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A politikai pártok és az értelmiség a demokrácia 
kiépítésének idQszakában (1944 Qsze – 1945)

(A Horthy-rendszerhez való viszony) A politikai demokrácia kiépítésekor Magyarország 
meghatározó politikai erQinek tisztában kellett lenniük azzal, hogy olyan értelmiséget 
örököltek, amelynek nemcsak a hatalmi-politikai apparátushoz tartozó része, hanem 
egyes szakmai csoportjai eltérQ módon, de kötQdtek az elQzQ rendszerhez. A két vi-
lágháború között az értelmiségnek a rendszerhez való kötQdését erQsítette, hogy az 
értelmiség többsége azokból a rétegekbQl került ki, amelyek a rendszer stabilizálásában 
érdekeltek voltak.

Az egyetemi-fQiskolai hallgatók nagy többsége olyan középrétegekhez tartozó csalá-
dokból származott, amelyeknek politikai-hatalmi törekvései éppen ebben az idQszakban 
kerültek elQtérbe.1 Az intelligenciát a hatalmi elit egzisztenciálisan is magához kötötte, 
erkölcsi és szakmai elismerésben részesítette. Ezt egyrészt úgy érte el, hogy a magyar 
értelmiség többsége az uralkodó körök érdekeit képviselQ állam alkalmazottja volt, 
másodsorban azzal, hogy az értelmiségiek jelentQsen többet, legtöbbször sokszorosát 
keresték még a legjobban fizetett vas- és fémipari szakmunkásoknál.2 Az értelmiség 
többségének és a rendszernek egymáshoz f_zQdQ kiegyensúlyozott viszonyát gazdasági 
és kormányzati válságok sem destabilizálták. A stabilitást a rendszer ideológiája is ga-
rantálta. A keresztény-nemzeti ideológiával az értelmiség széles rétegei egyetértettek. 
Azonosultak a trianoni diktátumot felszámolni szándékozó törekvésekkel, a rendszer 
antikommunista és szovjetellenes jellegével. A keresztény értelmiség érdekében hozott 
„numerus clausust” és „numerus nullust” bizonyos értelmiségi csoportok egyetértéssel 
fogadták.3

A fasizmus nemzetközi erQsödése és a területgyarapítási politika sikere az értelmi-
ség egy részében növelte az Olasz- és Németország iránti szimpátiát. Az intelligencia 
más csoportjai azonban felismerték, hogy a fasizmus veszélyezteti a nemzeti érde-
keket, ezért a tengelyhatalmakhoz f_zQdQ orientáció helyett az angolszászokkal való 
kapcsolatok felvételét szorgalmazták. Sokan voltak olyanok, akik egyetlen politikai 
irányzathoz sem tartoztak. Nem fogadta el a status quót a népi értelmiség, hanem új 
utat próbált keresni. Ez az útkeresés késQbb a parasztsággal való találkozást eredmé-
nyezte. Parasztorientációjuk társadalmi hátterét nemcsak a munkásosztályban való csa-
lódottságuk adta, hanem a magyar középosztályból való kiábrándultságuk is. A Nemzeti 
Parasztpárt létrehozása után egy részük a harmadik utas elképzelésekben látta az ország 
problémáinak megoldását. 

A munkáspártok a két háború között nem tudták az értelmiség szélesebb rétegeit 
megnyerni.4 Az értelmiség számszer_en nem nagy, egyes területeken befolyásos cso-
portja azonban megtalálta az utat a munkásosztályhoz. A húszas évek végétQl már 
m_ködtek rétegszervezetek az MSZDP-ben, amely a kommunista értelmiségieknek is 
legális lehetQséget biztosított. 

A Komintern VII. kongresszusa után megújult kommunista mozgalomban a progresz-
szív értelmiségnek nagy szerepe volt a népfrontpolitika magyarországi kidolgozásában 
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és népszer_sítésében. A háború kitörése után a kommunisták arra törekedtek, hogy az 
értelmiség egyes csoportjait bevonják a háború és a fasizmus elleni küzdelembe. Az 
MKP-nek fontos szerepe volt az olyan antifasiszta és háborúellenes megmozdulások 
szervezésében, mint a Népszava 1941-es karácsonyi száma, az 1942. március 15-i 
tüntetés, valamint a Magyar Történelmi Emlékbizottság létrehozása. A haladó erQk 
antifasiszta megmozdulásait a magyar intelligencia elitje, kiemelkedQ tudósok, írók és 
m_vészek is támogatták. A politikai progresszió és a haladó intelligencia közös rendez-
vénye volt a balatonszárszói találkozó. Az értelmiség és a birtokos parasztság közele-
dése szempontjából is fontos volt az 1943-as év, amikor a Független Kisgazdapártban 
létrejött a polgári tagozat. A megoldási alternatívák azonban 1944-re lesz_kültek, illetve 
kilátástalanná váltak.

A súlyos katonai helyzetet betetQzte 1944 márciusában az ország német megszállása, 
az ezzel járó politikai és tudati z_rzavar. Az angolszász hatalmak júniusi normandiai 
partraszállása után mind világosabbá vált, hogy Magyarország a Szovjetunió érdekszfé-
rájába kerül. A mind súlyosabb megpróbáltatások és a kilátástalannak t_nQ jövQ miatt az 
értelmiség többsége számára az 1944-es esztendQ második fele már katasztrofális volt. 
Az értelmiség pesszimizmusát Szálasi hatalomra jutása csak fokozta. Ebben a perspek-
tíva nélküli helyzetben szervezQdtek meg azok a politikai erQk, amelyek meghirdették 
a nemzeti katasztrófából való kiemelkedés és a demokratikus átalakulás programját. 

