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Jog

A  Független Kisgazdapárt (FKGP) szétverése ide
jén a Magyar Kommunista Párt (MKP) vezetői 
nyíltan hangoztatták, hogy a baloldal helyzete, 

illetve választási kilátásai kedvezőbbé váltak. „Nekünk 
semmi kifogásunk nem lenne, ha még több párt indul
na a választásokon -  mondotta Révai József a nagybu
dapesti pártbizottság 1947. július 23-i értekezletén 
ha sikerülne elérni azt, hogy a kisgazdapárt ne csak há
romfelé bomoljon, hanem még egy újabb csoport válna 
le a kisgazdapártról."1 Az új pártok fellépése -  s talán 
az sem véletlen, hogy „engedélyt" mindenki kapott -  
ebből a szempontból valóban kedvezőbb helyzetet te
remtett az MKP számára.

Az új polgári csoportok közül elsőként, még 1947. 
július közepén, a Független Magyar Demokrata Párt 
(FMDP) alakult meg, s kapott a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságtól (SZEB) „működési" engedélyt.2 Az FMDP 
megalapítója Balogh István volt. aki -  bár a magyar 
belpolitikában Talleyrand szerepét kívánta betölteni, 
de nagy francia példaképe diplomáciai képességének 
nem volt birtokában -  még azelőtt, hogy lemondott vol-

Izsák Lajos

A z  1947-es  
ellenzéki pártok 
utódpártjai a forradalom  
és a rendszerváltás idején

na kisgazdapárti főtitkári tisztségéről és kilépett volna 
a pártból, pártalakítási céljairól Rákosi Mátyást is tájé
koztatta. Az MKP főtitkára nem emelt kifogást Balogh 
pártalakítási akciója ellen, sőt támogatta azt. Balogh 
1947. június 3-án levelet írt Dobi Istvánnak, az FKGP 
elnökének, és ebben egészsége „teljes összeomlására" 
hivatkozva közölte, hogy nem tud eleget tenni főtitkári 
megbízatásának. Egyúttal arra kérte Dobit, hogy az
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FKGP vezetőségével együtt járuljon hozzá 3-4 heti sza
badságolásához, majd ezt követően kilépett a pártból.

„Hangsúlyoznom kell -  állapította meg Balogh István 
első nyilatkozatában hogy az új párt nem tagja a koa
líciónak, de ez nem jelenti, hogy harcot 
hirdet a koalíció ellen. Ellenkezőleg, az 
új párt a koalíciónak konstruktív ellen
zéke kíván lenni, kritikát gyakorol. De 
nem az ellenségeskedés kedvéért, ha
nem az építés szolgálatában.”3 Az 
FMDP fellépésekor első szavát a pol
gársághoz intézte, de kezdettől fogva 
hangsúlyozta a polgár és a „demokrati
kus polgár" közötti különbséget, s csu
pán az utóbbinak ígérte, hogy a politi
kában képviselője lesz. A „demokrati
kus polgár” fogalma azonban az FMDP 
vezetőinek értelmezésében éppen úgy 
magában foglalta a városi közép- és 
kisburzsoáziát, mint a módos paraszt
ságot, a kispolgárság mezsgyéjén álló 
munkásokat s nem utolsó sorban az al
kalmazotti értelmiségi rétegeket. „Ba
logh István ma is azt a gondolatot kép
viseli -  magyarázta Parragi György 
szegedi nyilatkozatában - ,  hogy a de
mokráciában a polgárságot, ebbe bele
értjük a parasztságot és a magasabb 
életszínvonalra vágyó, családi házra, 
kertre, gyümölcsösre vágyó munkás
ságot is, nem lehet másodrangú állam
polgárrá leminősíteni.”4 Kovács Imre, 
a parasztpárt korábbi alelnöke az 
FMDP-hez való csatlakozásról szóló 
„Nyílt Levelé"-ben szintén hasonló ál
láspontot képviselt, amikor hangsú
lyozta: „Akik nem tudják vállalni a 
marxizmust, mint jómagam sem..., azok lehetnek de
mokraták, hitük és meggyőződésük szerint. A demokrá
ciát nem lehet egy osztály számára kisajátítani, a demok
ráciában elfér minden osztály, elfér benne a parasztság, 
a munkásság, a polgárság, s az értelmiség.”5

A Független Magyar Demokrata Párt 1947. augusz
tus 1-jén nyilvánosságra hozott pártprogramja alapjá
ban véve a fentiekben idézett nyilatkozatok szellemé
ben fogalmazódott meg.6 Politikai téren a program a 
polgári szabadságjogok maradéktalan biztosításának 
igényét állította előtérbe. Harcot hirdetett a bürokrácia 
túlkapásai ellen, és a helyi önkormányzatok kiépítését 
szorgalmazta. Külön is hangsúlyozta, hogy rendezni 
kell az állam és az egyház viszonyát. Ebből a szem
pontból meglehetősen nagy jelentőséget tulajdonított a 
Vatikánnal való diplomáciai kapcsolatok felvételének, 
a Vatikánnal kötendő konkordátumnak. Követelte a 
magántulajdon védelmét, ugyanakkor elismerte az ad
dig végrehajtott államosításokat. Gazdasági támogatást 
ígért a parasztságnak, különösen a földreform végre
hajtása során földhöz jutott új gazdáknak. Külpolitikai

__téren síkraszállt az ország függetlensége mellett.
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Dénes István a volt Magyar Földműves és Munkás
párt „vezetősége" nevében augusztus 9-én jelentette be, 
hogy híveivel együtt csatlakozik a Balogh-párthoz. Er
re az időre már csatlakozott P. Abrahám Dezső és Dá

nér Lajos is, akik 1947 februárjában 
még a Kossuth Pártot szerették volna 
megszervezni.7 Augusztus elején az 
FMDP vezetősége „szigorúan bizal
mas" levélben fordult a vidéki kisgaz
dapárti és volt szabadságpárti szerve
zetek vezetőihez, amelyben „irányel
veket" adott az FMDP-hez való csat
lakozáshoz. Az FMDP „vezérkara" 
augusztus közepére alakult ki. Balogh 
István pártelnökön kívül Parragi 
György ügyvezető alelnök és az ide 
csatlakozó volt parasztpárti Kovács 
Imre neve „fémjelezte" a pártot. 
Ugyanakkor az FMDP-hez csatlako
zott több volt kisgazdapárti, paraszt
párti és szabadságpárti képviselő is. 
Az FMDP képviselőlistáján szerepelt 
az említetteken kívül még Sz. Szabó 
Pál, Bállá Antal, Kunszery Gyula, 
Vértes István, Lévay Zoltán, Bartha 
László, Ternay István, Milassin Kor
nél és Kuchinka Gyula is. A párt az 
augusztus 31-i országgyűlési választá
sokon 260.420 szavazatot kapott, és 
így 18 képviselővel rendelkezett az új 
országgyűlésben.

