, tehát ahhoz kell
visszahátrálni, s abból lehet majd valamilyen, a nemzet számára hasznos és el-
fogadható irányban elindulni.

1956 november 4-e – ebben az értelmezésben – az 1945 táján még sokak-
ban munkáló remények végleges lehervasztását, teljes visszavételét jelenti.
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1957–1988: a magyar társadalom a 
konszolidálódott államszocialista rendszerben
Nem föladatom ebben az áttekintésben az 1956 utáni kényszerû beletörõdés
okait vagy annak lelki-politikai kísérõjelenségeit taglalni. Elég a végeredményre
utalni: „ez van, más út nem lehetséges, az elbukott forradalom után úgy kell él-
nünk, ahogy lehet”. A konszolidációról persze tudjuk, hogy az nem 1956/57-
ben, hanem jó néhány évvel utána kezdõdött. Mint ahogy évek kellettek ahhoz
is, hogy a Kádár-kormányzat által beígért, s részben már 1957-tõl kezdve meg-
valósításra kerülõ változásokban hinni lehessen. Amibõl ez az elemzés kiindul,
az a „konszolidált államszocializmus” közismert alapképlete: egyrészt szovjet
függõség és egypárt alapú diktatúra, másrészt kiskapuk, kis szabadságok, kis ab-
lakok a nyugati világra stb. stb. – egészben véve a korábbinál valamivel ésszerûb-
ben és kiszámíthatóbban mûködõ, de azért persze kommunista alapokon álló
rendszer.

A kérdés, amelyet ezzel kapcsolatban föltennék, úgy hangzik, hogy milyen
helye volt ebben a világban (amely, ismétlem, nem a kezdeti, sztálinista kommu-
nizmus, de nem is az 56-ot közvetlenül követõ megfélemlítés világa volt) a ke-
resztény-úri Magyarországhoz vagy a régi, a kollektivizációk elõtti paraszti élet-
formához kötõdõ társadalmi osztályoknak?

Az egyének szintjén elég tágas. Aki kollaborált, elõbb-utóbb befogadást
nyert: ha nem is a dolgok irányításának belsõ, bizalmi körébe, de valamiféle,
már-már normálisnak látszó, szakmai érvényesülést is lehetõvé tevõ életvilágba.
Ha azonban nem ezt az egzisztenciális szintet nézzük, hanem a mindenkire to-
vábbra is kötelezõen ránehezedõ politikai-kulturális konvenciókat, akkor a rend-
szer által nyújtott „hely” sokkal szûkebb és kényelmetlenebb volt. A szóban
forgó rétegek, illetve az ide tartozó egyének és családok ezt a kommunista vilá-
got a maga rítusaival, indoktrináló szólamaival, a magyarság történelmi szerepét
illetõ – s az iskolai tankönyveket kizárólagosan megtöltõ – nézeteivel soha nem
érezhették egészen a magukénak, valamennyire mindig idegenül mozogtak benne.

Ezért olyan problematikusak a Kádár-rendszer széles körû társadalmi elfo-
gadottságáról szóló, már-már közhelyszerûen visszatérõ kijelentések. Nem vita-
tom, hogy voltak olyan rétegek, amelyek szorosan kötõdtek a fennálló viszo-
nyokhoz, s másfajta „rendszert” nem is igen tudtak volna elképzelni. A többség
esetében azonban az elfogadás annyiból állt, hogy „ez van, ezzel kell együtt
élni”. E beállítottság felemás voltára élesen rávilágítanak a memoárirodalom
hetvenes–nyolcvanas évekbeli sikerei, a marxista szemlélettõl fokozatosan elsza-
kadó történelmi és más szakmunkák iránti tömeges érdeklõdés, egy egészen
másik síkon pedig a nyugati emigrációval – azaz az általa tovább élõ virtuális
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Magyarországgal – fenntartott, ugyancsak tömeges kapcsolatok. Ez utóbbi kap-
csán azonban említést érdemel az emigránsokkal kialakított viszony fölöttébb
ambivalens jellege is. Állandóan keveredtek benne – ezt tapasztalatból mondom –
az olyan ellentmondó elemek, mint a csodálat, az irigykedés, a saját helyzet felett
érzett bosszúság, illetve az idegenkedés. „Mit tudsz Te arról, barátom, milyen
dolgoknak vagyunk mi odahaza kitéve, s hogy gondolhatod, hogy majd Te fogod
megmondani nekünk, mit tehetünk mi az ottani viszonyok között!”