(A demokrácia bizalmatlan) A nemzeti újjászületés meghirdetésekor a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Frontba tömörülQ erQk a társadalom összes antifasiszta erQinek, így 
az értelmiségnek a részvételére is számítottak.5 A cselekvQ magatartás azonban az 
értelmiségnek csak kisebb részét jellemezte, nagy része továbbra is passzív maradt. 
Passzivitásának oka elsQsorban az, hogy az utat és távlatot veszített értelmiség nem 
találta a helyét az új rendszerben, másodsorban azért, mert a politikai pártok egyes kép-
viselQi sem kívántak megfelelQ szerepet juttatni neki az újjáépítésben. ErrQl a nemzet-
gy_lésben vita is keletkezett. A polémia arról folyt, hogy a múltbeli szerep alkalmassá 
teszi-e az értelmiséget arra, hogy részt vegyen az újjáépítésben, illetve, hogy mely cso-
portjai vonhatók be az új Magyarország megteremtésébe.

1944. december 21-én ErQs János Szabolcs megyei kisgazdapárti politikus felszóla-
lásában az értelmiség és a középosztály fogalmát azonosítva bizonygatta e réteg nép-
ellenességét. Azt hangsúlyozta, hogy a néptQl idegen középosztály megbukott, ezért az 
újjáépítésre nem alkalmas. Az idegen és népellenes értelmiség helyett ErQs János egy 
új és újjáalakított középosztály létrehozását kérte a kormánytól. December 22-én szó-
lalt fel az ugyancsak kisgazdapárti Kovács Béla. ErQssel szemben Q már differenciáltan 
közelítette meg a középosztály kérdését. Azzal Q is egyetértett, hogy a múlt politikai, 
társadalmi és gazdasági vezetéséért a középosztály felelQs, ugyanakkor úgy vélte, hogy 
van a középosztálynak olyan része, mely nem akarta kiszolgálni az elQzQ rendszert, ha-
nem a népi gondolatot hirdette. Ennek megfelelQen kívánta a középosztály két csoport-
ját megítélni. Az volt a véleménye, hogy a népi gondolatot támogató középosztálynak 
baráti kezet kell nyújtani, szeretetet kell velük szemben tanúsítani, sQt vezetésüket is el 
kell vállalni. A középosztály ama részével szemben, amelyet felelQsség terhel, a legtel-
jesebb megtorlást kívánta alkalmazni.6

Az értelmiségnek a volt uralkodó osztállyal való összefonódása ellenére a Magyar 
Kommunista Pártnak az volt az álláspontja, hogy az értelmiségnek a nemzeti egység 
táborában van a helye. A kommunisták az 1944-es debreceni országgy_lésen ezért fel-
léptek olyan nézetek ellen, amelyek a II. világháború katasztrófájáért az értelmiséget 

valosag 2013-07beliv.indd   44 2013.07.04.   17:23:48



N. SZABÓ JÓZSEF: A POLITIKAI PÁRTOK ÉS AZ ÉRTELMISÉG... 45

igyekeztek felelQssé tenni. A nemzeti összefogást is veszélyeztetett értelmiségellenes 
nézetekkel szemben Révai József fejtette ki az MKP álláspontját. Révai felhívta a nem-
zetgy_lés figyelmét, hogy különbséget kell tenni a történelmi középosztály, a dzsentri 
és az értelmiség között. Az értelmiség bírálatának szükségességét Révai sem tagadta. 
Példákkal bizonyította azonban, hogy a hibákat, a b_nöket elkövetQ értelmiség mellett 
voltak olyanok, akik az utolsó években megpróbáltak a nép felé fordulni és a nemzeti 
újjászületés útját keresték.7

A Nemzeti Parasztpárt szónoka Erdei Ferenc is bírálta a középosztály múltját, de 
kijelentette, hogy az NPP azoknak az értelmiségieknek a hangját is meghallgatja, akik 
munkájukkal a nép mellett és a nép szolgálatában dolgoznak.8

Valentiny Ágoston, a Szociáldemokrata Párt szónoka az értelmiség múltbeli szere-
pének a megítélésében nem sokban tért el ErQs Jánostól. Úgy látta, hogy ha a magyar 
értelmiségnek legalább 6%-a szembefordult volna a rendszerrel, akkor Magyarország 
sorsa nem így alakult volna és nem lehetett volna ilyen pusztulásba vinni. Valentiny vi-
szont ErQssel szemben az intelligenciát is be akarta vonni az újjáépítésbe, sQt a vezetQ 
szerep reményét is fe1csillantotta elQttük. Szabó István ugyancsak szociáldemokrata 
képviselQ felszólalásában már a dolgozó értelmiség és a városi munkásság perspektivi-
kus együttm_ködését hangsúlyozta.9

(Nélküle nincs újjáépítés) A széles skálán mozgó, szélsQséges megközelítéseket is tar-
talmazó vélemények közös eredQje végül is az lett: az értelmiségnek a demokratikus 
Magyarországon kell, hogy legyen perspektívája. Az értelmiségnek perspektívát ígérQ 
demokratikus hatalom és a réteg között nemsokára feszültség keletkezett. Ennek oka, 
hogy a demokráciának az értelmiség megnyerése mellett fontos politikai érdeke volt 
a fasiszta érzület_ értelmiség felelQsségre vonása. Az ideiglenes Nemzeti Kormány 
a korabeli nemzetközi antifasiszta intézkedésekhez hasonlóan több rendeletet hozott, 
ezek közé tartozik a közalkalmazottak, majd a magánalkalmazottak igazolásáról szóló 
rendelet.10 Az igazolási eljárás kezdettQl érintette az értelmiségieket, hiszen az állam-
igazgatásban jelentQs számban voltak jogászok, mérnökök és pedagógusok. A rendelet 
alapvetQ célkit_zéseinek megvalósítását gyengítette, sQt a végrehajtás során igen sok 
félreértésre adott lehetQséget, hogy a rendelet nem tisztázta pontosan a népellenesség 
fogalmát.11 Az eljárás során elkövetett visszaélések miatt az értelmiség nagy része el-
lenségesen fogadta az igazolásokat.12