Barankovics István, a Demokrata 
Néppárt (DNP) vezetője 1947. au
gusztus 10-én. Győrben hozta nyilvá
nosságra pártja új programját.8 Ez a 
program a keresztény állameszme 20. 
századi követelményeinek képvisele

tét és érvényesítését jelölte meg a DNP céljául a ma
gyar politikai életben.

A Demokrata Néppárt nem egyszerűen az egyik el
lenzéki párt kívánt lenni, hanem a koalíció ellenzéke. 
Programja a „népi demokrácia" helyett lényegében egy 
másik alternatívát kínált, illetve tárt a közvélemény elé: 
„Követeléseink között egyetlenegy sincs, amit nem tud
nánk végrehajtani, ha a kormányzó hatalom a mi ke
zünkben volna... Ellenzéki programunk kormányképes 
program”. A DNP konkrét követelései megfogalmazá
sánál éppúgy merített a kereszténydemokrácia és a ke
resztényszocializmus, mint a keresztény nemzeti ideo
lógia eszmetárából, s nem utolsósorban a kisgazdapárt 
1945. évi programjából, tapasztalataiból. Mérlegelte 
azonban azt is, hogy a korabeli viszonyokat helytelen 
lenne egyszerűen csak tagadni, ehelyett inkább a „hi
bák” kiküszöbölését ígérte a „népi demokráciának" a 
kereszténydemokráciával történő felváltásával. „Ellen
zékiek azért vagyunk -  állapította meg Rónay György 
- ,  mert a mai magyar kormányzó politika nem a ke
resztény állameszme alapján áll. ember, nép, nemzet és 
állam hivatásáról vallott elvei egyrészt politikai gya-
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korlátának bizonyos mozzanatai, másrészt nem felel
nek meg a kereszténység e kérdésekről vallott elveinek 
és felfogásának."9 Barankovics István pedig ehhez -  a 
munkáspártok programjával szemben -  még annyit fű
zött hozzá, hogy „a történelmi anya- 
gelvűség világnézetére épült marxiz
mus programja mellett csak a keresz
tény világnézeten felépült társadalom- 
tudomány termelt ki olyan, részletei
ben is kidolgozott új együttélési ter
vet, amelynek sem a tudomány, sem a 
haladás színe előtt nem kell szégyen
keznie”.10 S mivel az ország lakossá
gának többsége az evangéliumi tanítá
sokat magában foglaló kereszténysé
get vallja világnézetének, azért van 
szükség egy olyan keresztény világné
zeti pártra, amelynek programja min
denkihez szól. A DNP programja va
lóban ilyen volt, a társadalom minden 
rétegéhez kívánt szólni, mégpedig 
nemcsak a parasztságot, hanem a vá
rosi kispolgárságot, értelmisé
get és részben a munkásságot is, 
a hívők egész táborát hívta 
zászlaja alá.

A DNP-nek az FKGP katoli
kus vonalát lényegében sikerült 
is magába olvasztania, a párt 
aktivistái pedig a katolikus pa
pok mellett jórészt volt KÁ
LÓT-vezetőkből és -tagokból 
kerültek ki. A párt, az augusz
tus 10-i győri zászlóbontás 
után, alig egy héten belül, külö
nösen a Dunántúlon, sorra meg
alakította megyei szervezeteit. Ezzel 
nagyjából egy időben kiegészült a 
DNP vezető garnitúrája is, részben 
volt kisgazdapárti képviselőkből, 
részben politikusokból és más értel
miségiekből. Barankovics István, Bá
lint Sándor és Eckhardt Tibor, vala
mint Varga László mellett most már 
itt volt található Babothy Ferenc, Bel
ső Gyula. Komlós Géza, Pécsi József,
Pócza Lajos, Kovács Ferenc, Mihelics 
Vid, Kováts László, Rónay György és 
Eszterhás György. Az is sokat lendí
tett a párt helyzetén, hogy ismét -  most már rendszere
sen -  megjelent lapja, a Hazánk.

Az országgyűlési választásokon a DNP 820.453 sza
vazatával és 60 mandátumával a 10 pártot felvonultató 
választási küzdelemben a második helyre került. Vezetői 
nagy örömmel vették tudomásul az eredményeket, Ba
rankovics István, a párt vezetője úgy értékelte a válasz
tásokat. hogy ez nem betetőzése volt egy munkának, ha
nem nyitánya egy sok gonddal, áldozattal és szorgalom
mal munkálkodó jövőnek, amelynek nagynak kell len

nie. Rákosiék másképp gondolták: másfél esztendő alatt 
„eltüntették" a DNP-t a hazai politikai életből.

Slachta Margit 1947. július 22-én nyújtotta be Rajk 
László belügyminiszternek pártalakítási engedélykéré

sét, majd ezt másnap közölte a nem
zetgyűlés elnökségével is.11 Az új vá
lasztójogi törvény, az 1947. évi 22. te. 
szerint az új pártoknak ajánlások 
megszerzésére volt szüksége a válasz
tásokon való induláshoz. A Keresz
tény Női Tábor (KNT) Esztergomban 
kifejtett munkája eredményeként igen 
rövid idő alatt megszerezte a szüksé
ges ajánlásokat, s így lehetővé vált 
számára a szervezkedés, illetve a vá
lasztási propaganda megindítása. A 
választásokra készülve a KNT külön 
programot nem dolgozott ki, hanem a 
katolikus hívők, elsősorban a nők 
megnyerését és pártba való beszerve
zését szorgalmazta.

