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Tabajdi Gábor

Nulladik év
Magyar kereszténydemokraták 1945-ben*

A kereszténydemokrácia ideológiaként, programként és politikai szerveződés-
ként 1945-ben jelent meg a hazai közéletben. Évtizedes „szellemi előkészítés” 
(majd az ellenállásban való érlelődés) után ekkor vált a országosan ismertté.1  
A folyamat összességében a nyugat-európai trendekbe is illeszkedett.2 Ám e kezdeti 
időszak emlékezetét az egymás után bekövetkező rendszerváltások, politikai fordu-
latok utóbb elhomályosították Magyarországon, a közel egykorú elbeszélésekre is 
új rétegek rakódtak. A Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP) hagyományában 
az 1944-es megalakulás, illetve az 1947-es választási siker vált hangsúlyossá.3 Pedig 
a világháború lezárásával korszakváltást, 
globális átrendeződést hozó 1945-ös év 
folyamatai különös erővel világítanak rá, 
milyen mozgástér, illetve kényszerpálya 
adatott a hazai kereszténydemokrácia 
számára. A mozgalmas esztendő esemé-
nyeit vizsgálva párhuzamosan elemezhe-
tő az elismerésért folytatott küzdelem, a 
korlátozott demokrácia körülményeinek 
alakulása, illetve a párton belüli törésvo-
nalak megjelenése (legyen szó akár ideo-
lógiai, akár egyházpolitikai küzdelmekről). 1945 tehát – a politikatörténetből vett 
fogalommal – valóban a „nulladik évnek” tekinthető a hazai kereszténydemokrata 
hagyományban.4 Az ekkor megfigyelhető jelenségekből a későbbi történések is job-
ban értelmezhetők.

A (Keresztény) Demokrata Néppárt történetével kapcsolatban már számos 
visszaemlékezés és történeti feldolgozás látott napvilágot. Tanulmányomban 
ezért 1945 kereszténydemokrata megéléstörténetével, illetve emlékezetével foglal-
kozom. Ennek kapcsán mutatom be az ekkor érzékelhető várakozásokat és stra-

*  A tanulmány megírásához szükséges kutatásokat az 
MTA Bolyai-ösztöndíja is támogatta.
1  Gergely (1980); Izsák (1985); Babóthy–Kovács 
(1990); Csapody (2004); Mészáros (2005); Sza-
kolczai–Szabó (2011).
2  Gergely (2001).
3  Az évfordulós kiadványok közül lásd: Pálffy (2014); 
Semjén–Mészáros (2007).
4  Lukacs (1996).
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tégiákat, a nemzetközi fejlemények hatásait. Végső soron a tágan értelmezett ke-
reszténydemokrata hagyományról, egy közéleti alternatíva kialakulásáról kívánok 
körképet adni. 

MEGÉLÉS ÉS EMLÉKEZET
Az 1945-ös korszakváltó esztendő mély nyomokat hagyott a magyar keresztényde-
mokrata hagyományban is. A felidézett események, az emlékezeti sémák nagyban 
hasonlítanak, akár a (K)DNP vezetői, képviselői, akár a szerveződésekhez kapcso-
lódó prominens személyek vagy az eszmeiséghez (tágabban) kötődő emberek visz-
szaemlékezéseit vizsgáljuk. Ez egyszerre fakadhat a világháborús időszak általános 
tapasztalataiból, kollektív élményeiből, valamint az emlékezet formálódása révén 
közösen kialakult struktúrákból.

A kereszténydemokrácia sorsának szempontjából kulcsfontosságúnak bizo-
nyult a legnépesebb katolikus tömegszervezet, a KALOT 5 két vezetőjének, Nagy 
Töhötömnek és Ugrin Józsefnek még 1944-ben megkezdődő, a szervezet meg-, 

illetve átmentését célzó küldetése. Lé-
nyegében azonos módon idézték fel a 
frontvonalon át a megszálló szovjet pa-
rancsnokságig vezető útjukat, bizonyos 
részletekben azonban különbözött az el-
beszélésük. Későbbi nézőpontjukat meg- 
határozta, hogy utóbb teljesen eltérő 
életutat jártak be. A jezsuita Nagy Töhö-

töm laicizált, emigrált, megházasodott és szabadkőművesnek állt, ám idővel a tit-
kos társasággal is összeveszett. Végül hazatérve a magyar hírszerzés ügynöke lett.6 
Ugrin Józsefet 1947-ben parlamenti képviselővé választották, 1948-as lemondatása 
után a korszak vegzálásait elviselve, 1956 után valahogy megkapaszkodva itthon 
nevelte fel gyermekeit, időről időre megpróbálkozva a KALOT feltámasztásával.7

Ám 1944. október 31-én még együtt indultak el motorral Budapestről a hat-
vani országúton, a menekülőkkel szemben, a szovjet csapatok felé. Átjutottak a 
fronton, majd november első napjaiban külön-külön estek szovjet fogságba. Ki-
hallgatásaikat, „tárgyalásaikat” színes képekben örökítettek meg. Portréik, me-
lyeket a szovjet katonákról, parancsnokokról, majd a hasonló ellátásban részesülő 
potenciális magyar vezetőkről (például Nógrádi Sándorról, a debreceni Arany Bi-
kában gyülekező politikusokról) rajzoltak, elevenek és élményszerűek.8 A leírások 
leghomályosabb, lírai jellegű részei éppen a szovjetekkel való egyeztetésekkel kap-
csolatosak. A kényszerű várakozás, a megtapasztalt időhúzás megörökítésébe már 
beleszűrődött az eseménysor későbbi értékelése is. Ez a folyamat, a párt feloszla-

5  A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Or-
szágos Testülete (KALOT) történetéről lásd Balogh 
(1998).
6  Petrás (2014).
7  Ugrin (1995).
8  Nagy (1990) 141–165.
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tása után itthon és az emigrációban folyó vita, önmarcangolás különösen nehézzé 
teszi az 1945-ös események reális megragadását.

Akárhogy történt, a Nagy–Ugrin küldetés három tényezőre is rávilágít a ke-
reszténydemokrácia lehetőségeivel kapcsolatban. Az első és legfontosabb a világ-
politikai, külpolitikai korszakváltás felismerése, magyarán a háború elvesztése 
és az ebből fakadó feladatok és cselekvés. Mindez számos csoport esetében terv-
szerűen történt. A KALOT vezetői közül például Kerkai Jenő és Meggyesi Sán-
dor is útnak indultak, s a szervezet központján, Érden át december 7-én érkeztek 
meg Debrecenbe. A másik az új hatalmi szervekhez való kapcsolódás, illeszkedés 
– ennek mozzanatai Kerkai és Meggyesi útjában is megragadhatók. A KALOT 
munkatársai már 1945. január első nap-
jaitól az ideiglenes hatalom rendeleteit 
terjesztették a német megszállóktól meg-
szabadított területeken. Ez a tevékeny-
ség adott lehetőséget a Tiszántúlon a 
mozgalom újjászervezésére.9 A szervezési 
szabadság „ára” viszont az új magyar de-
mokratikus hadsereg részére folytatott toborzómunka volt.10 A harmadik: hogy 
ezekben a hónapokban a mozgalom-, illetve egyházszervezés vagy az egyházpoli-
tikai és a direkt közpolitikai részvétel még korántsem választhatók el egymástól. 
Sőt ezek a szempontok bizonyos értelemben később sem szálazhatók szét. Nagy 
Töhötöm, miközben a jezsuita rend talpra állításán munkálkodott, a KALOT 
pénzalapjához gyűjtött, titkos egyházdiplomáciai küldetést is végrehajtott (az új 
bíboros, Mindszenty kiválasztásában játszott szerepet). Így a jezsuita szerzetes 
naplója kivételes egykorú forrásnak tekinthető. (A pártszervezés eseményeinek 
datálásához alapvető dokumentum.) Ám a páter titkos küldetései, névváltozta-
tásai11 óvatosságra kell hogy intsék kései olvasóit, visszaemlékezéseinek számos 
elemét már kortársai is megkérdőjelezték. Hiszen Nagy Töhötöm az új identi-
táskonstrukciók mesterének tekinthető. Ezt a társadalmi méretekben lejátszódó 
folyamatot a KDNP vezetői az elsők közt végezték el, amikor a szociális forra-
dalmár, a progresszív keresztény politikus imázsát kívánták kialakítani. Közben 
a kommunistákkal kialakított kapcsolataikat a világnézeti autonómia megőrzését 
hangsúlyozva idézték meg.12

A kereszténydemokrata politikusok hozzáférhető visszaemlékezéseiben, életin- 
terjúiban az 1945-ös esztendő a diktatórikus rendszerek elleni küzdelem történe-
teként, a háborús pusztítás és az újrakezdés drámájaként jelenik meg. Az önigazo-
lás, önlegitimáció mozzanatai mellett a háború sújtotta ország mindennapi ese-
ménysorai rögzültek emlékezéseikben: egyéni kalandjaik mellett később általános 
és általánosítható történeteket idéztek meg.