Az értelmiség nélkül viszont az újjáépítés nem volt megvalósítható. A koalíció 
legkülönbözQbb irányzatai ezért felhívással fordultak az értelmiséghez. A Magyar 
Kommunista Párt egyidej_leg szorgalmazta a háborús b_nösök és a népellenes csele-
kedetekben elmarasztalható köztisztviselQk felelQsségre vonását, másrészt mindazon 
diplomások igazolását, akiknek szaktudása nélkülözhetetlen volt az újjáépítésben.13 Az 
újjáépítés m_szaki-tudományos és kulturális feladatainak a végrehajtása megkövetelte 
minden társadalmi réteg, így az értelmiség bevonását is. Ezzel magyarázható, hogy 
még folytak a harcok, de az Értelmiségi Szabad Szervezetek 1945. január 25-én tartott 
ülésén a kommunista Orbán László már felhívta a küldöttek figyelmét, hogy az értel-
miségnek döntQ szerepe lesz az újjáépítésben. Az értelmiségnek az újjáépítésben való 
részvételérQl folyó vitában az Orvosszakszervezet vezetQje, dr. Weil Emil fontosnak 
tartotta annak tudatosítását, hogy az újjáépítés nehéz munkáját csak a munkásság és 
az értelmiség kollektív munkájával lehet elvégezni. A kommunista orvos látta, hogy a 
munkásság és az értelmiség között tátongó szakadék, az elQítéletek potenciálisan ma-
gukban hordozzák az értelmiség ellenességet. Az MKP minél elQbb találkozni akart az 
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értelmiséggel, meg akarta sz_ntetni azt a szembenállást, ami az értelmiség és a töme-
gek között kialakult. A tanácskozáson ezért elhatározták, hogy a pártok között elsQként 
az MKP-nak kell értelmiségi gy_lést tartania. A siker érdekében fontosnak tartották, 
hogy a gy_lés reprezentatív legyen, ott legyenek a nagynev_ tudósok, híres színészek 
és írók.14

1945. február 4-én az MKP a Magyar Színházba egybehívta a budapesti értelmisé-
get. A gy_lésen megjelent tudományos és m_vészeti életünk számos kiválósága. Ott 
volt például Babits Antal, Gegesi Kiss Pál, Ortutay Gyula, Pátzay Pál, Major Tamás, 
Kmetty János. A Magyar Kommunista Párt vezetését Orbán László és Horváth Márton 
képviselte. Horváth Márton elQadásában arról beszélt, hogy a múltban a reakció vá-
laszfalat vont az értelmiség és a munkásosztály közé. A kommunista politikus emellett 
rámutatott arra is, hogy az értelmiség általában nem támogatta a haladás ügyét, és ezért 
a munkásság bizalmatlan volt az értelmiséggel szemben. Horváth Márton kijelentette, 
hogy az új demokratikus Magyarország felépítésében az értelmiségre komoly feladatok 
várnak. Horváth azt is megfogalmazta, hogy az MKP nemcsak a munkásosztály harcát 
vezeti, hanem élen akar járni abban a küzdelemben is, amely az ország kulturális életé-
nek fejlQdéséért, gazdagításáért, szabadságáért folyik. Ezért felszólította az értelmiséget 
a küzdelem segítésére.15

(Az intelligencia nem aktivizálódik) Az értelmiség azonban nehezen aktivizálódott. 
Passzivitásának fQ oka; kivárási politika mellett az volt, hogy az infláció a társadalom 
összes rétege közül Qt érintette a legsúlyosabban. A kommunista értelmiségpolitika 
egyik irányítója, Horváth Márton jól látta a nyomornak az értelmiségre gyakorolt hatá-
sát. A „Magyar értelmiség” cím_ cikkében 1945. május 20-án világos kijelentette, hogy 
a réteget izoláltság, nyomorúság és passzivitás veszi körül. A bajok olyan fokot értek el, 
hogy a kérdés már túlnQ rajtuk, és a nemzet egy döntQ problémája lett. A kommunista 
politikus önkritikát is gyakorolt, amikor a problémával kapcsolatban megjegyezte: „a 
tegnapból magyarázni a mát helyes, de mi gyakran a ma helyett foglalkozunk a tegnap-
pal”. Horváth Márton kifejtette, hogy a megoldás érdekében nem szabad meghagynunk 
az értelmiséget az anyagi romlás, az ideológiai z_rzavar és a passzivitás mai állapo-
tában. A munkásságnak a leghatározottabban állást kell foglalnia az értelmiség nagy 
tömegének gazdasági megmentése érdekében.16 

A magyar értelmiség igen súlyos anyagi helyzetben volt, a kormányzat ezért néhány 
intézkedéssel megpróbált segíteni nehéz helyzetén. Az 1945. március 13-án megjelent 
rendelet intézkedett a közalkalmazottak egyszeri rendkívüli segélyérQl.17 Az értelmiség 
életviszonya azonban tovább romlott, különösen állami bérbQl, illetménybQl élQ diplo-
mások, tisztviselQk életszínvonalának romlása volt nagy.18

A felgyorsult inflációban a bérek a legalapvetQbb szükségletek kielégítésé sem vol-
tak elegendQk. A rossz életkörülmények miatt sokan úgy érezték, hogy a demokrácia 
legalapvetQbb problémáik megoldásában sem segít. Egyesek úgy látták, hogy az igazo-
lások során elQforduló visszaélések miatt értelmiségi hivatásuk gyakorlása kilátástalan-
ná vált. Az értelmiség nagy többségére közöny és az ellenséges szembenállás közötti 
ingadozás, valamint a Horthy-rendszerben élvezett megbecsülés iránti nosztalgia volt 
jellemzQ.