A KNT jövőre vonatkozó elképze
léseit, törekvéseit és politikai 
céljait a párt vezetői: Slachta 
Margit országos elnök, Hudo- 
mel Hilda alelnök. Veress An
na főtitkár, Bozsik Pál apátplé
bános, egyházi tanácsadó és 
Balázs Benedicta megyei kerü
letvezető „A Keresztény Női 
Tábor Pártszervezetének Sza
bályzatáéban foglalták össze, 
amit betekintésre és jóváha
gyásra megküldték Mindszenty 
József hercegprímásnak is.12 E 
dokumentumból megállapítha

tó. hogy Slachtáék országos méretű 
szervezkedésre készültek, amelyhez a 
támogatást elsősorban Mindszentytől 
várták. A párt jellegét illetően azt 
emelték ki, hogy országos és község
politikai, amely a „tízparancsolat” és 
a Szent István-i tradíciók alapján áll. 
működési területe pedig Magyaror
szág. A szervezeti szabályzat továbbá 
részletesen foglalkozott a párt orszá
gos központi szerveinek a felépítésé
vel, hatáskörével, a helyi pártszerve
zetek kiépítésének módjaival és tevé

kenységével, rögzítette a párttagok jogait és kötelessé
geit. a megyei és járási központok feladatait, a tagdíjak 
fizetésének és elosztásának rendjét, végül meghatároz
ta a KNT-nek a többi politikai párthoz való viszonyát.

A párt feladatait és céljait a következőkben foglalta 
össze: 1. A községi és megyei önkormányzatban és a 
parlamentben a nők számára megfelelő képviselet biz
tosítása. 2. A tízparancsolatnak és a Szent István-i tra
dícióknak -  keresztény államélet -  érvényt szerezni a 
törvénykezésben és a politikai életben. 3. A párt képvi-_

Barankovics István
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selője személyében a valóban keresztény politikus tí
pusát testesítse meg. 4. A nőket keresztény, nemzeti és 
szociális alapon országos, megyei és községpolitikai 
tevékenységre szervezni és képezni. 5. A nő gazdasági 
és állampolgári elhelyezkedését 
és érvényesülését a gyermek és 
család érdekeinek biztosításával a 
köz javára, igazságos és méltá
nyos alapon, lehetővé kell tenni.
6. Szilárd alapokon nyugvó politi
kai szerveivel a párt és az ország- 
gyűlés, az országgyűlés és a párt 
között organikus kapcsolat létesí
tése.

A választási küzdelmek során a 
KNT-hez csatlakozott a Varga 
Endre vezette Katolikus Néppárt, 
így is a KNT a 16 választókerü
letből csak négyben állított képvi
selőjelöltet. Legjobb eredményeit 
(16,1%) Fejér-Komárom-Eszter- 
gomban érte el. Választási ered
ményeinek megfelelően 4 mandá
tumhoz jutott.

Az új pártok közül Pfeiffer Zol
tán, hívei nevében, már 1947. jú
lius 26-án -  közvetlenül a Magyar Szabadság Párt ön
feloszlatása után -  bejelentette, hogy Magyar Függet
lenségi Párt (MFP) néven pártot szándékozik alapítani. 
Néhány nap múlva, a hónap végén, csoportja képvise
letében Zsedényi Béla Esztergomba utazott, ahol tár
gyalásokat folytatott Mindszenty József hercegprímás
sal, és igyekezett őt rávenni az új párt támogatására. 
Zsedényi e célból egyúttal felkereste a váci püspököt 
is. Tárgyalásai azonban kevés eredménnyel zárultak, a 
két főpap nem foglalt egyértelműen állást az MFP tá
mogatása mellett. Ennek elsősorban az volt az oka, 
hogy a július 25-én ülésező püspökkari rendkívüli kon
ferencia -  ahol egyébként szóba került a választások 
ügye is -  sem döntött véglegesen abban a kérdésben, 
hogy a szerveződő új pártok közül a választásokon me
lyik mellett áll ki az egyház felső vezetése, s melyik tá
mogatására szólítja fel híveit.13

Pfeiffer Zoltán 1947. augusztus 4-én tartott sajtókon
ferenciát külföldi és hazai tudósítók számára, ahol hi
vatalosan is bejelentette az új párt megalakulását. A 
pártelnök egyúttal tájékoztatta az újságírókat arról is, 
hogy a korabeli viszonyok között milyenek az MFP le
hetőségei és céljai. Ezúttal sem mulasztotta el azt a le
hetőséget, hogy bírálja a kormányzat politikáját, s ki
fejtse véleményét az új választójogi törvényről. „Az el
lenzék, amely a kormányzatot bírálja, nem a demokrá
ciát bírálja, hanem azt inkább fejleszteni akarja” -  
állapította meg Pfeiffer, de ugyanakkor leszögezte azt 
is, hogy „a nehézségek ellenére nem tekintjük a válasz
tást valami hazárdírozásnak, hanem komoly misszió
nak. Talán meg tudjuk magyarázni, hogy a demokráci
ának mindenben egyenlőséget kell teremtenie. Akármi-

__nő lesz az új parlament összetétele, első feladata bizo-
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nyára az lesz. hogy valóban demokratikus választójo
got létesítsen... A polgári ellenzék eszméje tovább is 
fennmarad, és a mi feladatunk az, hogy a polgári gon
dolat terén az 1945-ben kinyilvánított népakarat ne vál

tozzék. Ez a polgári többség bizo
nyára most is érvényesülni fog, 
akár a kormány, akár az ellenzéki 
pártok révén.14 Pfeiffer magabiz
tos kijelentéseit egyúttal azzal tá
masztotta alá. hogy a jelenlévők 
kezébe adta az MFP „kormányké
pes” programtervezetét.

A program nemcsak a koalíciós 
kormányzat addigi belpolitikáját, 
hanem a külpolitikáját is teljesen 
elhibázottnak minősítette, mégpe
dig elsősorban azért, mert az 
egyetlen nagyhatalom részéről 
sem élvez bizalmat. Nem vonta 
kétségbe a Szovjetunióval való jó 
viszony megteremtésének szüksé
gességét. de ezt ahhoz a feltétel
hez kötötte, hogy „nagy szomszé
dunk bizalmát a magyar nép pol
gári elveket valló óriási többsége 
is kiérdemelje”. A szomszéd nép

eket pedig a „kossuthi” konföderáció alapján akarta 
jobb együttműködésre bírni. Az MFP külpolitikai tö
rekvéseit illetően egyúttal azt is lerögzítette: „Valljuk a 
nagy európai kultúrközösségekkel való elszakíthatatlan 
közösségünket, s a jövendő életünket is e megmásítha
tatlan törvények alapján kívánjuk felépíteni”.