9  Először 1945. február 1-jén jelent meg egy a KA-
LOT működését hirdető röplap.
10  Ugrin (1995) 206.
11  Petrás (2014).
12  Ugrin (1995) 345.
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Keresztes Sándor, a párt egyik 1956-os újjászervezője, az 1989-ben újjáalakuló 
KDNP elnöke a Nemzeti Számonkérő Szék fogságából (a Margit körúti fegyház-
ból) történt 1944-es szabadulása után bujkálni kényszerült. Sok más kortársához 
hasonlóan megtagadta a katonai behívást, és hamis orvosi papírokat szerzett, ami 
abszurd módon végül nem a nyilasoktól, hanem a szovjet elhurcolástól, a „ma-
lenkij robottól” mentette meg. Életútinterjújában számos „orosz kalandról” tett 
említést. Emlékei között megragadt a budafoki utcájukban, a Nepumuki Szent 
János-szobor mögött megpillantott fegyveres, a menekültekkel teli pincébe érke-
ző, gyerekeit magához ölelő katonák képe, de a Budafokon lerészegedő, erősza-
koskodó katonák miatti tragédiák is (az oroszok itt is a nők védelmében fellépő 
helyieket lőttek le). A beszállásolások, a család nőtagjainak elhurcolása „krump-
lipucolásra” évtizedek múltán is élénk képekben jelent meg. Ugyanakkor életin-
terjújában a politikacsinálás lehetőségeivel kapcsolatos további érdekes adalékok 
maradtak fenn.13 A közállapotokat jellemzi, hogy Keresztest, aki a Budafoki 
Nemzeti Bizottság tagja lett s a közellátásáért felelt, egy szovjet járőr mégis elhaj-
totta, s csak Ercsiből engedték el. Élelemhez hazafelé, Nagytétényben sorban állva 
juthatott. Nem sokkal később, amikor a csepeli pontonhídon átgyalogolva Teréz-
városba, Vas Zoltán közellátási hivatalába tartott, a Rákóczi úton a GPU fogságá-
ba esett, s csak a tisztek előtt tudta kimagyarázni magát. A fiatal, elismert jogász 
a konszolidáció következtében Budafok aljegyzője, 1945 őszétől a BM városi osz-
tályának munkatársa lett. Hivatalnokként beszámolt a Magyar Kommunista Párt 
(MKP) beszervezési kísérletéről, majd hónapok elteltével csatlakozásáról a De-

mokrata Néppárt (DNP) munkájához.14

Matheovits Ferenc, akit a kommu-
nista hatalom a reakciós DNP vezérének 
tekintett, s aki kétszeres elítélése kö-
vetkeztében a leghosszabb börtönbün-

tetését szenvedte el, utóbb kalandfilmbe illő részletességgel számolt be 1945-ös 
élményeiről. 15 A fiatal jogász légvédelmi tüzérként vett részt Budapest védelmé-
ben, majd több alkalommal is orosz fogságba esett, és megszökött. Életútja fontos 
fordulópontját így idézte meg: „Végigszenvedtem mindent, ami az ostrom volt. 
Ettem lóhústól kezdve lókolbászig mindent, közben kaptam egy vesegyulladást, 
szóval borzalmasan kerültem ki. Úgyhogy engem a hadifogságba már félájultan 
vittek.” A családja után induló Matheovits a fél országot bejárta. Dunaföldvár 
mellett egy birkaistállóból szökött meg, Tolna megyében rokonaitól kapott civil 
ruhát, elkerülve orosz beszállásoltakat. Kunszentmiklósról az első vonaton (üt-
közőn) utazott Dunaharasztiig, ahol egykori állomáshelyén – ismerve az akna-
zár elhelyezkedését – talált magának búvóhelyet. Továbbhaladva elkapták Sorok-
sáron, Budapesten, majd hazafelé Pécs határában is. Családja másik, Ausztriába 

13  Keresztes (OHA) 142–156.
14  Uo. 172.
15  Matheovits (OHA) 21–39.
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menekült felét keresve pedig a zalai községekig jutott. Visszaemlékezése szerint a 
pécsi igazságszolgáltatási intézmények újjáalakulása után ellenállt a kommunista 
pártba léptetés pressziójának. Sajátos módon Barankovics Istvánnal 1945 őszén, 
a választásokkor alakult ki a kapcsolata, amikor újabb letartóztatástól tartva Bu-
dapestre utazott. A pártpolitikai fordulatoknak köszönhetően – bár munkáját a 
DNP-nek ajánlotta fel – hazatérve a kisgazdapárt tagja és szervezője lett.

A párt létrehozásában kezdetben részt vállaló Karcsay Sándor szintén mély 
emlékeket őrzött Budapest ostromáról.16 A németek az Árpád fejedelem útján 
lévő lakásában állítottak fel egy gépágyút, a nyilasok a házban bújtatott zsidó-
kat kerestek, a Margit-szigetről mesterlövészek tartották rettegésben a lakókat.  
A túlélők itt is megtapasztalták az első és második orosz vonal közti különbsé-
get. Karcsay barátai keresésekor vöröskeresztes igazolvánnyal járta a várost, látta 
a pusztulást a Sziklakórházban, meg a Fő utcai hivatalok újraszervezését. Közben 
környezete magatartását figyelve tipizálta a reakciókat. A szociális töltetű polgá-
ri demokráciát eszményének tekintő Karcsay kritikus szemmel nézte kortársait. 
Környezetében megkülönböztette a terhelteket, akik elmenekültek a felelősségre 
vonás elől, a tőkéseket és a diplomatákat, akik részben szintén így tettek, részben 
a passzív félreállást választották. Tipi-
kusnak tartotta a „guggolva is kibírjuk” 
mentalitást. Emellett érzékenyen látta a 
menekülést a bevett „koalíciós” politikai 
pártokba. Leírása szerint a kommunis-
ták között a korábbi illegális párttagokat, fiatal zsidókat, a „kilenctől ötig kom-
munistákat”, valamint az egykori jobboldali vagy polgári, haladó személyeket le-
hetett megtalálni.

A katonaköteles korú Eszterhás György hamis szabadságos papírokkal tá-
vozott alakulatától. Budapesti bujkálásai során a Duna-parti kivégzések egyik 
tanúja lett.17 Találkozását a szovjet katonákkal az egyik legáltalánosabb képpel 
jelenítette meg: az első fegyveres megölelte, majd elvette az óráját és a kabátját. 
A Varga Béla titkáraként a kisgazdapárt szervezését (majd a DNP 1947-es kam-
pányát) irányító fiatalembernek kezdetben jó benyomása volt a kommunistákról: 
Vas Zoltánnal együtt lehet dolgozni, jegyezte fel. A politikai elit közelében dolgo-
zó munkatársként 1945-ben közelről láthatta, hogy Pálffy József kibuktatásában18 
a kisgazdák is benne voltak.

Az 1925-ös születésű Kaas Ervin az egyetemi ellenállási csoportokban te-
vékenykedett, majd az ostrom végső napjait a Király utcában (napokig a senki 
földjén) élte át. A pincéjükben megjelenő szovjet katonák kenyeret adtak, lóhúst 
kaptak tőlük, majd itt is megjelent a második lépcsős, immár fosztogató orosz ala-
kulat. Kaas a munkára hurcolás több típusát megtapasztalhatta: végzett kényszer-

16  Karcsay (OHA) 106–108.
17  Eszterhas (OHA) 46.
18  A párt belső törésvonalainak elemzését lásd alább.
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munkát ételért, amit szívesen vállalt, egy tömeges elhajtás elől pedig egy patika 
hátsó bejáratán át szökött meg. Máskor a Fiumei úton lépett meg egy menetből. 
Az ellenállásban kiépített kapcsolatai révén az Anker közben, a Magyar Szent Ke-
reszt Egyesületnél neki is sikerült cirill betűs igazolványt szereznie, amely meg-
könnyítette a mozgását. Közéleti aktivitása viszonylag korán megkezdődött. Az 
1945 májusában meginduló egyetemi életben a pártok ifjúsági szervezeteivel szem-
beni összefogás vezéralakja lett. Az ún. Pázmány-lista – öndefiníciója szerint –  
„haladó katolikus” mozgalom volt, plakátjain francia katolikus írók szerepeltek. 
Az összefogás elsöprő győzelmet aratott a bölcsészkaron, ám az ifjúságpolitikai 
küzdelmekben felmorzsolták. Kaas Ervin aktivistaként 1947-ben még a DNP 
kampányát segítette, 1948-ban azonban már internálták, majd a recski munkatá-
borba került.19

Szakolczai György a KDNP budapesti megalakulásának (1945. február 13.) ré-
szeseként írta meg, hogyan szerveződött meg Nagy Töhötöm fellépése nyomán 
a jezsuita rend Mária utca 23. alatti épületében a párt. Ő a legfiatalabb résztve-
vőként a 41-es sorszámú tagkönyvet kapta, amelyet a Jézus Szíve Népleányai 
nyomdájában nyomtattak ki. Visszaemlékezése szerint Nagy Töhötöm blöffje 
nyomán a cirill betűs dokumentumra rákerült Vorosilov marsall (a szovjet város-
parancsnokság vezetője) aláírása is, fakszimilében. Ez az irat őt is megmentette az 
elhurcolástól. Szakolczai másik kulcsélménye az 1945. május 1-jei felvonulás volt, 
amelyen a magyar értelmiség – kiváltva a civil kurázsit hiányoló díszelnök, Szek-

fű Gyula elkeseredését – nagy számban 
képviseltette magát.20

Talán ennyi példa alapján is kijelent-
hető, hogy – az ország lakóinak többsé-

géhez hasonlóan – 1945 első hónapjai a kereszténydemokraták számára is a túlélé-
sért folytatott harc, az elemi életfeltételek biztosítása, a radikálisan megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodás jegyében teltek. Az egyéni túlélési straté- 
giák mellett érdemes az emlékek közös pontjai után is kutatni. A modus vivendit 
kereső kereszténydemokraták elbeszéléseiben fellelhetők a világháborús pusztu-
lás borzalmai, a „két pogány közt” őrlődő magyarság meta-narratívái. Meglehet, 
ezzel összefüggésben a szovjet katonákkal való találkozás is vegyes képet mutat, 
a kegyetlen megszállók mellett megmarad az emberséges felszabadítók emléke is.  
A kontrollált, majd szigorúan ellenőrzött (monolit) nyilvánosság időszakában 
számos kérdés tabuvá vált, csak évtizedek távlatából, immár újabb emlékrétege-
ken át voltak megidézhetők.