Bizonyos csoportjaik kezdettQl részt vettek az újjáépítésben, de többsége nem segí-
tette a földreformot, az ipari termelés megindítását.19 A kommunisták látták, hogy az 
újjáépítés nem lehet sikeres az értelmiség részvétele nélkül. Az értelmiség passzivi-
tása a párt számára már nem csupán újjáépítési kérdés volt. Rákosi Mátyás a GyQrffy 
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Kollégiumban mondott beszédében kijelentette, hogy az újjáépítés attól függ, hogy mi-
lyen gyorsan tudja a párt az intelligenciát meggyQzni arról, hogy érdemes, sQt szükséges 
minél gyorsabban átlépniük az új demokrácia oldalára.20 Az intelligencia aktivizálásá-
nak egyik legfontosabb feltétele volt az értelmiség rossz hangulatának megszüntetése. 
Az MKP vezetQségének az értelmiség tömegek megnyeréséért folytatott harcban néha 
saját pártfunkcionáriusainak is nehéz volt megmagyarázni az intelligencia megnyerésé-
nek fontosságát. ErrQl a munkásságot is meg kellett gyQzni.

A munkásság és az értelmiség viszonyának alakításában írásával fontos szerepet vál-
lalt Révai József és Horváth Márton. Révai és Horváth cikkei ezért voltak jelentQsek, 
mert irányt mutattak az e kérdésben bizonytalan – adott esetben értelmiségellenes – 
pártszervezeteknek és munkásoknak. Horváth Márton felszólította a munkásságot, hogy 
szakítson szakemberellenes felfogásával és e helyett a m_szaki értelmiség bevonásával 
biztosítsa az újjáépítés példátlanul bonyolult feladatainak megoldását.21 Az értelmiség 
mozgósításának megszervezésében nagy jelentQség_ volt a Szabad Népben 1945. áp-
rilis 19-én Révai József tollából megjelent cikk, amelyben a jelen és jövQ igenlésévei 
a változásra képes értelmiséget a magyar nemzeti egység táborába hívta. Példaként a 
két világháború között a fennálló rendet szolgáló, majd az események hatására nézeteit 
revideáló ideológus-történészre Szekfü Gyulára hivatkozott. Felhívta a figyelmét arra, 
hogy az országot építeni, népet nevelni csak külsQ és belsQ emigránsokkal nem lehet, 
mert ha csak azokkal akarnánk együtt haladni, akik mindig a baloldalon álltak, marok-
nyi emberen kívül alig volna útitársunk.22

Egy hónap múlva a Szabad Népben Darvas József reflektált Révai írására javasolván, 
hogy a demokratikus értelmiség tömörítésére Új Szellemi Front elnevezéssel mozgalom 
induljon.23 Darvas az alkotó értelmiség legjavából kívánta megalakítani az új szellemi 
frontot. E cikk megjelenése után a Szabad Szó május 18–19–20-i számában Révai 
József, Szakasits Árpád és Veres Péter írásait közölte.

A szociáldemokrata és a kisgazdapárti sajtóban az Új Szellemi Frontról nem bontako-
zott ki polémia. Csupán Szekf_ tevékenységét értékelte az egyik vidéki szociáldemok-
rata lap, a Tiszántúli Népszava, Május 18-án a „Ki a felelQs?” cím_ cikkben reagáltak 
Szekf_ Gyula „Keser_ tanúság” cím_ írására, melyben a szerzQ az egész nemzetet hívta 
tetemre a múlt b_neiért. A szociáldemokrata lap sem tagadta, hogy Szekfü felismerte a 
helyes utat, de megítélése szerint az új nemzet nevében – melynek immár a munkásság 
és a parasztság is része – Szekf_nek nincs joga b_nbánatra.24

(Az értelmiség és a politikai pluralizmus) Az értelmiségnek az újjáépítésbe való bevo-
nása körüli polémiák már elQrevetítették, hogy a rétegnek a politikai életbe való bekap-
csolódása mind a pártok, mind az értelmiség részérQl bonyolult feladat lesz. Kezdetben 
az értelmiség többsége az új helyzetben nem tudott tájékozódni, nem tudta, hogy a 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült erQk közül melyik áll legközelebb 
politikai érdekeihez. A pártok többségének helyzete sem volt könnyebb, mert politikai 
elképzeléseikbe és demokrácia koncepciójukba nehezen volt beilleszthetQ az értelmiség 
múltbeli szerepe és többségének politikai felfogása. 

A Független Kisgazdapárt politikája a decemberi nemzetgy_lési szereplés után sem 
volt eléggé világos ahhoz, hogy széles értelmiségi rétegek támogassák. A kisgazdapárti 
vezetés ugyanakkor kezdettQl elégedetlen volt a hatalomban elfoglalt helyével, ezért a 
parasztság mellett a polgári érdekek védelmét is vállalta.25 Már a politikai reorganizáció 
kezdetén, 1945 januárjában a FKGP közli a „Szabadságban”, hogy számít a demokra-
tikus érzelm_ polgárságra.26 A február végén, március elején megjelenQ Vatai László – 
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Kiss Sándor-féle programtervezet egyértelm_en megfogalmazza, hogy a párt tömöríteni 
akarja mindazokat, akik a magántulajdon alapján állnak.27 A program azonban ekkor az 
értelmiséggel, mint politikai tényezQvel még nem számolt. A Nagy Ferenc által készített 
program tervezet az egyes szakmai csoportok mellett az értelmiséggel, mint réteggel 
külön alfejezetben foglalkozott, de ez a tervezet sem vállalta fel a régi értelmiség egé-
szét. A program az értelmiségnek perspektívát ígért, de kritikát is gyakorolt azok felett, 
akik a múltban nem szolgálták a nép felemelkedését.28

1945 tavaszától az értelmiség szervezése is megkezdQdött. Márciusban és áprilisban 
megalakultak a Független Kisgazdapárt kerületi szerve: és velük egy idQben létrejöttek 
a különbözQ értelmiségi szakmai csoportok.29 Az FKGP elsQ budapesti nagygy_lésén, 
1945. április 9-én Tildy Zoltán részletesen foglalkozott az értelmiséggel. A párt veze-
tQje beszédében igyekezett megnyugtatni a tartózkodó és passzív értelmiséget jövQjét 
illetQen. Tildy nem tagadta, hogy az új világ különbözni fog a régitQl, és az értelmiség 
csak akkor számíthat igazi megbecsülésre, ha a munkásokat és parasztokat embernek 
fogja tekinteni.30