A Magyar Függetlenségi Párt nyíltan ellenzéki párt
ként lépett fel. nem tagadta, hogy egy liberális jellegű 
politikai és társadalmi berendezkedést szeretne megva
lósítani Magyarországon. Ez a párt döntően az FKGP 
jobbszárnyának képviselőiből s azok követőiből verbu
válódott. és nyíltan soraiba szándékozott tömöríteni a 
függetlenségi frontból időközben eltávolított vagy már 
eleve be sem került polgári irányzatokat, csoportokat. 
Az MFP megalakulása után lényegében mind politikai
lag, mind szervezetileg a Magyar Szabadság Párt öröké
be igyekezett lépni, és tulajdonképpen lépett is. Nyil
vánvalóan nagyrészt ezzel magyarázható, hogy alig két- 
három hét alatt 23 budapesti és több száz vidéki szerve
zetet sikerült létrehoznia. A párt vezetősége és képvise
lőjelöltjeinek egy része szintén a volt szabadságpártiak 
közül került ki. a másik, a nagyobbik rész pedig a kis
gazdapárt „alapítói” közül toborzódott. Emellett a párt
hoz csatlakoztak olyanok is, akik csak 1945-ben léptek 
be a Kisgazdapártba. Az MFP képviselőjelöltjei között 
szerepelt többek között Acsay László. Acsay Tihamér, 
Benkő András. Fekete Jenő, Gábriel János, Hódy 
György, Keresztes Tamás. Lábady Antal, Palinay Fe
renc, Pásztor Tamás. B. Szabó István. Pászthory István, 
Szenner József és Vándor Ferenc. A pártvezetőségét, 
vagy ahogyan ők maguk nevezték, a „hetesfogatot” 
Miklós Béla. Futó Dezső. Hegymegi Kiss Pál, Moór 
Gyula, Pfeiffer Zoltán, Vásáry István és Zsedényi Béla

Pfeiffer Zoltán
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alkotta. Az MFP a választásokon 670.547 szavazatot 
kapott, s ezzel 49 mandátumhoz jutott.

A liberális polgári ellenzék pártjai közül a Polgári 
Demokrata Párt életében július első hetében fontos sze
mélyi változás következett 
be. Véglegessé vált. hogy 
Szent-Iványi Sándor pártel
nök Nyugaton maradt, s így 
az újjászervezett vezetőség 
módosított „program-össze
foglalót” bocsátott ki.15 A 
módosított program általá
nos, elvi követelései -  össz
hangban a PDP polgári de
mokrata felfogásával -  az 
alábbiakat tartalmazták: harc 
az emberi és polgári szabad
ságjogok érvényesítéséért, 
tehát elsősorban az egyéni
ség jogaiért; harc a fasizmus 
minden maradványa és új 
próbálkozásai ellen; a kisem
ber. a polgár védelme a 
mindjobban túltengő állami 
hatalommal szemben. A hét 
fejezetből álló program „a” 
polgár érdekei védelmének 
általánosságban történő han
goztatása ellenére is valójá
ban a városi kispolgárság
hoz, a köz- és magánalkal
mazottakhoz kívánt szólni, 
azok igényeit próbálta képvi
selni. A kereskedelem terén 
harcot hirdetett a „kereske
delemellenes irányzatok", 
főleg „bizonyos" hatóságilag 
támogatott, egészségtelen szövetkezeti rendszer ellen. 
Követelte a kereskedők bevonását az adókivetésbe és a 
kereskedelmi bíráskodásba. Nem általában az ipari, ha
nem csupán a kisipari vállalkozások támogatását sür
gette. mégpedig „törvényesen szabályozott" hitelek se
gítségével. Síkraszállt továbbá a közalkalmazottak 
szolgálati pragmatikájának a megalkotásáért, valamint 
jogi. erkölcsi és politikai védelmet követelt a magánal
kalmazottak részére. Az adópolitikával összefüggés
ben, a fogyasztási adókkal szemben az egyenes adókat 
állította előtérbe, és a munkajövedelem fokozottabb kí
mélését sürgette. Az PDP -  programja szerint -  ismé
telten „lojális fegyvertáradnak ajánlotta fel magát a 
függetlenségi front eszméiért, elsősorban a hároméves 
terv sikeréért folyó küzdelemben. Másfelől pedig pol
gári. ellenzéki mivoltát hangsúlyozta a koalíció pártjai
val szemben, és a jövőre vonatkozóan is azt ígérte, 
hogy ténykedéseiket „tárgyilagos, de komoly kritikával 
kíséri." A PDP a választásokon valamivel több. mint
50.000 szavazatot szerzett, s ezzel 3 mandátumhoz ju
tott, a választásokon indult 10 párt közül a legkeve
sebbhez.

A Magyar Radikális Párt életében 1947. augusztus 
elején szintén fontos változás következett be: a Szoci
áldemokrata Pártból (SZDP) kivált Peyer Károly és né
hány társa ehhez a párthoz csatlakozott.16 Az MRP,

mint baloldali ellenzéki 
párt, a jobboldal ellen min
den esetben „balra" kívánt 
támaszkodni, de követte a 
kritika szabadságát, amely 
szerinte demokratikus-par
lamentáris országban min
den demokratának elidege
níthetetlen tulajdona. Fon
tosnak tartotta, hogy a gaz
dasági reformokat ne az öt
letszerűség, s ne egyes pár
tok programjai diktálják, 
hanem az észszerűség és a 
társadalom érdeke. Alapve
tő célkitűzéseikről szólva ki
jelentették: „A Radikális 
Párt antifasiszta párt, amely
ben polgárok, értelmiségiek 
és munkások együtt küzde
nek a fasizmus ellen, bármi
lyen álruhában jelentkezik, s 
bárhol húzódik meg -  akár a 
demokratikus pártok sorai
ban, akár a közhivatalokban, 
vagy az egyházak palástja 
alatt." Peyerék csatlakozása 
jelentősen megnövelte az 
MRP iránti érdeklődést, s ez 
megmutatkozott a választási 
eredményekben is. Amíg ez 
a párt 1945-ben a parla
menti küszöbig sem jutott, 

pontosabban szólva mandátumot sem szerzett, 1947- 
ben 84.169 szavazatával 6 mandátumhoz jutott.