A Barankovics-párti képviselők szűkszavúan emlékeztek meg a párt belső vi-
szályairól, bár a meghatározó vitás kérdések nem merültek teljesen feledésbe. Ta-
lán a hivatalos történelemértelmezés miatt, talán mert interjúvolóik erre kérdez-

19  Kaas (OHA) 145–239.
20  Szakolczai–Szabó (2011) 17.
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tek rá, kulcsélményeik közé néhány jól megragadható elem került – az ostrom,  
a találkozás a szovjet csapatokkal, az új hatalmi szervek felállítása, a várakozás, a  
szabadság és a fogság tapasztalatai –, amelyek aztán kiemelt szerepet kaptak az 
egykori élmények felidézésekor.

A később politikai szereplővé váló aktivistákhoz hasonlóan az egyházi szemé-
lyek emlékeiben is kitapintható a közélettel kapcsolatos attitűdök sokszínűsége, a 
párt bázisának, befogadó közegének komplexitása. Az éledező kereszténydemok-
ráciát mint a társadalomban megfigyelhető jelenséget eltérő módon idézte meg 
három (utóbb keresztény szervezkedésért börtönbüntetést szenvedő) pap. A fiatal 
Kuklay Antal az 1945-ös esztendő folyamatait még a családi tradíciók nyomán ér-
tékelte: „[…] kultúrharcban éltünk, a katolikus hagyományok, a polgári demokra-
tikus hagyományok védelmében. Ennek volt a képviselője a szemünkben mind a 
Mária-kongregáció, mind a Barankovics-párt. […] Mi nem tudtuk, hogy minden 
el van döntve, komolyan vettük ezeket a választási küzdelmeket…”21

Ezzel szemben a szovjet megszállásra és az egyház helyzetének tartós megvál-
toztatására készülő Bulányi György csupán mellékes körülményként említette  
a pártpolitikai küzdelmeket. Igaz, helyben, debreceni állomáshelyén azért segí-
tett a helyben induló DNP-jelölt Zoltán 
Pál képviselőjelöltnek. Bulányi páter – 
bár elkülönítette Kerkai és Barankovics 
francia katolicizmushoz közeli irányvo-
nalát – markáns kritikai véleményt fo-
galmazott meg a politizáló egyháziakról. Visszatekintését árnyalja, hogy az általa 
Debrecenben szervezni kezdett kisközösségek, bázisközösségek negyven éven át 
álltak a politikai rendőrség célkeresztjében; a nyolcvanas évekre lényegében a ka-
tolikus egyházi reakció egyedüli megtestesítői lettek.22

Ugyanakkor Tabódy István, aki a recski munkatáborban megtérve lett pap, 
társasági emberként sajátos emlékeket őrzött az 1945-ös KDNP-ről, ugyanis első 
vezetőjével, Pálffy Józseffel ekkor még ugyanannak a hölgynek a kegyeit keresték. 
Sőt fiatal katonatisztként egy ideig egy helyen, a Damjanich utca 12. alatt lakott 
vele. Tabódy visszaemlékezése szerint Mindszenty bíborost nemcsak a KDNP 
vezetőjének támadhatósága (testvérei közül Pálffy Géza legitimista, Pálffy Fidél 
nyilas volt) zavarta, hanem morális ellenérzések is vezették: „Pálffy József a Ke-
resztény Párt elnöke akart lenni… elvált ember volt, együtt élt egy nővel… ez nem 
tartozott a prímás portfóliójába.”23 Tabódy visszaemlékezése ezzel kapcsolatban 
megidézte azt a keresztény középosztályra jellemző társadalomlélektani folyama-
tot, amelyet a világháborús élmények hatásának tulajdonított. Emlékei szerint az 
ostrom egy erkölcsi határvonalat is átszakított: általánossá vált a szeretők házas-
ság nélküli összeköltözése.

21  Kuklay (OHA) 2–5.
22  Bulányi (OHA) 43, 50–51.
23  Tabódy (OHA) 58–65, 74–75.
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HELYZETELEMZÉS ÉS JÖVŐKÉP
A visszaemlékezések – s ezzel összefüggésben a történeti szakirodalom szerzői – a 
magukat kereszténynek, kereszténydemokratának meghatározó politikusokat kon-
zervatív (reakciós) és haladó (progresszív), illetve konzervatív és (keresztény)szociá- 
lis csoportokra osztották. (Részben pedig tovább élt a kommunista párthoz mint 
referenciaponthoz igazított bal-jobb skála alkalmazása is.) E különbségek reális 
megléte mellett figyelmet érdemelnek a világpolitikai helyzettel kapcsolatos kalku-
lációk, a közeljövőre vonatkozó stratégiai elképzelések is. A történelmi Magyaror-
szág összeomlása után, a német, majd a szovjet megszállás megtapasztalása közben 
1945-ben a kereszténydemokraták eltérően reagáltak a nemzetközi fejleményekre. 
Az egyes személyek és csoportok tevékenységét különböző várakozások, remények 
és félelmek irányították. Miközben a KDNP belső konfliktusainak elemzése, meg-
osztottságának megidézése viszonylag jól ismert, a kereszténydemokrata politiká-

nak ez a dimenziója kevésbé feltárt.
A források hiánya természetesen eb-

ben az esetben is megnehezíti az álláspon-
tok tisztázását. A forrongó (forradalmi) 

átalakulás, az intézményi struktúrák összeomlása nem kedvezett a formális doku-
mentumok, programok fennmaradásának. A későbbi menekülések, a koncepciós el-
járások szülte félelem alaposan megritkította a magánirattárakat is. A szólásszabad-
ság korlátai, az új hatalmi rend tabui sem tették lehetővé az elgondolások elmélyült, 
nyitott, demokratikus megvitatását. A KDNP, majd DNP egyházi elismertetése 
érdekében végzett „lobbitevékenység” következtében azonban fennmaradt néhány 
levél, amely rávilágít a magyar kereszténydemokrácia kialakulását kísérő politikai, 
szociokulturális különbségekre. A belső levelezésekben megfogalmazott tézisek 
végső soron összevethetők a nyilvánosságban megfogalmazott programokkal.

Az egyházi irattárakban megmaradt dokumentumok közül kiemelkedik Szek-
fű Gyula 1945. április 10-én kelt, a katolikus püspököknek írt levele.24 A neves tör-
ténész, ekkoriban a KDNP díszelnöke, egyik legfontosabb „szürke eminenciása” 
sürgető tartalmú memorandumot terjesztett az egyházi vezetés elé. Szekfű érvelése 
a kritikus helyzeten (az egyházi birtokok likvidálása, a szerzetesi iskolák és a vallás-
oktatás fenyegetettsége) alapult, s ebből következően egy katolikus színezetű párt 
megszervezése mellett érvelt. Az érdekvédelmi funkció fontosságát bizonygató ér-
velés szerint mindezt többen már a német uralom alatt előre látták. Apor Vilmos 
győri püspök megbízásából ezért alakult meg az „új keresztény demokratikus párt”. 
Szekfű az új alapok lefektetése kapcsán konkrét személycseréket követelt, hogy 
meg lehessen szüntetni az egyházi szervezetekben a „fasiszta, antiszemita irányvo-
nalat”. (Szekfű konkrétan Wünscher Frigyes,25 a Népbíróság elé került Nyisztor 
Zoltán és Mihalovics Zsigmond szerepeltetése ellen érvelt.) Levelében felidézte, 

24  Szakolczai–Szabó (2011) 194–197.
25  Róla lásd Simon (2006). 
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hogy Pálffy József erre október 14-én Esztergomban már ígéret tett. A történész-
professzor egyébként alkalmasnak látta a 
helyzetet a szervezés megindítására, s az 
olasz és francia példák nyomán, a pápa 
tekintélyére alapozva, végső soron az 
orosz megszállók jóindulatával számolt.
Barankovics István didaktikus „emlékeztetője” részletesebb világpolitikai elem-
zést készített az egyházi vezetők számára, összeállításában egyszersmind az 1918–
20-as tapasztalatokon alapuló hamis illúziókat (elsősorban a kommunista térnye-
rés időlegességét) is cáfolni igyekezett.26

1918–1920 1945

Háborús és 
békecélok

a német hegemónia letörése, a 
népek nemzeti önrendelkezési 
jogának biztosítása

differenciált nemzetállamok integrációja, 
az alapvető egyéni szabadságjogok 
biztosítása, politikai és gazdasági 
demokrácia 

Németország 
helyzete

katonailag levert, de önjogú 
nagyhatalom

teljesen leveretett ország, csak legyőzői 
engedményével lehet a nemzetközi élet 
szereplője

A Szovjetunió 
szerepe

levert, belső ügyeivel foglalkozó 
hatalom, amely 25 éve teljesen 
hátat is fordított a világnak, 
belső kontroverziák kötötték le

a világ három nagyhatalmának egyike, 
amely nélkül az európai politikában 
semmi sem történik, seregei a 
kontinensen állnak

Az angolszász 
hatalmak

az USA Wilson halála után 
visszavonult a „splendid 
isolation” politikájához, a 
britek a franciák és az olaszok 
vetélytársai maradtak a 
gyarmatokon

szoros USA–brit szövetség, hat földrészre 
terjed ki hatalmuk, a tengereket uralják, 
öt ipari központból ez a kettő sértetlen, 
világpiaci hegemónia

Európa várható 
sorsa

az angolszász hatalmak vissza-
vonulása a kontinentális politi-
kától (Szovjetunió sem hatalmi 
tényező)

mindhárom hatalom tényleges erővel van 
jelen („az a magyar, aki az angolszászok 
és a Szovjetunió összetűzésére spekulál, 
vagy buta, vagy őrült, vagy gonosztevő”)

Magyarország 
helyzete

A baloldali Magyarország 
(Károlyi, Tanácsköztársaság) 
nem illeszkedett az európai 
rendbe, az ellenforradalmi 
rendszer igen.
A baloldali demokrata Európa 
közepén így lehet jobboldali 
magyar berendezkedést 
létrehozni.

Magyarország a 190 milliós Szovjetunió 
kicsiny, legyőzött szomszédja. A 
független Magyarország érdeke minden 
olyasmi elkerülése, ami szovjettel 
kontroverziába keverhetné.