A fokozatosan aktivizálódó koalíciós pártok jellegének kirajzolódása után az értelmi-
ség egyes csoportjai politikai beállítottságuknak megfelelQen tájékozódtak és az érde-
keinek leginkább megfelelQ pártokhoz közeledtek. 1945 nyarától a pártok magatartása 
is megváltozott. Nem volt ugyanis közömbös számukra, hogy a véleményirányításban 
fontos szerepet játszó értelmiség miként foglal állást a politikai harcban. A réteg politi-
kai jelentQségének felismerése után az értelmiséget nemcsak szakmai funkciója alapján 
ítélték meg, hanem politikai súlyával is számoltak. Az új helyzetnek megfelelQ politikai 
szerepek kijelölése után megkezdQdött az értelmiségi érdekek felvállalása. A politikai 
pártok és az értelmiség „találkozása” attól függött, hogy sikerül-e feloldani a múltbeli 
funkció és a demokráciában betöltendQ szerep közti ellentmondást, illetve sikerül-e az 
értelmiség érdekét a réteg számára minél elfogadhatóbban képviselni és a réteget a de-
mokráciába integrálni. 

A különbözQ irányzatokhoz tartozó csoportok közül elsQként a francia–angol orien-
tációhoz tartozók léptek be az FKGP-ba. Mivel a koalícióban leginkább a Kisgazdapárt 
képviselete az „örök értéket”, ezért fokozatosan a vallásos neveltetés_ értelmiségiek 
is soraikba léptek. Az értelmiség szakmai csoportjai közül pedig a magánmérnökök. A 
Független Kisgazda Pártba lépQ szellemi dolgozók aránya azonban elmaradt az SZDP-
be belépQk arányától.31 Az értelmiség többsége – az adott viszonyok között – a polgári 
demokrácia híve volt, nagy része azonban „politikamentesen” akarta kivárni, mi lesz az 
országgal, hogyan alakul a nemzetközi helyzet. Az egyes pártokba lépQ értelmiségiek 
számából nem lehet egyértelm_en következtetni ezeknek a pártoknak az értelmiségre 
tett hatásáról, mivel az intelligencia nagy része pártszervezeteken kívül maradt és po-
litizált. 

Az FKGP a bázisteremtés és a politikai harcban szükséges pozíciók megerQsítése 
végett feloldja azt a feszültséget, amely az értelmiség a háború elQtti szerepe miatt 
kezdetben a párt értelmiségi politikájában jelen volt. A politikai harc kiélezQdése után 
a Független Kisgazda Párt nagyarányú offenzívába kezdett. A párt általános ideológi-
ai-politikai taktikáját az értelmiségért folyó harcban is érvényesítette. Nem annyira a 
szellemi dolgozók speciális kérdéseivel, mint inkább olyan általános kérdésekkel fog-
lalkozott, mint a demokrácia és diktatúra, a polgári életforma kérdései.32

Az FKGP az értelmiség minél szélesebb rétegeinek megnyerésére elQadásokat, nagy-
gy_léseket szervezett, amelyen az intelligenciának a demokráciában betöltendQ szerep-
évei foglalkozott. A sajtóban is elszaporodtak az értelmiségrQl szóló, az értelmiséget 
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megvédQ írások. A kisgazdapárti álláspont lényege, hogy az értelmiség nélkül nincs 
demokrácia és az értelmiségi érdekek igazi képviselQje az FKGP. Az értelmiség és a 
Kisgazdapárt szükségszer_ érdekazonosságáról igyekezett meggyQzni hallgatóságát 
július l-jén az 1. kerületi nagygy_lésen Varga Béla. A politikus azt bizonygatta, hogy a 
FKGP a polgári gondolat legfrappánsabb kifejezQje. Kijelentését alátámasztva követel-
te, hogy szellemi munka legalább „olyan érték_” legyen, mint a fizikai. A pártszékház-
ban tartott értelmiségi találkozón több kisgazdapárti politikus is kifejtette a véleményét. 
Dessewffy Gyula kijelentette, hogy a nemzeti alapon álló értelmiségre nagy szerep vár. 
A párt eddigi értelmiségi politikája helyett új, kezdeményezQ politikát hirdetett meg. 
Az újpolitika lényege, hogy nem szabad a háttérbQl közönnyel figyelni az eseményeket, 
hanem azok alakításában aktívan részt kell venni. 

Csornoky Viktor más kisgazdapárti politikusokhoz hasonlóan az értelmiségnek az 
új Magyarországban betöltendQ fontos szerepét hangsúlyozta. Vatay László és Gyulai 
László a többi szónoktól eltérQen kritikai hangot ütött meg az értelmiséggel szemben. 
Gyulai elégedetlen volt a rétegnek az újjáépítésben játszott eddigi szerepévei, ezért az 
újjáépítésben Vatay a múlttal való szakítást fogalmazta meg. A református pappolitikus 
szolgálatot vár az értelmiségtQl, és abban bízott, hogy olyan magyar kultúrát teremt, 
melyben a kereszténység és magyarság nem lesz szólam.33

Az FKGP sajtóból ezután már hiányoznak az értelmiséget kritizáló írások. Helyettük 
az értelmiségnek a demokráciával szemben támasztott követelményei kaptak nyilvá-
nosságot. A Kis Újság július 10-i száma például már nem az értelmiségtQl várja a köze-
ledést a demokráciához, hanem a demokráciától és más társadalmi rétegektQl várja el, 
hogy eljussanak az önismeretnek arra a fokára, amelyre az értelmiség is eljutott. A Kis 
Újság szerint az értelmiség híve a demokráciának, és akik azt hiszik, hogy az értelmiség 
bizalmatlan a demokráciával szemben, azok tévednek.34