*  *  *

Nagy Imre miniszterelnök 1956. október 30-án az 
MDP vezetőségének döntése és a szovjet emisszáriu- 
sok, A. Mikoján és M. Szuszlov hozzájárulása alapján 
jelentette be az egypártrendszer megszűntetését és a 
koalíciós kormányzás visszaállítását.17

Az 1947 novemberében feloszlatott Magyar Függet
lenségi Párt (MFP) 1956. október 30-án szerveződött 
újjá, mintegy 30-40 fő részvételével. A kezdeménye
zők Pfeiffer Zoltán egykori hívei, a koalíciós években 
kevéssé ismert MFP-tagok voltak, zömmel újpestiek. A 
párt megbízott elnöke Hornyák Tibor, alelnökei Gémes 
József gyári munkás, 1947-ben az MFP képviselője
löltje és Bozzai Ferenc, szervező titkára Fazekas 
György lett. Másnap a működéshez és a szervezkedés
hez szükséges anyagi és technikai feltételek biztosítá
sát, a Független Jövő címmel indítandó hivatalos lap 
engedélyének kiadását kérték.

A Magyar Radikális Párt .
folyó hó 24-én, vasárnap délután 6 órakor 
Tiszaföldváron a Községháza előtti téren
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A Magyar Függetlenségi Párt a rendelkezésre álló pár 
nap alatt érdemi tevékenységet nem fejtett ki. Helyi szer
vezetei nem alakultak. Lényegében nem volt több, mint 
egy kisebb politikai csoport, amely, ha nincs a szovjet 
katonai beavatkozás, az MFP újjászervezésének magja 
lehetett volna. Politikai programot nem dolgoztak ki. Az 
a néhány pont. amit megfogalmaztak, azt mutatja, hogy 
a párt elődjéhez hasonlóan elkötelezte magát a polgári 
demokrácia, a magántulajdon sérthetetlensége, az embe
ri és politikai szabadságjogok védelme mellett.

Kifejezetten polgári liberális erő, illetve párt a forra
dalom szűkre szabott időszakában nem tudott megszer
veződni, bár történt rá kísérlet. A koalíciós évek -  az 
1944-1948 közötti időszak -  polgári liberális pártjai 
közül ugyanis a Polgári Demokrata Párt (PDP) és a Ma
gyar Radikális Párt (MRP) újjáalakult, programalkotó 
munkájukra azonban nem került sor. Politikusaik közül 
többen egyénileg próbáltak bekapcsolódni a politikai 
közéletbe. Például Bilkei Gorzó Nándor, a PDP egyik 
vezető személyisége, a párt volt alelnöke november 1- 
jén tagja lett a Fővárosi Nemzeti Bizottságnak és tevé
kenyen részt vett a testület munkájában.

A Demokrata Néppárt 1947-ben megválasztott or
szággyűlési képviselői közül a nem emigrált Farkas 
Dénes, Keresztes Sándor, Mihelics Vid és Székely Im
re Kálmán 1956. október 30-án levelet intézett Nagy 
Imre miniszterelnökhöz, amelyben bejelentették a DNP 
újraindítását, valamint azt a szándékukat, hogy a párt 
részt kíván venni a legközelebbi szabad országgyűlési 
választásokon. November l-jén ezt az igényt Farkas Dé
nes a rádióban is megismételte, s egyúttal felszólította 
a párt volt képviselőit, valamint korábbi híveit, hogy 
azonnal kezdjék meg mindenütt az országban a békés, 
nyugodt szervezkedést.

Mihelics Vid a Hazánknak -  a párt korábbi, és a for
radalom idején újra megjelent lapjának -  november 4-i 
számában, A mi roppant felelősségünk című vezércik
kében felvázolta egy korszerű kereszténydemokrata po
litika néhány sarkalatos követelését, utalva azokra az 
időközben bekövetkezett társadalmi és gazdasági vál
tozásokra, amelyeknek Figyelembevételét a jövőben is 
fontosnak tartotta. „Nem képzelhetünk keresztény poli
tikai pártot vagy tömörülést -  jelentette ki Mihelics -, 
amely ne azon fáradoznék, hogy a társadalom egyete
mes érdekeinek megőrzésével egyképpen képviselje az 
ipari munkásságnak, a parasztságnak, az értelmiségnek 
s mindhárom réteg gyermekeinek és ifjúságának jogos 
vagy méltányos igényeit.”

A DNP továbbra is a keresztény világnézet alapján 
áll, de nem egyházi és nem felekezeti párt. A társadal
mi együttélést a természetjog, a keresztény erkölcs és a 
szociális igazságosság alapján kívánja szabályozni. A 
jövőt illetően fontos az ország semlegességének kimon
dása és annak megvédése. A párt tudomásul veszi a jö
vőben is a nemzetgazdaságnak állami, szövetkezeti és 
magánszektorra történő megosztását, ahol viszont ma
guk az érdekeltek túlduzzasztottnak ítélik vagy érzik az 
állami szektort, pl. a mezőgazdaságban „annak csök
kentését" javasolta. Szabad és egységes szakszerveze

teket követelt és érdekképviseleti szervezetek felállítá
sát minden foglalkozási csoportban. A sztrájkjogot a 
dolgozók természetes és elidegeníthetetlen jogának tar
totta. Követelte az egyházak és vallási közösségek tel
jes szabadságának biztosítását és konkordátumot a 
Szentszékkel, az egyetemek és főiskolák számára pe
dig autonómiát, s annak gyakorlati megvalósítását. 
Egyúttal határozottan leszögezte azt is. hogy a „legha
tározottabban szemben állunk minden olyan restauráci- 
ós kísérlettel, amely a bányákat és kulcsiparokat ki 
akarná venni az állam, a gyárakat a munkásság, a föl
det a parasztság kezéből. Ezzel együtt méltányos kár
pótlást követelt a kisajátított termelési eszközök és ja
vak korábbi tulajdonosainak, sőt. azt is ajánlotta, hogy 
az ipari kisüzemeket, a normál típusú kereskedelmi vál
lalatokat, továbbá a lakóházakat adják vissza volt tulaj
donosaiknak. A korábbi súlyos hibák, bűnök és ember
telenségek ellenére sem követelt semmiféle felelősség
re vonást, sőt, azt hangsúlyozta, hogy mindent el kell 
követni a rend és nyugalom, s a termelőmunka megin
dítása érdekében. Végül a megbocsátás és a szeretet 
krisztusi parancsára hivatkozva sürgette a megbékélést 
és a mielőbbi konszolidációt.

A pártszervezés terén a DNP azokban a megyékben 
ért el sikereket, ahol az 1947-es országgyűlési választá
sokon is jól szerepelt, így Baranya. Győr-Sopron. Vas. 
Zala megyékben. A fővárosban négy ún. kirendeltséget 
állítottak fel a szervezőmunka irányítására, helyi szer
vezet azonban csak Budafokon jött létre, ahol a párt 
egyik alapítója. Keresztes Sándor lakott.