A Világegyház 
helyzete

szinte minden kormány 
ellenséges, gyanakvó, közömbös 
a Vatikán iránt, amely a 
monarchiákkal azonosult

XII. Pius világpolitikai tevékenysége 
meghatározó, ma a győzők oldalán áll, a 
hitleri üldöztetés után a katolikus pártok 
pozitív szerepben vannak, világszerte 
nőnek a vallásos igények27

Barankovics István fő tézisei a nemzetközi helyzetről 1945-ben

26  Szakolczai–Szabó (2011) 203–217.
27  Barankovics a magyar egyházak ellenállási tevé-
kenységét is meghatározónak tekintette.
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Barankovics mindezek alapján az egyháziak passzivitása, illetve a kivárás stra-
tégiája ellen érvelt, pártszervezést és sajtót sürgetett, s a katolikus képviselet konk-
rét teendőit részletezte. Elgondolásai azonban az egyházvezetés gondolkodásában 
nem váltak meghatározóvá.

A fennmaradt feljegyzések jól érzékeltetik, hogy a kereszténydemokrata prog-
ramalkotás már 1943-tól folyamatosnak tekinthető. Az ekkor életre hívott Kato-
likus Szociális Népmozgalom jövőképét Kovrig Béla Magyar társadalompolitika 
című művének kivonatos változata, egy 32 oldalas brosúra tartalmazta. A fino-
modó elképzelések ezt követően mindig a külpolitikai elemzésekhez igazodtak.  
A KDNP programjai, propagandaanyagai már a kezdetektől a világpolitikai ösz-
szefüggések hangsúlyozásával születtek meg. Ez a megközelítés még a hazai politi-
kaelméleti vitákban is kimutatható. 

Az 1945-től kibontakozó elméleti diskurzusban a demokrácia értelmezésére 
került a fő hangsúly.28 A Pázmány Péter Tudományegyetem nyári előadássoroza-
tán (1945. június 26. – július 6.) Jánosi József jezsuita A demokrácia etikai feltételei 
címmel tartott előadást.29 Filozófiatörténeti áttekintése egyrészt annak az ideolo-
gikus, elméleti jellegű beszédmódnak is példája, amely az időszakban konkrétu-
mok nélkül fejtette ki nézetét a közéletről. (Ez a fajta kommunikációs mód a DNP 

parlamenti frakcióját is jellemzi majd.) 
Ám fejtegetéseiben az angolszász minta 
követését javasolta a hallgatóságnak: a 
demokráciában a közjó érvényesülését  

a parlament és a pártok diszkussziójával kell elérni (demokracy of discussion). Fő 
tézise szerint a közjót „nem a pártok erőhatásainak közös eredőjeképpen, hanem 
megtárgyalás alapján kell keresni”. A parlamentáris demokrácia igenlése közben a 
többségi elv mechanikus alkalmazása ellen, a kisebbségi jogok mellett érvelt. Já-
nosi megnevezte a demokrácia fő kísértéseit is: a felelősségvállalás hiánya, a dilet-
tantizmus, a demagógia, a hazugság és a terror, amelyekhez hallgatóságának nem 
lehetett nehéz aktuálpolitikai példákat társítania. 

A nemzetközi helyzet tényezői közvetlenül is előkerültek Barankovics István 
1945. szeptember 25-én elmondott programbeszédében. A pártvezető a DNP leg-
főbb külpolitikai céljaként a magyar állam függetlenségét jelölte meg. A tömör 
politikai mottó a „kifelé független, befelé szabad demokratikus magyar állam fel-
építését” szorgalmazta. A gyakorlatban ez a békeszerződés mihamarabbi megkö-
tését jelentette, az állami főhatalom rendezésével, azaz az ideiglenes kormányzat 
és törvényhozás megszüntetésével együtt. Barankovics nyomtatásban is megjelen-
tett beszédében leszögezte: „A háború következményei leggyökeresebben a Szov-
jetunióval kapcsolatban változtatták meg helyzetünket. […] közvetlenül a Szov-
jetunió elhatározásaképpen kaptunk fegyverszünetet, a szovjet seregek verték le 

28  Standeisky (2005).
29  Jánosi (1945).
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országunkról a hitleri bilincseket, a Szovjetunió csapatai tartják megszállva orszá-
gunkat, a közel kétszázmilliós győztes Szovjetunió a legyőzött, kis Magyarország 
szomszédja lett, a békekonferencián most a Szovjetunió mint győztes világhata-
lom hallatja szavát sorsunk meghatározásában.”30 Barankovics tehát a reálpoliti-
kai szempontok mellett érvelt, hozzátéve, hogy a szovjet–magyar viszonyt világ-
nézeti (ideológiai) kérdések nem befolyásolják. Egykori külpolitikai újságíróként 
hallgatóságának, követőinek a nemzetközi élet legfrissebb fejleményeire (például 
a potsdami konferencia határozataira) hivatkozott.

Ugyanebben a szellemben írt a Hazánk című (az év során először és utoljára 
1945. október 18-án megjelent) pártlapban. Vezércikkében „halk elaljasodásról” 
és „nemzeti bűnökről” elmélkedett, amelyek „jó előre preparáltak bennünket a 
hitleri étvágy zsákmányává”.31 A második világháborús összeomlást, minden bi-
zonnyal Szekfű Gyula hatására, „új Mohácsként” láttatta, és erkölcsi megújulást 
sürgetett. Miközben Barankovics kíméletlen ítéletet mondott a korábbi elitről 
(„így lettünk idegen hódítási vágy balekjévé”), a külpolitikai hatásokra is utalt 
(„az osztrák gátszakadás után közvetlen árterülete lettünk az újpogányság vad-
vizeinek”). A cikk érdemi önreflexióra szólított fel a faji ideológiával, az antisze-
mitizmussal kapcsolatban. Utóbbit részben Hitler csalétkének tartotta, amellyel 
az önértéktudatát vesztett magyar nemzetet megvezethette. Írásának lényegi üze-
nete ezt követően a világpolitikai elzárkózás veszélyeire figyelmeztetett. Mindez 
azonban nemcsak a nagyhatalmak vonatkozásában, hanem a világkereszténység-
gel kiépítendő kapcsolatok miatt is hangsúlyossá vált.32

A nyilvános diskurzus vizsgálatán túl talán érdemes megemlíteni, hogy a fenn-
maradt feljegyzések szerint a (K)DNP  
belső vitái is részben külpolitikai okok 
miatt robbantak ki.33 1945 nyarán Ba-
rankovics István és hívei azért hívták 
össze a párt vezetését, mert az első hiva-
talos plakátokról lemaradt a Szovjetunió 
(illetve az USA, valamint a „Brit biro-
dalom”) neve, rájuk csak mint nagyha-
talmakra hivatkozott a szöveg. A Mind-
szenty bíboros iratai között fennmaradt 
memorandum szerint ebből komoly bel-
ső feszültség támadt. Az összejövetelen Barankovics – későbbi programjával meg-
egyezően – amellett érvelt, hogy „a független Magyarország létének és fejlődé-
sének leghatásosabb biztosítéka a […] Szovjetunióval való külpolitikai barátság”.  
A megszálló nagyhatalom említése (és a hála kifejezése) reálpolitikai okokból szá-
mukra nem volt mellőzhető.

30  Balogh–Izsák (2004) 88.
31  Barankovics István: Program és vallomás. Hazánk, 
1945. október 18. 
32  Uo.
33  A szemben álló csoportok vezetői közül Baranko-
vics, Bálint Sándor, Bálint József, Ugrin József, illetve 
Pálffy József, Zoltán Pál, Bácsalmási István azonosít-
ható. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-
ra (ÁBTL) 3.1.9. V-700/10. (Mindszenty József).
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PÁRTSZERVEZÉS
A lassan kikristályosodó program, a több szálon futó társadalmi szerveződések 
1945-ben bázisul szolgálhattak egy országos méretű politikai szerveződés létre-
jöttéhez. A pártszervezés, a (Keresztény) Demokrata Néppárt történetének elem-
zéséhez Lipset és Rokkan34 amerikai történész-politológusok nagy történelmi 
összehasonlító anyagra felépített tipológiája jól használható fogalmi apparátust 
nyújt. Az elmélet szerint egy új párt létrejötte bizonyos „küszöbök” átlépésétől 
függ: 1. a legitimációs küszöb a hatalom általi elfogadottságot jelenti; 2. az inkor-
porációs küszöb átlépése attól függ, hogy a polgárok milyen széles rétege tartozik 
az adott politikai testhez; 3. a reprezentációs küszöb az önálló érdekérvényesítés 
képességét jelenti (leginkább kellő számú szavazat megszerzése, az önálló képvi-
selet biztosítása); 4. a többségi hatalom küszöbét átlépve (a kormányzati pozíció 
megszerzése) a párt akár strukturális változásokat is végrehajthat a politikai rend-
szerben.