Megjegyzendõ, hogy a Nyugaton tovább élõ „másik Magyarország” léte a
Kádár-rendszer vezetõit is meglehetõsen izgatta, s hogy az ne zavarja köreiket,
kísérleteket tettek annak belsõ meghódítására. A nyugati magyarság politikai
integrálására tett próbálkozások a hazai rendszer konszolidálásának egyik késõi
vonalát képezték, nem egészen elhanyagolható sikerekkel. Jó példa erre az
Anyanyelvi Konferenciák sorozata, amelynek résztvevõi körét ugyan többnyire
társutasok és naiv szimpatizánsok tették ki, de amelynek rejtett célja az volt (s
ezt el is érte!), hogy a rendezvényt jelenlétükkel megtisztelõk között ne csak
ilyenek legyenek. Ugyanezt a célt szolgálta ismert politikai emigránsok Magyar-
országra csalogatása.

1989: a kommunista „egyetlen világ” összeomlása és 
ennek ideológiai következményei
Fejtegetésemnek ebben a záró szakaszában tulajdonképpen egyetlen ideológiai
következményrõl fogok beszélni, arról, amely az 1945-ös változások képét, az ar-
ra vonatkozó képzeteket érinti. Megpróbálom a fejekben végbement változásokat
a lehetõ legegyszerûbb szavakkal, s csakis a lényegre szorítkozva összefoglalni.

Alapvetõen arról van szó, hogy ha a kommunista Magyarország eszméibõl és
értékeibõl immár semmi sem érvényes (vagy legalábbis semmi sem irányadó),
akkor persze maga az 1945-ös változás is szükségképpen átértékelendõ. Az átér-
tékelés egy elsõ lehetõsége az 1945-ös választásokban született kisgazda–polgári
Magyarország rehabilitációja volt. Személyes tapasztalatból tudom (de állításom
szövegszerûen is dokumentálható), hogy maga Antall József is ezzel próbálkozott
miniszterelnöksége kezdetén, mert ebben az idõben még úgy vélte, hogy az új
demokrácia eszmei elõzményeit leginkább az 1946 körüli korszakban lehet meg-
találni. Ez a hivatkozás azonban múló pillanatnak bizonyult (miközben Csicsery-
Rónay István vezetése alatt máig is létezik egy civil egyesület, amely 1945–46
szellemének ilyen értelmû életben tartásán fáradozik). 

A háború utáni korszakra való hivatkozás azonban a továbbiakban elhalvá-
nyult, s helyét a közelmúlt egy sokkal radikálisabb szemlélete foglalta el. Ennek
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okai külön vizsgálatot érdemelnének: elégedjünk itt meg annyival, hogy a hábo-
rúban végsõkig kompromittálódott magyar jobboldaliság 1990 utáni újraéledésé-
nek, úgy látszik, ez volt a természetes dinamikája. 1945 átértékelése egyszers-
mind az új jobboldaliság szellemi alapjait fektette le. A folyamat fázisait az alábbi
négy gondolatsorban lehet megragadni:

1. „1945 nem felszabadulás volt, hanem egy idegen hódoltság kezdete.”
Aligha kell mondani, hogy ez a gondolat már 1945-ben is jelen volt, elõbb a
jobboldali Magyarország föld alá szorult rétegeiben, késõbb a demokráciából lé-
pésrõl lépésre kiszoruló irányzatok híveiben, amint ezt például a parasztpárti és
eredetileg népi-forradalmi beállítottságú Kovács Imre emigrációban írott könyve
már a címével (D’une occupation à l’autre, azaz: Egyik megszállástól a másikig)
is tükrözi.

2. „Nem demokráciát hozott, hanem a demokrácia megcsúfolását, siralmas
karikatúráját.” Itt sem új eszmével van dolgunk, hanem egy olyan szemlélettel,
amely legalábbis 1946-tól kezdve a demokrácia õszinte hívei körében is jelen
volt, például a kisgazdapárt úgynevezett jobboldalán és más polgári csoportosu-
lásokban is. 1990 óta feltûnõ sokan mondják, hogy õk mindig is így éreztek, de
számos esetben azt lehet gondolni, hogy ez a ténylegesen megélt személyes tör-
ténet új keletû átírása.