Dr. Varga Endre, a Katolikus Néppárt elnöke 1947 
augusztusában a Keresztény Női Tábor listáján indult 
az országgyűlési választásokon. 1956. november l-jén 
a rádióban bejelentette, hogy a párt működését a régi 
helyiségben (Budapest V. Veres Pálné u. 9.) újra meg
kezdi. Varga egyúttal kijelentette, hogy „Mindszenty 
hercegprímás szellemében kezdjük az építést, a rend, a 
biztonság, a béke helyreállítását, a megbékélést és meg
bocsátást. de ugyanakkor a szilárd erkölcsi alapon épü
lő jogrend keretében a bűnösök és cinkosok félreállítá- 
sát. De nem az elvakult bosszú, hanem a keresztény hu
manitás jegyében.”

Az FMDP 1956-ban nem bontott zászlót.
A forradalom pártjainak fellobbanásszerű tevékeny

sége november 4, a forradalom leverése után hamar 
megszűnt. Ezúttal sem született azonban olyan jogsza
bály. amely az 1956-os forradalom idején alakult vagy 
újjászerveződött pártok feloszlatásáról, illetőleg műkö
désük megszűntetéséről intézkedett volna. Hazánkban 
az alkotmány 1972. évi módosításával deklarálták az 
egypártrendszert. Akkor még úgy nézett ki. vagy leg
alábbis az MSZMP vezetői azt gondolták, hogy végleg.

* * *
1988 őszén, a „pártosodás” kezdetével és a Németh 

Miklós vezette kormány hivatalba lépésével (1988. no
vember 24.) az Országgyűlés ténylegesen működő par
lamentté vált. 1988. szeptember elejétől a Magyar De
mokrata Fórum (MDF) már politikai pártként működött,
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november közepén megalakult az Szabad Demokraták 
Szövetsége (SZDSZ). A Független Kisgazdapárt 
(FKGP) szintén novemberben alakult újjá. majd 1989. 
elején létrejött a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 
is.

A KDNP a Barankovics 
István vezette DNP -  és az 
1956-ban újjászervezett 
DNP -  jogutódjaként jött 
létre. Keresztes Sándor,
Matheovics Ferenc és Ug- 
rin József, akik a forrada
lom idején is bábáskodtak 
a párt újjászervezésén,
1989. március 17-én jelen
tették be ..hivatalosan” a 
párt megalakulását. A 
KDNP június elején csat
lakozott az Ellenzéki Ke
rékasztalhoz (EKA). s így 
képviselői aláírták az 
1989. szeptember 18-ai 
politikai megállapodást. A 
szeptember végi első or
szágos választmányon a 
párt elnöke Keresztes Sán
dor lett. aki -  mint a párt 
1945-ös alapító tagja -  
mindenekelőtt a folytonos
ságot jelképezte és képvi
selte. Főtitkárrá Ugrin 
Emesét. Ugrin József lá
nyát választották. Az első 
pártelnökségben Füzessy 
Tibor. Gáspár Miklós,
Hasznos Miklós. Lukáts 
Miklós és Seszták László 
kapott helyet. Ekkor fo
gadták el a párt alapszabá
lyát és programját is.18

Ez a program eszmeileg 
a keresztény világnézet, a 
keresztény állameszme és 
a Szent Istvánig vissza
nyúló nemzeti hagyomá
nyok alapján állt. -  ahogy 
Barankovics István 1945- 
ös és 1947-es programja is de érződött rajta a francia 
neokatoiicizmus és az ideálisnak tekintett nyugat-euró
pai katolicizmus hatása is. A keresztény út című. 100 
pontos választási program viszont már tükrözte a balol
dali keresztényszociális tradíciókat is. Támogatta az át
alakulás veszteseit, a szociális biztonság megőrzését és 
a családok védelmét. A nagycsaládosoknak kedvező 
adó- és jövedelempolitikát, illetve a tulajdonviszonyok 
megfontolt átalakítását, a magyar föld védelmét és sok
színű virágzó vállalkozási formákat ígért. Kiművelt em
berfőket. nemzeti tudatformálást és a ..nemzetpusztulás- 
nak gátat vető egészségügyi ellátást" kívánt. Külpoliti-

Poliiikai plakátok 1990-ból: 
Magyar Demokrata Fórum, Fi

atal Demokraták Szövetsége, Sz
abad Demokraták Szövetsége, 

Kereszténydemokrata Néppárt, 
Független Kisgazdapárt, 

Magyar Néppárt

A kiiü l.  NWdct kapom 
S i m u l o m  arra adom! 

f  ilm  a M o te l la l  Kbutaida 
lAM muukto m  Polgári Párt! 

b lcn  -  H a ja  -  Család

kai téren fontosnak tartotta a kapcsolatok további építé
sét a kereszténydemokrata pártok európai és más konti
nenseken tevékenykedő tagjaival, illetve képviselővel, s 
azt is célként tűzték ki. hogy erősítsék a szomszédos ál

lamokkal való együttmű
ködést. sőt távlati célként 
elképzelhetőnek tartották 
egy szorosabb ..Duna 
menti vagy közép-keleti 
európai államszövetség 
létrehozását. Hangsúlyoz
nunk kell azonban, hogy 
semmiféle jó kapcso
latnak, szövetségnek nem 
lehet ára a szomszéd ál
lamokban élő magyarság 
érdekképviseletének fela
dása. Ezen elsődleges kö
telezettség mellett kell ke
resnünk az újabb és újabb 
utakat, a szomszédaink
hoz való közeledésre.19

A KDNP az 1990. évi 
országgyűlési választáso
kon 317.183 szavazatával 
(6.46%) 21 mandátumot 
szerzett. A statisztikai 
adatok szerint szavazói 
között igen magas volt a 
vidéken élő, vallásukat 
gyakorló keresztények és 
az 50 évesnél idősebb nők 
száma. A párt Antall Jó
zsef nemzeti-keresztény- 
konzervatív koalíciós kor
mányában két miniszteri 
tárcát (Surján László, Fü
zessy Tibor), továbbá há
rom politikai államtitkári 
posztot kapott. Surján 
László 1990 áprilisában 
átvette a párt vezetését.