1a Küzdelem az elismerésért – (állam)hatalmi legitimáció
A kereszténydemokrata párt elismertetéséért folytatott küzdelem lényegében ki-
lenc hónapig tartott, az idő nagyrészt a megszállók és az ideiglenes kormányzat 
intézményeinél történő kilincseléssel telt. Debrecenben Erdei Ferenc belügymi-
niszter már 1944. december 28-án ígéretet tett a párt működése elé gördülő köz-
igazgatási akadályok elhárítására, s az ideiglenes kormány engedélyt adott egy 
Magyar Nép címmel megjelenő szegedi napilapra. A KDNP elismerése azonban 
még hónapok elteltével sem vált teljessé. A legitimációért folytatott küzdelem 
legrészletesebb dokumentumai sajátos módon Mindszenty József bíboros (vizs-
gálati) iratai között maradtak fenn. Az ismeretlen szerző által írt összeállítás 
többszörös bizonyítékokat sorakoztatott fel a párt 1944. március 19. utáni mű-
ködésével, ellenállási tevékenységével kapcsolatban.35

A dokumentum tartalmazta Tildy Zoltán (a kisgazdapárt elnöke) 1945. feb-
ruár 14-i nyilatkozatát, amely szerint „Pálffy József volt országgyűlési képviselő 
[…] 1944. október 11-én tartott vezetőségi összejövetelünkön, amelyről Szakasits 
Árpád és én kormányzói kihallgatásra mentünk, bejelentette, hogy a Kat. Nép-
párt megalakult, s ő a jövőben a Magyar Frontban ezt a pártot fogja képviselni.” 
Fennmaradt Szakasits Árpád (mint a Népszava főszerkesztője) ezt megerősítő 
nyilatkozata is. A Budapest ostromának lezárulta utáni napon kelt dokumentu-

mok szerint a KDNP működését a rej-
tőzködő Pálffy József jelentkezése után a 
Budapesti Nemzeti Bizottság is elismer-
te. Végül 1945. április 16-án egy minisz-
terelnöki nyilatkozat36 is megerősítette a 

34  Lipset–Rokkan (1967).
35  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
36  A KDNP működését az ideiglenes kormány tagjai 
közül Teleki Géza és Vörös János is támogatta.
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párt működését, szervezési szabadságát, s mint az ellenzéki mozgalomban részt 
vett pártnak a többi párttal egyenrangúságot biztosított.

A KDNP beadványát azonban a koalíciós pártok képviselői két nappal ké-
sőbb, 1945. április 18-án az Országos Nemzeti Bizottság (ONB) ülésén – vál-
tozatos érvekkel – mégis elutasították.37 (Egyrészt a demokratikus erők össze-
fogásával, másrészt a háború előtt szerepet vállaló politikusokat megbélyegezve 
érveltek.) Kreatív, jogászi megoldásként a pártot nem, csak személyében Pálffy 
Józsefet fogadták el a Magyar Függetlenségi Front egyenjogú tagjaként.38 Az el-
utasító döntés hozzájárult a kereszténydemokrata identitás alakulásához is. 1945. 
április 27-én Barankovics István javaslatára a párt elhagyta a nevéből a „keresz-
tény” jelzőt, a továbbiakban Demokrata Néppártként szerepelt a közéletben.39 
Az új hatalmi pozíciókat elosztó „bevett” pártok tehát blokkolták a keresztény-
demokraták törekvéseit A DNP szer-
vezetei így csak töredékesen épültek ki. 
Szeged, Eger és Debrecen mellett csu-
pán néhány vidéki városból maradtak 
fenn emlékek a párt jelenlétéről, helyi 
aktivitásról.

A belpolitikai hatalmat birtokló 
„koalíciós pártok” fél év múltán immár az országgyűlési választások kapcsán bí-
rálták el a Demokrata Néppárt kérelmét, s végső soron döntést hoztak a párt bel-
ső vitájában. A legitimációs küzdelmet, egyben a Pálffy József és a Barankovics 
István vezette szárny közti szembenállást csak az Országos Nemzeti Bizottság 
1945. szeptember 17-i döntése zárta le, amely az ugyanazon a néven beérkezett 
kérelmek közül Barankovicsét fogadta el.40 A Pálffy-féle pártvezetőség belső kör-
levele szerint a számukra kedvezőtlen döntésről a hírlapokból értesültek. Emel-
lett azt terjesztették, hogy az ONB-hez csupán egy kérelem érkezett határidőre, 
és az ülésen elnöklő Tildy Zoltán a zsebéből vette ki Barankovics beadványát, 
amelyet elfogadásra ajánlott. Mindez – iratok és más visszaemlékezések hiá-
nyában – nem kontrollálható. Mindenesetre Pálffy József ezzel kiszorult a ke-
reszténydemokraták közül, politikai tevékenységét más pártokban folytatta.41  
A megkapott, személyre szóló engedély birtokában a Demokrata Néppárt Ba-
rankovics-párttá vált, egyszersmind felkerült a szimbolikus és valóságos politikai 
térképre. A Magyar Közlöny 1945. szeptember 28-i, Erdei Ferenc belügyminisz-
ter aláírásával megjelent hirdetménye az alábbiak szerint állapította meg a pár-
tok részvételi jogát a választásokon: Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári 
Párt (IV. Semmelweiss utca 1.), Magyar Kommunista Párt (V. Akadémia u. 17.), 
Nemzeti Parasztpárt (VI. Andrássy út 25.), Szociáldemokrata Párt (VII. Rákó-
czi út 43.), Polgári Demokrata Párt (VI. Andrássy út 43.), Demokrata Néppárt 

37  Gáspár–Halasi (1975) 100.
38  Izsák (1985) 27–31.
39  Babóthy–Kovács (1990) 45.
40  Uo. 47.
41  ÁBTL 3.2.4. K-1422. (Pálffy József).
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(IV. Vámház körút 4.), Magyar Radiká-
lis Párt (VI. Podmaniczky u. 31.).42

A párt létjogának bizonyítása azon-
ban továbbra is többszörös feladat ma-
radt, mintegy a hazai kereszténydemok-

rata hagyomány és gondolkodás állandó elemévé vált. A kérdés így néhány nappal 
később Barankovics István programbeszédében is előkerült, de 1947-től napjainkig 
közéleti vitatéma (gumicsont) a kereszténydemokráciával foglalkozók kö-rében: 
„A demokráciától elvileg elválaszthatatlan a pártképződés szabadsága […] ezt az el-
vet rendkívüli idők diktálta vis major folytán lehet szűkíteni, de sohasem annyira, 
hogy valóságos, gazdasági, kulturális és világnézeti erők politikai vetületük demok-
ratikus jogától megfosztassanak”– hirdette a pártvezető, miközben az egyházi ve-
zetéssel is elmélyült a konfliktusa.43

1b Küzdelem az elismerésért – egyházi legitimáció
A „legitimációs küszöb” elérése a kereszténydemokrata párt esetében az egyházi el-
ismerés, támogatás alapján is felvetendő, illetve vizsgálandó. Egy 1945. szeptemberi 
memorandum szerint Pálffy József a Magyar Front ülésén úgy jelentette be a párt 
megalakulását, hogy a katolikus szervezetekkel csak utólag közölte egy titkos ülé-
sen, az angolkisasszonyok rendházában. A visszaemlékezés szerint Pálffy nagyobb 
összeget kapott Pallavicini őrgróftól az ellenállási munkához és „egy olyan orga-
nizáció létesítésére, amely a jövő kibontakozása útján a magántulajdon és nyugati 
értelemben vett demokrácia elveit fogja politikai zászlajára tűzni”. A tanulságos 
vallomás szerint ezt a pénzt ekkor Kerkai Jenőnek adták, mert az ő szervezete bizo-
nyult kellően hatékonynak.44

A Demokrata Néppárttal kapcsolatos feljegyzések kiemelten hangsúlyozták, 
hogy a pártalapítás a katolikus egyház vezetője, Serédi Jusztinián bíboros jóvá-
hagyásával, Apor Vilmos győri püspök közreműködésével történt. Így példá-
ul fennmaradt Marczell Mihály egyetemi tanár, érseki biztos 1945. február 25-i 
nyilatkozata, amely szerint „Pálffy József gróf és Kovrig Béla 1944. október 12-
én megjelentek a bíboros hercegprímásnál, és a Keresztény Demokrata Néppárt 
megalakulását bejelentették. Őfőmagassága tudomásul vette, felhatalmazta a párt 
vezetését, hogy Magyarország újjáépítéséhez a szükséghez képest bármelyik, ha 
kell, az összes ún. baloldali pártokkal együttműködhessen mindaddig, amíg ez a 
kooperáció nem jár az isteni törvény, az erkölcsi törvény és a természeti jog sérel-
mével”.45

Ez a megfogalmazás konzervatív, ám a realitásokkal számoló megközelítést 
tükröz. Serédi bíboros azonban 1945. március 29-én meghalt, Apor Vilmos püspök 
életét pedig 1945 húsvétján szovjet katonák golyói oltották ki. A katolikus egy-

42  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
43  Kovács–Gyorgyevics (2001) 293–294.
44  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
45  Uo.
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ház egy időre vezető nélkül maradt, s a front átvonulása közben a püspökök közti 
kapcsolatok is megszakadtak. Az esztergomi székbe az 1945 utáni berendezkedés 
egészével szemben álló, konzervatív, magának közjogi szerepet szánó Mindszenty 
József került.46 Az ő politikai nézeteihez a párt Pálffy vezette szárnya állt közelebb, 
ám a pártszakadást követően az egység érdekében inkább Sulyok Dezsőt próbálta 
megnyerni egy katolikus párt vezetésére.47 Elképzeléseiben egy olyan világnézeti 
párt képe élt, amelynek életére az egyházi hierarchia közvetlen befolyást gyakorolt 
volna. Ez azonban ellentétben állt Barankovics István és a modern keresztényde-
mokrata felfogást valló közéleti szereplők nézeteivel, így a keresztény közélet két 
meghatározó alakja közti feszültséget többféle próbálkozás ellenére sem lehetett 
enyhíteni. Kettejük viszonyának végleges megromlása az ONB döntése, majd a 
DNP választásoktól történt visszalépése nyomán következett be.