3. „Nemhogy nem teremtette meg a lerombolt ország újjászületésének fel-
tételeit, hanem teljességgel denaturálta a nemzetet, megfosztotta valódi szelle-
miségétõl, spirituális alapjaitól, értékeitõl” (és így tovább). Errõl csak annyit,
hogy kezdettõl fogva ez volt Mindszenty József hercegprímás nyíltan vallott s
minden lehetõ alkalommal újra elmondott véleménye, s tulajdonképpen a ma-
gyar katolikus egyház hivatalos álláspontja is. A mai másodvirágzás nem egyéb,
mint visszatérés egy már akkor is tömegesen vallott nézethez, ezúttal azonban
nem jóslatként, hanem a további tények ismeretében.

4. „Nem egy régóta esedékes társadalmi forradalom külsõ feltétele és kezdõ
lökése volt 1945, hanem a valódi Magyarország sarkaiból való kiforgatásának
elsõ, kárhozatos állomása.” Ebben a gondolatban tagadásra kerül az, amit a há-
ború utáni években még a nem kommunista demokraták egy része is igaznak
tartott, vagyis hogy az 1944-ig fennálló magyar társadalmi struktúrák radikális
átalakulásra szorultak, s ehhez a 45-ös változások, még az oly fájdalmasan átélt
szovjet brutalitásokkal együtt is, valamiféle esélyt nyújtottak. (Mint ismeretes,
ez volt Bibó István helyzetértékelése legalábbis 1947-ig, de némi módosítással
talán még 1956 õszén is.) A magyar népi mozgalom fokozatos szemléletváltása
és a XX. század végén bekövetkezett teljes metamorfózisa leginkább e pont körül
érhetõ tetten.
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A felsorolt tételekkel a legsúlyosabb probléma az, hogy 1945-tel kapcsolat-
ban nincsen egyértelmû, egyszerûen kimondható, mindenki számára egyaránt ér-
vényes „igazság”. A kommunizmus évtizedei után, a szovjet szocializmus zsákut-
cáinak ismeretében nyilvánvalóan bajos volna olyasmiket állítani, hogy 1945
a demokrácia elõfeltételeit teremtette meg, vagy hogy „az úri világ helyett a nép
kezébe” adta a hatalmat…. Miközben persze amellett is nehéz volna érvelni,
hogy 1944 után itt csak a megszálló hatalom illetõsége változott, s ha ez nin-
csen – azaz ha nem az oroszok kergetik ki a németeket hazánk földjérõl –, akkor
a 45 elõtti ország szellemisége és társadalmi szerkezete megõrizhetõ és változat-
lanul folytatható lett volna…

Az elõbbi kettõs megállapítással tulajdonképpen elérkeztem elõadásom
végkövetkeztetéséhez. 1945 emléke azért vált megosztó tényezõvé, mert – akár-
hogy forgatjuk is a dolgot – a magyar társadalom különbözõ csoportjai másképp
és másképp élték át ezt a korszakot. Szép számban voltak, akiknek l945 felsza-
badulást hozott, de köztük is többen vannak azok, akik aztán a késõbbiekben
csalódtak, mint azok, akiknek reményei minden szempontból beteljesültek.
Másoknak viszont a 45-ös változás szenvedést és megaláztatást hozott, s ezt az
élményt még leszármazottaikra is átörökítették. Úgy vélem, hogy – legalábbis
részben – ebben az ellentétes tapasztalatban keresendõ a mai magyar politikai
megosztottság egyik magyarázata is.

Ha viszont a jövõ felé nézünk, akkor a gondolati probléma az, hogy az 1945
elõtti Magyarország uralkodó tradícióiból semmiképpen sem vezethetõk le azok
az elvek, amelyek szerint a mai magyar társadalom élni és szervezkedni akar.
Az 1945. évi fordulat ennyiben tehát mégis megkerülhetetlen, csak éppen 1989
óta még nem dolgoztuk ki azt a tudásra épülõ közös belátást, amely szerint be-
szélni kellene, érvényesen beszélni lehetne róla…
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