A Magyar Függetlensé
gi Párt újjászervezését -  
ahogy 1956-ban is -  1989 
tavaszán Hornyák Tibor, 
volt Pfeiffer-párti pótkép

viselő kezdte el. A pártelnökség összetétele néhány hó
nap alatt többször is változott. Hornyák Tibor a június 
végén elfogadott alapszabály szerint a párt örökös el
nöke lett. Az MFP nem kapott helyet az Ellenzéki Ke
rékasztalnál. amit a párt vezetői számos alkalommal 
szóvá tettek, de kérésük nem teljesült. Hornyák és tár
sai ezért ősszel kampányt kezdeményeztek az EKA el
len. ami szintén sikertelen maradt. December 10-én a 
párt. valamint az FMDP és az SZDP közös sajtóérte
kezleten jelentették be, hogy választási szövetséget köt
nek. továbbá ellenzik a választások előbbre hozását.”20 
A Magyar Függetlenségi Párt országos nagyválasztmá-_
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nya 1990. január 27-én jóváhagyta, hogy a párt a vá
lasztásokon az FMDP. az MRP és az SZDP által létre
hozott Centrum Pártok Nemzeti Szövetsége tagjaként 
vegyen részt. Ezen az ülésen fogadták el a párt prog
ramját is, amit a választási kampányban népszerűsítet
tek.21

A program külön-külön fejezetben tárgyalja az ál
lamforma és az alkotmány, a közigazgatás, rendőrség, 
jogszolgáltatás; a nemzetgazdaság, a mezőgazdaság, az 
ipar és bányászat, a kereskedelem, az oktatás, az egész
ségügy, a társadalombiztosítás, a szociálpolitika, a kör
nyezetvédelem, a külpolitika, a honvédelem, a pénz
ügyek és az igazságtétel és megbékélés problémáit, il
letve az MFP-nek ezzel kapcsolatos elképzeléseit és ja
vaslatait. Az „Isten, Haza, Szabadság szellemében” s 
jelszavával, és a „nemzetközi garanciákkal alátámasz
tott semlegesség” biztosításával az MFP azt ígérte, ha 
programja megvalósul, úgy 15 éven belül létrejön a jó
léti demokratikus Magyarország. 1990 márciusában a 
párt 16 egyéni jelöltet állított, közülük azonban csak 
négynek sikerült ténylegesen is elindulni a választáson. 
A párt katasztrofális vereséget szenvedett, s nem jutott 
be a parlamentbe. Évtizednyi vegetálás után. 1999. má
jus 25-én megszűnt.

A Független Magyar Demokrata Párt -  miután for
málisan soha nem oszlatták fel - ,  a jogfolytonosság 
alapján 1989 májusában. Budapesten, egy Üllői úti la
kásban tartott „közgyűlésen” mondta ki újraindítását. 
Elnökké Neff Istvánt választották, akinek Balogh páter 
-  az FMDP 1947-es megalapítója és első elnöke -  volt 
a keresztapja. 1989 őszén alapszabály-módosítást haj
tottak végre: megszűntették az elnöki intézményt és a 
titkárságot, a pártot egy ötfős intézőbizottság szervezte 
és irányította. A tagtoborzás során Budapesten és vidé
ken -  Győr-Sopron, Veszprém, Csongrád. Szabolcs, 
Borsod, Heves és Nógrád megyében -  értek el kisebb 
sikereket. Becslések szerint a tagok száma 4-5 ezer fő 
lehetett. Az MFP-hez hasonlóan az FMDP sem került 
be az EKA tagjai sorába, és nem vett részt a háromolda
lú tárgyaláson sem. 1989. december 10-én a párt az 
MFP-vel és az SZDP-vel közös sajtóértekezletet tartott, 
itt jelentették be, hogy választási szövetséget kötnek.

Az FMDP -  programja szerint22 -  politikai és kato
nai tömböktől független, demokratikus Magyarország 
felépítését tűzte ki stratégiai célként. Ezt parlamentáris 
úton, szabad választások megrendezésével, a vallási és 
jogi megkülönböztetés eltörlésével, a tulajdonviszonyok 
és a gazdaság teljes mértékű átalakításával kívánták el
érni. Adózási kedvezményekkel szerették volna növelni 
a vállalkozási kedvet, igazi valós piaci viszonyokhoz al
kalmazkodni tudó bel- és külkereskedelmet kívántak „a 
korábbi kapcsolatrendszerek (KGST) gazdasági alapon 
történő fenntartásával.” A pártok befolyásolásától men
tes oktatást és kultúrát, teljes vallásszabadságot, az ál
lam és egyház viszonyának azonnali rendezését köve
telték. Meg szerették volna valósítani azt is, hogy a ma
gyar fegyveres testületek felett egyik párt se gyakorol
jon felügyeletet. Szakértők bevonásával két agrárprog-

__ramot is kidolgoztak, amelynek lényege abban a jelszó-
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bán foglalható össze, hogy „A föld a népé". Az FMDP 
csak Komárom-Esztergom megyében tudott területi lis
tát állítani, három egyéni jelöltje mindössze 4600 sza
vazatot gyűjtött. Az FMDP természetesen így nem ju
tott a parlamentbe.

A Magyar Radikális Párt (MRP) 1989 márciusában 
alakult újjá, jogelődjének a Csécsy Imre alapította 
1945-ös MRP-t tekintették a párt alapítói. A párt elnö
ke Rózsa Mihály érettségizett építőipari segédmunkás 
lett, a vezetőségben rajta kívül még Bánovics József, 
Bánovics Tamás, Beőr Attila. Csanó László. Harmann 
József és Mihalovics György kapott helyet. A pártnak 
(saját adatszolgáltatása szerint) kb. 2400 tagja volt. Az 
MRP-ben hamar kirobbantak a belső harcok, szeptem
berben kizárták az elnököt, október elején viszont az 
elnök hívei zárták ki a „lázadókat”; Bánovicsékat. Csa- 
nót, és Mihalovicsot, akik ezután Republikánus Nem
zeti Párt néven új szervezetet alakítottak.23