A Barankovics–Pálffy-vitában egyes források szerint egyházi közvetítésre is 
sor került. Többek között a jezsuita Jánosi József javasolta, hogy kérjék fel levél-
ben döntőbírónak a püspöki kar politikai ügyekben illetékes tagját, Mindszenty 
Józsefet, mihelyt Pestre érkezik. Az egyeztetések során a püspök kijelentette, 
szükségét látja, hogy a párt országos elnököt válasszon, de az ügyvezetés maradjon 
továbbra is Pálffy József kezén. A terv szerint az elnök biztosította volna a túlsúlyt 
a párt vezetésében, de a megalakítandó intézőbizottságban képviseltethette volna 
magát az ún. Barankovics-csoport is. Bár az ezzel kapcsolatos leírások némileg za-
varosak, a fennmaradt feljegyzések nem 
direkt beavatkozásra, inkább a hegemó-
nia biztosítására utalnak.48

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 
egyébként ülésein visszatérően foglalko-
zott a belpolitikai helyzettel. 1945. má- 
jus 24-én Szekfű Gyula javaslatainak el-
vetése mellett tudomásul vették a DNP 
működését. (A beszámolót tartó referens 
Mindszenty József egyúttal tartózkodóan szólt a „protestáns prédikátor vezette” 
kisgazdapárt helyzetéről.) Az egyházi vezetés pedig 1945. december 28-án külön 
albizottságot nevezett ki a katolikus pártalakítás kérdéseinek vizsgálatára. Bár en-
nek Kerkai Jenő is tagja volt, a testület alapvetően már a DNP-t váltó új politikai 
formáció lehetőségeit kutatta.49

A pártvezetők és a bíboros kapcsolata azonban – mint a különböző levelek 
mutatják – még ekkor is fennmaradt. Kerkai Jenő informális irányító-szervező 
szerepét jelzi, hogy 1946. január 23-án a bíborosnak írt levelében adott tájékoz-
tatást a DNP aktuális döntéseiről. Beszámolója szerint a néppárt végrehajtó bi-
zottsága az előző este határozta el, hogy Eckhardt Sándor lesz az államformá-

46  Az új hercegprímás kinevezésére 1945. szeptember 
8-án, esztergomi beiktatására október 7-én került sor. 
Beiktatásakor tett nyilatkozatairól lásd Mindszenty 
(1989) 74–85.
47  Izsák (1985) 47.
48  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
49  Szakolczai – Szabó (2011) 198–201.
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ról szóló vita vezérszónoka (aki Mindszenty érveit megjeleníti a parlamentben), 
közben a párt ügyésze, Varga László sajtóanyag elkészítésére kapott megbízást a 
témában.50

A DNP létrejöttét tehát csak egy bonyolult összefüggésrendszerben értel-
mezhetjük. A közéleti tényezők között egyszerre volt jelen 1. egy a demokratikus 
viszonyok között az egyházi hierarchiától függetlenedő csoport, a modern ke-
reszténydemokrácia kialakításának igényével 2. a koalíciós pártok ellenállása (a 
demokrácia korlátozottságát mutató elem), 3. az MKP-nak a hatalom megragadá-
sára vonatkozó (kezdetben kevéssé vagy nem felismerhető, majd egyre jobban ér-
zékelhető) törekvése; 4a) egyrészt a Mindszenty konzervatív felfogásából fakadó, 
4b) másrészt a hercegprímásnak az MKP törekvéseinek felismeréséből következő 
ellenállása. Magyarán: egyszerre zajlott az egyházi hierarchiától függetlenedő mo-
dern kereszténydemokrata irányzat szerveződése, valamint a harc a polgári par-
lamentáris viszonyok fenntartásáért, amelyben Mindszenty József az utóbbiért 
küzdve az előbbivel is szemben állt.

2. Szervezési kísérletek – inkorporációs küszöb
A kereszténydemokrata párt szervezeti kereteinek kialakítása több szálon kezdő-
dött meg. Nagy Töhötöm emlékei szerint Kerkai Jenő még Budapest ostromának 
napjaiban elkezdte a KALOT újjászervezését, majd „személyesen lement vidék-
re vonatok tetején, mozdonyok oldalán, és zsákkal hordta fel a répát, babot, bor-
sót, hogy »ebédakciót« nyisson a KALOT új központjában a valóságosan éhező 
munkatársak számára. A nyitás február 24-én volt. Több fontos vidéki központ-
ba P. Kerkai személyesen ment le ünnepélyes zászlóbontásokra, pedig a harcok az 
ország nyugati vidékein még elkeseredve folytak.”51 Kiemelkedő eseménynek szá-
mított a Debrecenben megtartott, protestánsokkal közös „felekezetközi” ankét, 

amelynek jegyzőkönyveit a nem sokkal 
később koncepciós eljárásban halálra 
ítélt páter Kiss Szaléz szerkesztette.

Mindezek alapján felvethető, végső 
soron mi volt a pártszerveződés alapja ? Vajon a keresztény társadalmi szerveze-
teknek volt szükségük egy támogatást, politikai védelmet nyújtó szervezetre, 
hogy társadalmi és egyházi küldetésüknek eleget tehessenek (alulról felfelé irá-
nyuló szervezés), vagy személyek, csoportok szerveztek pártot politikai terveik 
megvalósítása érdekében a társadalmi szervezetek bázisán (felülről lefelé történő 
pártépítés) ? E két megközelítés a következő hónapok fő konfliktusforrásává vált.

A belső konfliktusok a nyár közeledtével mélyültek el. Egyes szöveghelyek a 
párt „népi vonaláról” is említést tettek, miközben Szekfű Gyula tekintélye is so-
káig igazodási pont maradt. Kezdetektől éles vita folyt a pártszervek legitimitásá-

50  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
51  Nagy (1990) 145–164.
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ról, szabályszerű működéséről. A debreceni választmány, az elnöki tanács (Pálffy 
József, Eckhardt Sándor, Györkössy Alajos, Szentkirályi József, Barankovics Ist-
ván, Kalmár János, Gogolák Lajos, Bácsalmási István, Jánosi József) és más (má-
justól működő) bizottságok jogosultságáról, tevékenységéről források hiányában 
nem sokat tudni.52 Annyi bizonyos, hogy az ellentétek akkor törtek nyíltan a fel-
színre, amikor a KALOT vezetőinek befolyását ellenlábasai már elviselhetetlen-
nek érezték, majd észlelték, hogy a szervezet tagjait a kisgazdapártba irányították, 
hogy ott is szerephez jussanak. A dunántúli püspöki székhelyeket és papságot 
végigjáró Kerkai Jenőt és Ugrin Józsefet először augusztus 11-én figyelmeztették 
az FKgP melletti agitáció miatt. Szeptember 4-én pedig Barankovics Istvánt és 
Ugrin Józsefet az alábbi indoklással zárták ki a pártból: „a választások előtt a ma-
gyar keresztény nemzeti gondolat [sic !] 
érvényre jutását sajátosan megzavarták 
[…], ezért őket az intézőbizottság a párt 
tagjaiból törli”.53

Egy másik vita a párt választmányá-
nak júliusi üléséhez kötődött. Itt külön-
böző tagsági jogviszonyokat vitattak, va-
lamint az összehívás jogosságát kérdője-
lezték meg. Egyes visszaemlékezések sze-
rint az ülésen Slachta Margit helyettese, 
Palágyi Natália mandátumának meg-
kérdőjelezésével a Barankovics-pártiak 
kerültek többségbe.54 Minden bizonnyal 
ez is közrejátszott abban, hogy a korábbi szövetséges Keresztény Női Tábor vé-
gül elfordult a kereszténydemokrata párttól, és más keretben (a Polgári Demok-
rata Párthoz csatlakozva) indult a választásokon. Ugrin József visszaemlékezései 
szerint ekkor a két tábor között tettlegességre is sor került.55 Mindenesetre a párt 
kettészakadása széles körben ismertté vált, a kommunista propaganda kihasznál-
ta, a Ludas Matyi Demokrata Kétpártként gúnyolta a kereszténydemokratákat.

A háború- és németellenes, illetve antifasiszta szervezkedésekben is szerepet 
játszó, demokratikus elkötelezettségű, francia, illetve angolszász orientációjú ke-
resztény csoportok önszerveződési lehetőségeit 1945-ben inkább még jogi, admi-
nisztratív és technikai akadályok nehezítették. A meghatározó katolikus társadal-
mi reformmozgalmak közül az EMSZO-t56 és a Hivatásszervezetet57 1945 végén 
oszlatták fel.

A politikai rendőrség beavatkozása, a későbbi időszakokkal összevetve, még 
esetlegesnek tekinthető. A visszaemlékezések egy Kerkai Jenőnél tartott megbe-
szélés megzavarását említik, miközben kommunista aktivisták már ekkor össze-

52  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
53  Uo.
54  Varga (1981).
55  Ugrin (1995).
56  Egyházközösségi Munkásszakosztály. A katolikus 
egyházközségek, plébániák keretében 1937 után a ke-
resztényszociális elvek szerint szervezett munkáscso-
portok.
57  1939 után interkonfesszionális alapon szervezett, 
a Teleki-kormány támogatását élvező érdekvédelmi 
szervezet.

03_Tabajdi.indd   159 2015.11.02.   9:46



160 Magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

tűzésekbe keveredtek KALOT-szervezőkkel. A párthoz kötődő személyek be-
szervezése dokumentálhatóan 1946-ben kezdődött (Kovrig Béla, Közi-Horváth 
József).58 

Mindez nyilván ellehetetlenítette a pártszervezést.59 A belső problémákat tetéz-
te a többi párt létszámának gyors felfutása, hatalmi pozícióik további kiépülése. 
Ráadásul a munkáspártok egységes indulása ellenében mindinkább tért hódított 
az egységes polgári tábor megszervezésének igénye. A DNP ezek alapján visszalé-
pett az indulástól, és az FKgP támogatására szólított fel. A két politikai erő között 
Varga Béla, a KDNP alapító tagja, az FKgP fővárosi szervezetének elnöke közvetí-
tésével megállapodás jött létre. Az események gyors lefolyását mutatja, hogy a sza-
vazócédulákon a hatos listák helyei üresen maradtak. A kereszténydemokratáknak 
1945-ben lényegében nem sikerült átlépniük az inkorporációs küszöböt.60

3. A kereszténydemokrácia képviselete – reprezentációs küszöb
A politikai tervezés közben a kereszténydemokrata politikusoknak is számolni-
uk kellett a közéleti viszonyok, mai fogalmainkkal a politikai kultúra megválto-
zásával. A Gabriel Almond és Sidney Verba által felállított tipológia61 szerint a 