Az FKGP vezetQi a választásokat úgy állították be, hogy nem konkrét politikai lépé-
sekrQl van szó, hanem általános vagy elvi kérdésekrQl, mindenekelQtt az ország politi-
kai továbbfejlQdésének irányáról, a magyar nép jövendQ sorsáról kell majd dönteni. A 
Független Kisgazdapárt kit_nQen kihasználta fQ ellenfelének, az MKP-nak azt a taktikai 
hibáját, hogy túlhangsúlyozta az átalakulásban betöltött szerepét, s így a magyar de-
mokrácia minden belsQ nehézségért a felelQsséget a kommunistákra hárította. Az FKGP 
nem dolgozott ki külön választási programot, hanem alapos és körültekintQ választási 
propaganda hadjáratban igyekezett az egyes csoportokhoz közvetlenül is hozzáférkQz-
ni. Külön röpiratokat adtak ki például a pedagógusoknak és az egyetemi hallgatóknak.35

A Független Kisgazdapárt választási propagandájának középpontjában a polgári de-
mokrácia és a polgári életforma örök eszméi álltak. A kisgazdák részérQl az értelmiség 
kezelése azért volt a pártok között a legeredményesebb, mert a párt azonosulni tudott az 
értelmiségi gondolkodásmóddal és az értelmiségi életformáról reális ismeretei voltak. 

A kisgazdák a demokrácia és a magántulajdon védelme mellett választási program-
jukban minden olyan követelést felvettek, amely hatott a polgárságra és az értelmiségre. 
Kiemelt szerepet kapott ideológiájukban a párt osztályok felettiségének a hangsúlyozá-
sa. Az FKGP a nemzeti egység megerQsítése érdekében a vallásgyakorlat és a vallás-
szabadság védelmét is bevonta választási propagandájába, amivel a vallásos érzület_ 
értelmiségre nagy hatást gyakorolt.36

A pártoknak a magyar nemzeti-nemzetiségi kérdésben való állásfoglalása nagy hatás-
sal volt az értelmiségre. Az értelmiség különösen érzékenyen reagált arra, hogy a felszí-
tott csehszlovák nacionalizmus 1945 elején követelte a magyarságnak az eltávolítását 
Szlovákia területérQl, ami április–május folyamán a magyarságnak a legalapvetQbb jo-
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gaitól való megfosztásával folytatódott.37 A politikai pártok közül az FKGP vállalta fel 
leginkább a nemzeti-nemzetiségi problémát, ezért is kedvezQ helyzetbe került a nemzet 
sorsa iránt legfogékonyabb értelmiségnél. 

A Nemzeti Parasztpárt az értelmiség politikai szervezés szempontjából jobb hely-
zetben volt a koalíció más pártjaihoz viszonyítva. A népi-paraszti származású értel-
miség többségének múltbeli szerepe és demokrácia modellje nem feszültségforrás, 
hanem összekötQ kapocs volt az értelmiség és az NPP között. Ezzel is magyarázha-
tó, hogy a nemzeti Parasztpárt 1944-ben Szegeden nyilvánosságra hozott ideiglenes 
szervezeti szabályzata magát a magyar parasztság pártjának tekintette, de tagjai közé 
kívánta fogadni a parasztsággal együtt érzQ, s a parasztságnak szolgáló értelmiséget.38 
A „Szabadság” februári számaiban egymást követték a felhívások, amelyek sürgették 
a paraszti származású értelmiségnek az NPP mögé való felzárkózását.39 ElsQsorban 
Budapesten törekedett a párt a paraszti származású értelmiség megnyerésére.40 FQleg 
a városi szervezetekben az értelmiség még vezetQ szerephez is jutott. Az értelmiségi 
munka irányítására, az értelmiségre gyakorolt befolyás növelése mellett 1945. március 
végén megalakult a Nemzeti Parasztpárt Értelmiségi Munkaközössége. 

A párt a szervezetet elsQsorban azért hozta létre, hogy olyan szakembereket nyer-
jen meg, akik minden erejükkel segíteni fogják a földosztást. A FQvárosi Értelmiségi 
Munkaközösség elnöke dr. Borbély Mihály lett. Az NPP vezetQi, köztük Kovács Imre, 
a párt fQtitkára bíztatta az értelmiséget, hogy meg fogja találni a helyét a demokráci-
ában, hogyha nem a régi, zárkózott kasztszellemben közeledik a parasztsághoz.41 Az 
NPP azonban nem nyitotta ki válogatás nélkül a kaput az értelmiség elQtt. A paraszt-
párti vezetQk csak május közepétQl fordítottak fokozottabb figyelmet a pártépítésre, a 
pártszervezés kérdésére.42 

A Nemzeti Parasztpárt vezetQinek többsége a baloldali jelleg megtartása érdekében 
a pártot a politikai harc idején sem kívánta megnyitni az értelmiségi tömegek elQtt, bár 
egyesek – köztük Kovács Imre – követelték az értelmiség nagyobb tömegeinek a szer-
vezését. Az NPP vezetQk nagy része azon az állásponton volt, hogy ha az értelmiségiek 
fölénybe kerülnek, akkor a párt jobbra csúszhat. A Nemzeti Parasztpárt ezért nem vett 
részt a Soli deo Gloria nev_ protestáns értelmiségi szervezet nyárra tervezett újabb szár-
szói konferenciáján. Ugyanakkor az IntézQ Bizottság Veres Péter javaslatára kihasználta 
a párt iránt megnyilvánuló érdeklQdést és az értelmiség számára Budapesten elQadásso-
rozatot indított „Rend a romokon” címmel.43

Az NPP kiskátéjának megjelenésekor a régi értelmiség iránt már csökkent az érdek-
lQdés, sQt a pártprogramból bizalmatlanság érzQdik a réteg iránt. A párt legsürgetQbb 
feladatának azt tartotta, hogy a megbízhatatlan értelmiség helyére paraszt és munkás 
szármarású értelmiségiek kerüljenek.44 