Az MRP 1989 augusztusában hozta nyilvánosságra 
programját,24 amely szerint a párt célja a szabad, füg
getlen, semleges, önálló Magyarország megteremtése, 
polgári demokratikus és antikommunista alapon. 1945- 
ös elődjéhez hasonlóan többpártrendszert, európai kul
turális színvonalat, korrupciómentességet és erkölcsi 
felemelkedést, családcentrikus, a nagycsaládosokat se
gítő politikát, a katonai tömbök felszámolását és ha
zánk semlegességét akarta. A fegyveres testületek hi
vatásos állományában pártoktól való függetlenséget 
ígért, hasonlóan a bírói és ügyészi függetlenséghez és 
pártatlansághoz. A kisajátított földbirtokok újbóli fel
osztását követelte „a hozzáértő parasztok körében”. In
gyenes oktatást és ingyenes alapfokú orvosi ellátást, 
valamint hatékony környezetvédelmet ígért. A Csécsy 
Imre alapította párthoz hasonlóan kijelentették: „A ra
dikális párt nem képviseli egyetlen osztály érdekeit 
sem, hanem minden gondolkodó és munkálkodó ember 
érdekét. A radikális párt a bolsevizmussal és a fasiz
mussal szemben a szabadság és demokrácia eszméit 
hirdeti. Elítélünk minden olyan törekvést, amely egy 
társadalmi réteg vagy etnikai csoport felsőbbrendűsé
gét hirdeti." Az MRP ezzel a programmal a Centrum 
Pártok Nemzeti szövetsége tagjaként indult az 1990-es 
választásokon, azonban egyetlen jelöltet sem sikerült 
állítania. Néhány év múlva megszűnt.

Az 1947-es országgyűlési választások ellenzéki párt
jai közül a Polgári Demokrata Párt és a Keresztény Női 
Tábor nem jelentkezett önálló pártként a rendszerváltás 
idején. Érdekes módon viszont dr. Varga Endre, aki a 
Katolikus Néppárt vezetője volt, s 1947-ben pártjával a 
Slachta Margit vezette Keresztény Női Tábor listáján in
dult, a párt 1956-os újjáalakítása után most is jelentke
zett a politikai életben, de csak odáig jutott, hogy a Ka
tolikus Néppártot 1989. december 21-én sikerült felve
tetnie a többi párt sorába. így a párt bejegyzett párt lett.

Az 1990-es országgyűlési választásokon a KDNP 21 
mandátumot szerzett, a többiek -  ahogy a fentiekben lát
tuk -  nem jutottak mandátumhoz, sőt fokozatosan eltűn
tek a politikai élet porondjáról. A KDNP azonban több
szörös átalakulás és újjászervezés után azóta is jelen van.
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A  polgári állam főhatalmi tevékenységének egyi
két képező igazságszolgáltatás teljesítését végző 
szervezet az állam területi felségjogán alapszik, 

anélkül nem létezhet, mint ahogy a feladatokat ellátó 
személyek nélkül sem.

Magyarországon az I867-es kiegyezés után került 
sor az állami törvénykezési szervezet kiépítésére. Az 
igazságszolgáltatás központi elemének, a bíráskodás
nak a teljesítése érdekében sorra születtek az egyes tör
vények a szükséges szervezetekről. A ..Polgári törvény
kezési rendtartás tárgyában” alkotott 1868:54. törvény
cikk (te.) kimondta, hogy a legfőbb bírói hatóságot 
..magyar királyi curia név alatt a legfőbb törvényszék 
gyakorolja Pesten”, míg felsőbíróságként a Pesti és a 
Marosvásárhelyi Királyi Táblát jelölte meg. Az állami 
igazságszolgáltatás alaptörvényét jelentő ,.A bírói hata
lom gyakorlásáról” szóló 1869:4. te. létrehozása után 
került megalkotásra „Az első folyamodású bíróságok 
rendezéséről” (a törvényszékekről és a járásbíróságok
ról) szóló 1871:31. te. Az 1871:33. te. létrehozta a kirá
lyi ügyészséget az „igazságszolgáltatás körül az állam 
közérdekeinek” képviseletére, míg az 1871:51. te. a bí
rósági végrehajtókról rendelkezeu. Az 1874:34. és az 
1874:35. te. rendezte a jogi képviselet és a közhiteles
ség szervei, a kamarák keretei között működő ügyvé
deknek és a királyi közjegyzőknek a kérdéseit. Ezen 
alapvető szabályokban a következő évtizedekben több 
részletváltozás következett be, melyek közül szervezeti 
szempontból a legfontosabb a királyi ítélőtáblák és fő
ügyészségek számát gyarapító 1890:25. te. volt."

E szabályozások eredményeként az I. világháború 
kitörésekor, 1914-ben a (Horvátország nélkül) 282.870 
knr-nyi és 18,26 millió lakosságú országban a Curián, 
s a mellette tevékenykedő Koronaügyészségen túl 11 
ítélőtábla és főügyészség (Budapest, Debrecen. Győr, 
Kassa. Kolozsvár. Marosvásárhely, Nagyvárad. Pécs, 
Pozsony. Szeged, Temesvár), 67 törvényszék és 65 
ügyészség, valamint 381 járásbíróság működött. A tör
vényszékek és járásbíróságok melletti börtönökön és

Nánási László

A z  I. világháború hatása 
és következményei 
a m agyar igazságügyi 
impériumra
fogházakon túl 9 országos büntető-, valamint 7 javító- 
intézet volt. Ezen állami szervek mellett 28 ügyvédi és 
11 közjegyzői kamara tartozott még az igazságügyi 
szervezethez. Ekkor 2917 bíró. 244 ügyész, s mellettük 
1486 fogalmazói és 5340 fős kezelőszemélyzet, továb
bá 8735 ügyvéd, 2831 jelölt, valamint 309 közjegyző, 
168 helyettes és jelölt működött az országban: összes
ségében 22.030 fő dolgozott az igazságügyben.2

Azonban a hadműveletek során az ország egy részé
nek 1914-ben, majd 1916-ban történt ideiglenes, majd 
a vesztes háború utáni, 1918-tól bekövetkezett meg
szállása miatt ez a szerkezet megbomlott, s a működés 
ellehetetlenült az érintett területeken. A háború nem
zetközi jogi befejezését jelentő trianoni békeszerződés
sel végleg megszűnt a magyar törvénykezési impérium 
az elcsatolt területeken, számos igazságügyi alkalma
zott személyes sorsát is érintve. A diktátum utáni állam 
konszolidációja eredményeként változatlan szerkezetű, 
kisebb szervezet kevesebb -  de a megmaradt országte
rület eredeti személyzetéhez képest mégis nagyobb -  
létszámmal folytatta a tevékenységet.

Átmeneti idegen megszállás
Az 1914. július 28-án kitört háború kapcsán a kor

mány felkészült az ország valamely részének hadmű
veleti területté válására is, ezért kerültek kiadásra 1914.