Horthy-korszak társadalma az autoritá-
rius-átmeneti típusba sorolható, amely-
ben a politikában résztvevők korlátozott 
köre mellett a többség magatartása az 
alattvalói kultúrával írható le, és jelentős 
a passzív állampolgárok (parokiálisok) 
aránya is. Ehhez a struktúrához képest 
a korszak politizálását döntően befo-
lyásoló változás ment végbe: 1944–45-
től jelentősen kiszélesedett a közéleti 
problémákkal foglalkozó állampolgárok 
köre.62 Ennek alapját részben a világhá-
borúval kapcsolatos élmények képez-
ték: több százezer besorozott szerzett 
személyes tapasztalatokat a „sikertelen 
nagypolitika következményeiről”. A le-
egyszerűsített propaganda, politika- és 

világmagyarázatok, valamint az ellátás hiányosságai, a megélhetési nehézségek és 
más, korábban ismeretlen jelenségek mind a tágabb összefüggések keresésére ösz-
tönöztek. 1945 elején a korábbi hatalom képviselői jórészt eltűntek, ami egy ideig 
valóban lehetővé tette a közvetlen képviselet kialakulását. A felfokozott aktivi-
tás, a politikai kultúra változása számos gyakorlati példával bizonyítható: legyen 

58  Tabajdi – Ungváry (2008) 193–203.
59  Izsák (1985) 35–40.
60  Kovács – Rosdy (1996).
61  Almond – Verba (1963) 63–65. A politikai kultú-
rát Almond és Verba a politikai magatartásformák, 
értékek, benyomások, releváns információk és politi-
kai készségek meghatározott elosztásaként definiálja. 
Résztvevők: ismereteik vannak a politikáról, követe-
lésekkel rendelkeznek, és élnek is jogaikkal, lehető-
ségeikkel. Alattvalók: passzívan engedelmeskednek a 
törvényeknek, nem szavaznak, és nem ártják magukat 
a politikába. Parokiálisok: nem vesznek részt a politi-
kában, csak szűkebb közösségük életével foglalkoznak
62  Az 1945-ös és az 1947-es választásokon a választó-
polgárok több mint 90%-a vett részt.
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szó a nemzeti bizottságok munkájáról vagy a földosztást végrehajtó testületekről.  
A hivatalos statisztikák óvatos használata mellett is új típusú részvételi arányok 
mutathatók ki. A kormány 1945. március 18-i rendelete nyomán országosan mint-
egy 3200 bizottságban több mint 35 ezer ember vett részt a földosztásban. A pár-
tok adatai erőteljes „túlpártosodást” mutatnak. A hivatalos statisztikák szerint a 
vizsgált időszakban a szavazóképes lakosság döntő hányada párttag volt.63 Mind-
szenty József fellépése, aktív szereplése csak fokozta ezt a közéleti turbulenciát.64

A kereszténydemokrácia reprezentációja (amely a sajátos pártszövetség miatt 
mégis megvalósult) nem tekinthető számottevőnek. A Demokrata Néppárt és a 
Független Kisgazdapárt között született megállapodás értelmében két néppárti 
képviselő, Eckhardt Sándor és Bálint Sándor a kisgazdák listáján került a parla-
mentbe, míg a fővárosi törvényhatóságba Varga László és Eckhardt Sándor jutott 
be. Ezzel, bár a pártnak nem sikerült átlépnie a reprezentációs küszöböt, mégis 
önálló, azonosítható erőként jelent meg a magyar politikai életben. A DNP-frak-
ció 1945. december 6-án deklarálta meg-
alakulását a parlamentben. Ezzel létre-
jött a koalíciós erők egyetlen formailag 
ellenzéki csoportosulása.65 A keresztény, 
illetve a modern kereszténydemokrata 
politika azonban a kétfős frakciónál szé-
lesebb képviselettel rendelkezett a nem-
zetgyűlésben: több, eredetileg keresz-
ténydemokrata jelölt66 nem csatlakozott 
a Bálint–Eckhardt-frakcióhoz, a kisgaz-
dapártnak pedig összesen 17 képviselője 
volt (korábban) a KALOT, az EMSZO 
vagy más katolikus reformmozgalom 
tagja. Ők alkották a párt ún. katolikus csoportját.

4. Belpolitikai körülmények – a többségi hatalom küszöbe
A politikai rendszer demokratikus működésének hiányosságai 1945 őszére már 
láthatóvá váltak. A megszállók által kontrollált belpolitikai térben, a korlátozott 
demokrácia viszonyai között a kommunista párt többszörös előnyt élvezett. A po-
litikai intézményrendszer demokratikus működése (a népakarat érvényesülése) 
először a választások után, a kormányalakítás során sérült látványosan, mégpedig 
háromszorosan: egyrészt magának a koalíciónak a kikényszerítésével. Másrészt a 
népakaratot jelentősebben figyelmen kívül hagyó elem volt a létrejövő kormány 
tárcáinak aránya (az FKgP és a három baloldali párt között ez 9-9), valamint a 
jelentősek voltak a tárcák súlya közti aránytalanságok is.

63  1945 végén kb. 2,3 millió párttag volt Magyaror-
szágon. Az MKP tagsága 1945 februárjában 30 ezer, 
májusban 150 ezer, októberben 500 ezer, az SZDP-
nek 1945 nyarán 350-400 ezer, az NPP-nek 1400 
szervezetben 170 ezer, az FKgP-nek az egész országra 
kiterjedő hálózatában 900 ezer tagja volt, míg eddigre 
a PDP-be 50-60 ezren léptek be.
64  Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (PIL) 
274-7-279.
65  Babóthy–Kovács (1990) 178.
66 Izsák (1985) 65.; Virágh (2001) 47.
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A DNP-frakció megalakulása a koalícióban lévő FKgP javára is vált, hisz kezdet-
ben csupán e két képviselő fejthetett ki nyíltan ellenzéki kritikát. Ez a közpolitikai 
pozíció, illetve tapasztalat, a kormánytámogató ellenzékiség szintén a keresztény-
demokrata hagyomány szerves részévé vált, és 1956-ban ugyanúgy meghatározta 
viszonyulásukat a többi politikai erőhöz, mint 1990-ben. 

A KERESZTÉnYdEMoKRATA ALTERnATíVA 1945-BEn
A Kereszténydemokrata Néppártnak 1945-ben kettős küzdelmet kellett folytat-
nia tevékenysége legitimálásáért. A párt nevének és identitásának minden elemét 
nagy küzdelmek árán sikerült (részlegesen) elismertetni: az egyházi vezetéssel a 
„keresztény” jelzőért kellett megküzdenie, a napi politikában pedig „demokrati-

kus” jellegét kellett bizonyítania. E küz-
delmek hátterében felfedezhető a széles 
körű társadalmi programot meghirdető 
„néppárttól” való félelem is. Bár az ellen-

felek múltbeli példákra hivatkoztak, aggodalmaikban nyugati példák is szerepet 
játszhattak.

A KDNP több-kevesebb sikerrel képes volt olyan szervezetek, hálózatok ösz-
szefogására, amelyek révén országos párttá válhatott volna, legalábbis a katolikus 
vidékeken. A katolikus-szociális mozgalmak, a katolikus reformértelmiség egy 
valódi néppárt bázisaként szolgálhattak. Más megközelítésben a belső feszültsé-
gekkel együtt eredményes volt a kereszténydemokrata és keresztényszocialista tö-
rekvések összehangolása.

A párt környékén sokan megfordultak szervezőként, tanácsadóként vagy szür-
ke eminenciásként. A katolikus közszereplők közül Saád Béla, Vida István, Kov-
rig Béla, Mihalovics Zsigmond, Jánosi József, Közi-Horváth József került kapcso-
latba a DNP tevékenységével. A keresztény nőmozgalom vezetői, Slachta Margit, 
Palágyi Natália szintén részt vettek a pártszervezésben. A „szürke eminenciások” 
közül elsősorban Szekfű Gyula, Cavallier József, Sík Sándor említendő, de ez a 
kör tovább tágítható. Hiszen ekkor még a kereszténydemokrácia potenciális kép-
viselői közé tartozott két későbbi pártvezér, Sulyok Dezső és Pfeiffer Zoltán és 
környezetük számos tagja is.67 A DNP 1947-ben mandátumhoz jutó képviselői-
nek jelentős része a kisgazdapárt munkájában vállalt aktív szerepet.68

1945-re tehát rendelkezésre állt az a kapcsolati háló, társadalmi szerveződés, 
amely a kereszténydemokrácia bázisául szolgálhatott. Ám a történeti emléke-
zetben megőrzött, illetve a szakirodalom által feltárt alapító szervezetek mellett 
érdemes továbbiakat is megemlíteni. Az ellenállás és embermentés vállalkozásai 
nem csupán személyi kapcsolatokat, szervezeteket, hanem erkölcsi tőkét, legiti-

67  Gergely (2001).
68  Gergely (1999).
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mációs forrást is jelentettek egy új párt számára. A keresztényszociális egyesüle-
tek, illetve az egyházi szervekkel érintkező ifjúsági csoportok mellett kevesebb 
szó esik arról, hogy a Magyar Szent Kereszt Egyesület, „a zsidó származású, ki-
keresztelkedett, illetve konvertita magyar zsidó állampolgárok” 1939-től működő 
érdekvédelmi, szociális, társadalmi, hitbuzgalmi szervezete69 1944-es, földalatti 
embermentő tevékenysége után 1945-ben ismét felújította tevékenységét.