A bázisteremtés és a politikai harcban szükséges pozíciók megerQsítése végett a pár-
tok többsége megpróbálta az értelmiséget maga mögött felsorakoztatni. Az értelmiségi 
befolyást elsQsorban az értelmiségi érdekek védelmével, illetve a magyar nemzeti-
nemzetiségi kérdésben való állásfoglalással lehetett biztosítani. A Nemzeti Parasztpárt 
választási propagandájában is nagy szerepet kapott a nemzeti kérdés. Kovács Imre és 
Farkas Ferenc a szavazatok gyarapítása érdekében azt követelte, hogy a párt propagan-
dájában a függetlenség legyen a leghangsúlyosabb. Erdei és Darvas ezt a követelést 
elutasította.45

A Szociáldemokrata Párt kezdettQl fogva az értelmiségi tömegek között a széleskö-
r_ szervezés híve volt. A politikai szervezést segítette, hogy az SZDP huszonöt éven 
át legális párt volt, másrészt a háború alatt kiépült szakmai csoportok a szervezetek 
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alapját képezhették. Az értelmiség nagyobb létszámú szakmai csoportjaiból a koalíciós 
pártok közül a legtöbben az SZDP-be léptek be.46 Az értelmiségi csoportok munkájának 
az összehangolására Vajda Imre vezetésével felállították az Értelmiségi Titkárságot. A 
pártba lépQ értelmiségiek politikai arculata igen sokféle volt. A legjellemzQbb a polgári 
demokratikus beállítottságú antifasiszta entellektüel volt. Nem kis számban kerültek 
a pártba politikával nem törQdQ passzív elemek, akik meglévQ állásaikat akarták így 
biztosítani.47 Az SZDP a pártot csupán a szélsQséges értelmiségi elemek elQl zárta el.48

A Szociáldemokrata Párt értelmiségpolitikai alapelveit a párt XXXIV. kongresszusá-
ra készített akcióprogramban fektették le. Az értelmiségpolitika fontosságát jelzi, hogy 
a program külön alfejezetet szentel az értelmiségnek. Az „Értelmiség és munkásmoz-
galom” cím_ alfejezet külön tárgyalja az egyes szakmai csoportokat, megjelölve azok 
legfontosabb feladatát. A kongresszus fontos feladatának tartotta, hogy szélesre tárja a 
párt kapuit az értelmiségi dolgozók elQtt. A program továbbra is lényeges szerepet szánt 
az értelmiség minden csoportjának az ország anyagi, szellemi és erkölcsi újjáépítésé-
ben. E feladatra az SZDP azonban az értelmiségnek csak egy részét tartotta méltónak, 
azokat, akiknél a szaktudás „erkölcsi” tisztasággal is párosul, azokat, akik képesek ko-
rábbi osztálykapcsolataikkal és osztály elQítéleteikkel szakítani.49

A Szociáldemokrata Párt az értelmiség számára külön választási programot nem 
készített, a választási kampányban is kisebb aktivitással vett részt, mint a többi párt. 
Politikai ideológiájában is kisebb szerepet kapott a nemzeti-nemzetiségi kérdés, mint a 
pártok többségénél, pedig az értelmiség különösen érzékenyen reagált a nemzeti prob-
lémára, kiváltképpen a magyarságnak Szlovákia területérQl történQ eltávolítására. 

A háború utáni politikai életben váratlan jelenség volt, hogy az értelmiség egy része 
be kívánt lépni a Magyar Kommunista Pártba. Az MKP Központi VezetQsége 1945. ja-
nuár 22-i ülésén – amelynek egyik napirendi pontja az értelmiség kérdése volt – kit_nt, 
hogy a vezetés erre nem volt felkészülve, és ezért nem is volt kiforrott álláspontja az 
értelmiség pártba szervezésérQl.50 Az értelmiség pártba szervezésének megoldatlansága 
mellett a Magyar Kommunista Párt számára kihívást jelentett, hogy a tavasz folyamán 
a koalíciós partnerek többsége fel tudta oldani a réteg múltbeli funkciója és politikai 
nézete, valamint a demokratikus politikai berendezkedés között keletkezett feszültsé-
get. Látható, hogy ebben az idQben kettQsség figyelhetQ meg a párton belül. Egyrészt 
a felsQ vezetés felismeri, illetve megfogalmazza az értelmiség fontosságát, másrészt a 
különbözQ üzemi és helyi szervezetek erQs értelmiségellenes politikát folytatnak. 

Az értelmiség szervezésében történt lemaradással is összefügg, hogy e kérdéssel 
márciusban kétszer egymás után foglalkoztak a pártközpontban. Az MKP vezetése egy-
részt változtatni akart az eddigi bizonytalan politikán és növelni kívánta az értelmiség 
párton belüli szerepét, másrészt csökkenteni kívánták a munkásságnak az értelmiséggel 
szemben kialakult bizalmatlanságát.51 Az értelmiségrQl folyó megbeszélések után több 
budapesti kerületben szakcsoportok alakultak. A réteg aktivizálása érdekében egyes ke-
rületekben a pártvezetés arra törekedett, hogy a legkülönbözQbb területeken bevonják 
az értelmiséget a neki legmegfelelQbb munkába.52 Bizonyos szakmai csoportok politi-
kai aktivizálása ellenére az MKP 1945 tavaszán nem nyílt meg az értelmiségi tömegek 
elQtt. A kommunisták nem tudtak mit kezdeni a réteg múltbeli szerepe és perspektivikus 
politikai funkciója között keletkezett szakadékkal. Az MKP az elvi szempontokat ekkor 
még nem rendelte alá a taktikai elgondolásoknak. 

A koalíciós pártok értelmiségi befolyásának növekedése mind sürgetQbbé tette a 
Magyar Kommunista Párt értelmiségi bázisának a növelését. A májusi pártkonferenci-
án elfogadott program a hazafias és demokratikus erQk összefogását követelte. Ennek 
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szellemében sürgette a kommunista befolyás növelését az értelmiség soraiban, és a szé-
lesebb értelmiségi tömegeknek a népi demokráciához való közelítését. A konferencián 
elfogadott szervezeti szabályzat megerQsítette a párt szervezési politikáját, a tömegpárt 
kiépítésének irányvonalát.53 Az MKP-nak az értelmiséggel kapcsolatos álláspontjában 
az elvi szempont a taktikai érdeknek azonban csak a választási harc idején rendelQdött 
alá. 