Az egyesület tagjai közül többen váltak 1945 után keresztény(demokrata) po-
litikussá, vagy működtek együtt a párttal. A szervezet világi irányítója Cavallier 
József publicista volt. Az egyesület mun-
kájában többek között részt vett Bada-
lik Bertalan O.P., a későbbi domonkos 
rendfőnök, illetve veszprémi püspök; 
Baranyay Jusztin ciszterci egyetemi ta-
nár, Eckhardt Sándor egyetemi tanár, a 
Demokrata Néppárt későbbi képviselő-
je; P. Jánosi József S. J.; Katona Jenő új-
ságíró-szerkesztő, később kisgazdapárti 
politikus; Slachta Margit szociális nővér, 
a Szociális Testvérek Társaságának főnöke; Varga Béla plébános, kisgazdapárti 
képviselő.70

Ebben a közegben a kereszténydemokrata programalkotás és kampány is folya-
matos, bár korlátozott és változó erősségű volt. Pallavicini György visszaemléke-
zése szerint egy pártprogram már az ellenállás idején elkészült. Később az eszter-
gomi program kialakítására külön grémium alakult, Barankovics ennek szövegét 
stilizálta, munkájáért havi 2000 pengőt kapott, ami akkor még tekintélyes összeg 
volt. A kereszténydemokrata hagyományt, alternatívát, programot megjelenítő 
szövegek így az egész 1945-ös év folyamán formálódtak.71

A KDNP 1945. január 18-i debreceni kiáltványa inkább KALOT-toborzóként 
olvasható ma is.72 A röplap, amely hírül adta a párt megalakulását, debreceni és 
szegedi megszerveződését, a Magyar Frontban végzett tevékenységre hivatko-
zott. A csatlakozásra buzdító felhívás demokratikus politikát, gazdasági reformot 
(Kert-Magyarország, általános bér- és fizetésrendezés), szakmai önkormányzatot, 
új magyar műveltségeszményt követelt. Krisztusi alapokon nyugvó igazságosságot 
kínált mindenkinek, tekintet nélkül nemzetiségre, fajra, vallásra.

Egy későbbi röplap (Mit akar a Demokrata Néppárt ?) a koalíciós frazeológiá-
hoz igazodva Magyarország újjáépítésének programját hirdette meg.73 Politikai 
kínálatát a legnagyobb emberi szabadság, a legszélesebb szociális igazságosság 
jelentette („a természetfelettiség többletével”). A harmincpontos program része 
volt a nagyhatalmakkal és a szomszédos országokkal való együttműködés (a nem-

69  A Magyar Szent Kereszt Szövetség Alapszabálya, 
Budapest, 1943.
70  Gergely (1999). 
71  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).
72  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
(MNL OL) XIX-A-21-a 14. doboz, illetve Balogh– 
Izsák (2004) 14–16.
73  ÁBTL 3.1.9. V-700/12. (Mindszenty József).

03_Tabajdi.indd   163 2015.11.02.   9:46



164 Magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

zeti hadsereg bekapcsolódásával a Németország elleni harcba). A parlamentáris 
demokratikus kormányforma (általános egyenlő, közvetlen, a nőkre is kiterjedő, 
községenkénti titkos választójog), az alkotmányozó nemzetgyűlés mellett a sza-
badságjogok érvényesülését követelte, az önkormányzatiság fontosságát hangsú-
lyozta. A DNP gazdaságpolitikája a tulajdon sérthetetlenségén alapult, szociali-
zálását a természetjog (közjó) korlátai között tartotta elfogadhatónak. A baloldali 
elképzelések a földbirtokreformot, a nagybirtokrendszer lebontását és a nagyipar 
hatásos ellenőrzését követelték. A DNP adómentes egzisztenciális jövedelemmi-
nimumot és az örökösödés, illetve a jövedelmek progresszív adóztatását hirdette 
(a vagyonjövedelmek adóztatását hangsúlyozta a munkajövedelmek helyett, való-
di szövetkezetek életre hívását propagálta), családi bért követelt.

A KDNP markáns társadalompolitikája a munkához való jog és a munkaköte-
lezettség törvényes szabályozása mellett a társadalombiztosítás általános kiterjesz-
tését és a tanulási szabadság, iskoláztatás ingyenességét követelte. Míg a néppárt 
kultúrpolitikája közoktatásügyi reformot, tankönyvrevíziót hirdetett, a német 
szellem egyoldalú hatása és a nemzeti önbálványozás ártalmainak kiküszöbölé-
sét, a magyar művelődést (hungarológia) tűzte ki célul. A szabadságjogok terén 

az egyházak és intézményeik fenntartása 
is előtérbe került, s megfogalmazódott a 
nemzetiségek jogainak elismerése.

Az 1945. szeptemberi választási prog-
ram szerint a „párt célja a vallásos érzületű tömegek politikai akaratának (nem 
kizárólagos jogú !) formálása és képviselete volt. A „kereszténység hitvalló töme-
geiben rejlő politikai erő és igény”, a háborús szenvedések nyomán feléledő val-
lásos igények, a magyar kereszténység ezeréves múltja (beágyazottsága), a keresz-
tény egyházak világméretű szolidaritása, valamint a (nyugati) keresztény pártok 
növekvő tekintélye mind-mind visszatérő hivatkozási alappá vált.74

A Demokrata Néppárt egyik gyakorlati útmutatója – az egységes kampány ér-
dekében – a leggyakoribb kérdésekre írt tömör válaszokat tartalmazta.75 Az akti-
visták részére kiadott segédanyag szerint a Demokrata Néppárt a nyugati értelem-
ben vett politikai demokráciát hirdette, amely szociális és progresszív, szemben 
a Függetlenségi Frontba tömörült pártok „önkényével”. A párt határozottan el-
határolódott az 1945 előtt befolyásos Wolff-féle Keresztény Községi Párttól, igye-
kezett megszabadulni a katolikus párt címkéjétől, interkonfesszionális arculatát, 
ám (a materializmussal szemben) keresztény világnézeti jellegét hangsúlyozva há-
rította el annak vádját, hogy papok irányítják. 

Az útmutató válaszai a mindennapok nyelvpolitikai küzdelmét is visszatük-
rözték. A kereszténydemokraták a párt-, illetve osztályuralommal és az állami 
mindenhatósággal szemben határozták meg magukat. Elvetették a forradalmisá-

74  Izsák (1994) 261–274.
75  Vass – Vida (1992).
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got (amit a nyilasokhoz kötöttek), de visszautasították a reakcióval kapcsolatos vá-
dakat is. Az eligazító anyag hangsúlyozta a faji mítoszok elutasítását, és empátiá- 
val kezelte a „zsidóságot ért szörnyűséges embertelenségeket”. Egyúttal elítélte az 
antiszemitizmus újbóli megjelenését, azt, hogy bizonyos pártok politikai érdekből 
napirendre tűzték. (Az útmutató egyébként külön pontban, a természetjogra hi-
vatkozva fontosnak tartotta leszögezni, hogy zsidók is lehetnek a párt tagjai.)

A gazdaságpolitikai elvek korábban meghirdetett pontjain túl a racionális vá-
lasztók számára megfogalmazott magyarázatok a rendelkezésre álló „tiszta múl-
tú” szakemberekkel és a vokskalkulációval (elveszett szavazatok veszélye) kapcso-
latos érveket is megfogalmaztak. A DNP egyéb lehetőségek híján egyfajta „Lu-
das Matyi” imázst is megpróbált kialakítani. („Szegények voltunk és szegények 
vagyunk, drága propagandára nincs pénzünk, de tudjuk, hogy a kevés is elég lesz, 
mert igazságunkban van az erő.”)

A Barankovics István vezette Demokrata Néppárt 1945 végére a legkisebb 
parlamenti pártként a közélet állandó 
szereplőjévé vált, szervezeti keretei is 
kialakultak. Folyamatosan aktualizált 
programja mellett a pártalkotmány az év utolsó napjaiban véglegesült. A párt köz-
jogilag is elkötelezte magát a keresztény állameszme, a demokratikus kormányfor-
ma, a természetjog, az evangéliumi erkölcs és a szociális igazságosság mellett. Az 
1946. január 31-én rögzített alapszabályban az egyetemes magyarság pártjaként 
határozta meg magát.76

ÖSSZEGZÉS
I. A nyugat-európai trendekkel egy időben jelentkező hazai kereszténydemokrá-

cia képviselői 1945 első hónapjaiban még egzisztenciális küzdelmet folytattak 
a frontországgá váló Magyarországon. Mozgalmuk és programjuk elismerteté-
séért ezt követően kellett megvívniuk. A kortársak emlékezetében erőteljeseb-
ben maradtak meg a külső, mint a belső harcok történései. Utóbbiak alapkér-
dései igen, részletei nem rekonstruálhatók.

II. A színre lépő keresztény, kereszténydemokrata politikusok ellentéteit alapve-
tően meghatározta a nemzetközi viszonyok eltérő megítélése, mindenekelőtt a 
szovjet megszállással kapcsolatos várakozások különbözősége. Ám a társada-
lompolitikai elképzelések eltérő elemei mellett ezek a szempontok csak korlá-
tozottan, illetve rejtetten artikulálódhattak a közbeszédben.

III. A korlátozott demokrácia és belső konfliktusok közepette szervezett párt kez-
deti tevékenysége így e hagyomány megannyi összetevőjét, problémáját érzé-
keltette. 1945 valóban a kereszténydemokrácia „nulladik évének” tekinthető.  

76  Vass – Vida (1992).
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A hosszas küzdelmek után parlamenti párttá váló Demokrata Néppárt pozíció- 
ja korántsem volt szilárd, miközben az által vallott eszmék, programpontok, 
elvek a közélet szélesebb rétegeiben mutathatók ki. A pártszerveződésben elő-
állt küszöbhelyzetek hasonló módon merültek fel 1947-ben, 1956-ban, majd 
1990-ben.

IV. A kereszténydemokrácia Magyarországon 1945 után valós politikai alternatí-
vát jelentett. Ez magyarázza, hogy a pártnak relatíve kedvező helyzetben elért 
1947-es választási sikere után, a hidegháború kibontakozásával a Demokrata 
Néppártot is gyors ütemben eltüntették a közéletből. A kereszténydemok-
rata hagyomány 1956-ig, majd 1989-ig csak búvópatakként élt tovább Ma-
gyarországon. Ennek elemzése további kutatásaink tárgya lehet.
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