A kommunisták a választási kampány megindulásakor változtatták meg az értelmi-
ségnek a pártba való felvételével kapcsolatban az álláspontjukat, 1945. augusztus 23-a 
után az MKP áttért a tagtoborzásra.54 A toborzás mellett a párt növelni kívánta politi-
kai befolyását is. A kommunisták az egyes szakmai kategóriákra lebontott választási 
taktikát dolgoztak ki, augusztusban az egyes csoportok részére választási gy_léseket 
tervezetek és tizenkét szakmai csoporthoz szóló röplapot készítettek.55 Külön készültek 
röplapok a budapesti és külön, az országos választásokra. A Magyar Kommunista Párt 
képviselQi az értelmiségi szakszervezetek gy_lésein is felszólaltak. A gy_lések szó-
nokai a párt vezetQ politikusai, a kultúrpolitika irányítói voltak. Többek között Révai 
József, Rajk László, Kállai Gyula, Molnár Erik, Orbán László, Losonczy Géza, Horváth 
Márton, GerQ ErnQ és Vas Zoltán.56

A pártnak a magyar nemzeti-nemzetiségi kérdésben vallott álláspontja is hatással volt 
az MKP értelmiségi befolyására. A szomszédos országokban élQ magyarság sorsával, 
különösen a felvidéki magyarok problémáival kapcsolatos állásfoglalások az értelmiség 
reagálását meghatározták. Az MKP Magyarország és a szomszédos népek viszonyának 
rendezésére törekedett. A magyarságot ért jogfosztás ellenére a párt 1945 tavaszán a 
Kárpát-medencei népek együttm_ködésében bízott. A kommunista optimizmust 1945 
nyarától egyre inkább az aggodalom váltotta le.57 Az MKP választási propagandájá-
ban visszautasította a Csehszlovákiában élQ Qsi magyar lakosság kitelepítését célzó 
csehszlovák politikát és összekötötte a szomszédos országokban élQ magyar nemze-
tiség_ lakosság alapvetQ érdekeinek védelmével.58 A kommunisták a proletár interna-
cionalizmushoz való ragaszkodás, valamint az antifasiszta koalíció – mindenekelQtt a 
Szovjetunió – véleményének a figyelembevétele miatt nem folytattak nemzeti szem-
pontokat felébresztQ kampányt, azért politikailag kedvezQtlenebb helyzetbe kerültek az 
FKGP-vel szemben az értelmiségnél. 

Elvi alapokon, propagandisztikus eszközök felhasználásával, a legkülönbözQbb tak-
tikai lépéseken keresztül, a korlátozott redisztribúciós formák igénybevételével megin-
dult a pártok harca az értelmiség befolyásolásáért. A réteg megnyerése és a színvonalas 
politizálás érdekében a pártok többsége már az Ideiglenes Nemzetgy_lés képviselQi kö-
zött is növelte az értelmiségi képviselQk számát. A politikai elitben is magas volt az ér-
telmiségi arány. 1945 szeptemberében 598 képviselQbQl 159 volt értelmiségi. Az MKP-t 
32, az FKGP-t 46, a PDP-t 15, az NPP-t 15, az SZDP-t 11, a Szakszervezeti Tanácsot 7 
értelmiségi képviselte. Ezen kívül 13 pártonkívüli értelmiségi is helyet foglalt a parla-
mentben. Az értelmiség megbecsülését a párt azzal is reprezentálta, hogy az elsQ nem-
zetgy_lési ülésszakhoz képest az FKGP az értelmiségi képviselQk számát 14-rQl 46-ra, 
tehát több mint kétszeresére, a PDP 6-ról 15-re emelte. Az SZDP majdnem négyszeresé-
re, 3-ról, 11-re, az NPP 3-ról 15-re növelte képviselQinek számát az országgy_lésben.59

A választási adatok alapján közvetlenül nem elemezhetQ az egyes társadalmi rétegek, 
így az értelmiség állásfoglalása sem. A szavazásnál számos gazdasági-társadalmi és 
szociálpszichológiai tényezQnek szerepe lehetett, de a politikai szempont volt a meg-
határozó. Az értelmiség többsége politikai modelljének perspektivikus megvalósítóját, 
a polgári demokráciát a legtisztább formában kifejezQ FKGP-ben látta, ezért a kisgaz-
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dákra szavazott. Az értelmiségnek azon csoportjai, akiknek politikai elképzelései az 
FKGP-vel nem voltak összeegyeztethetQk, azok álltak a Szociáldemokrata Párt, vagy 
a Nemzeti Parasztpárt mellé. A legkevésbé a Magyar Kommunista Pártnak sikerült az 
értelmiséget megnyernie.

A kommunista értelmiségpolitika azért sem volt sikeres, mert az MKP-nak a réteg 
megbecsülésével kapcsolatos álláspontja nem vált hitelessé. Az egyes csoportok dif-
ferenciált kezelése rendszerváltozás idején szintén nem hatásos, mert a „szerencsés” 
integráltak a differenciált hozzáállást taktikának tartják, egy olyan provizórikus szü-
netnek, amelyet csoportjuk elleni támadás követhet. Annak ellenére eredményes lett a 
kisgazda politika, hogy a háború elQtt az értelmiség sem politikailag, sem érzelmileg 
nem azonosult ezzel a párttal. Az FKGP „értelmiségi párttá” válást az is segítette, hogy 
1945 augusztusától az értelmiség egészét felvállalja, a leginkább veszélyeztetett cso-
portok nála találnak menedéket, a rendszerváltozás gondolatvilágát megemészteni nem 
tudó értelmiség többsége számára elfogadható alternatívát tudott ígérni.
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