
magyar alternatíva
a 20. század
második felében
„Virtuális Magyarország.” Kovács Imre használta ezt a kifejezést
a második világháború utáni emigrációs sokadalom politizáló
közösségére. Felfogásuk sokszínűsége, ebből eredő megosztottsá-
guk ellenére mintegy a „magyar nemzet külföldön” entitásnak 
tételezték önmagukat. Másfél évtizeden át, az 1960-as évek első
harmadáig – belső civódásaik ellenére – ennek megfelelően vizio-
nálták esetleges hazatérésüket, amint történt az egy évszázaddal
korábban az 1849-es emigrációval az 1860-as években. E történelmi
analógiából kiindulva vázolunk fel egy alternatív második világ-
háború utáni „virtuális Magyarországot”, azzal az eltéréssel, hogy
az ún. 1947-es emigráció – „és ami utána következett” – már el
sem indult az Óperencián túlra.

Gyarmati GyörGy

Ha a szovjet
csapatok
kivonultak
volna…
[1947]





céhbeli történetírás művelői kö-
rében kiközösítéssel járó eret-
nekség a „mi lett volna ha” in-

goványára merészkedni. Holott a tör-
ténelem alakulásának alkalmankénti
kétértelműsége – akár forrásokra tá-
maszkodva – megengedi, illetve kínálja
a história margójára került alternatí-
vák továbbgondolását. legyen elég itt
János érsek elhíresült mondatára
utalni az Árpád-házi magyar királydrá-
mák korából: „a királynőt megölni nem
kell félnetek jó lesz …” De hozható pró
és kontra példa kontinensünk modern-
kori történetéből is. az európai integ-
ráció gondolatköréből több alternatíva
egyik változataként lett napjainkra az
európai unió politikai realitás. ennek
kelet-közép-európai „föderációs” válto-
zata, melynek egy diakrón regionális
válogatott szegődött hívévé – a lengyel
adam czartoryski hercegtől teleki
lászlón, Kossuth lajoson, nicolae băl -

cescun, Jászi oszkáron, Karl renneren,
milan Hodžán, gratz gusztávon, Káro-
lyi mihályon át Petru grozáig és Josip
broz titóig –, mindmáig megmaradt
eszmetörténeti lábjegyzetnek. 

egymást követő események (állapo-
tok, viszonylatok) sem rendezhetők
mindig a ráció szerinti történések so-
rává. legfeljebb úgy, hogy ezek „logikai
rendjébe” szuszakoljuk a  fatális „törté-
nelmi balesetek” – gondolatbicsaklá-
soktól sem mentes – felidézését is.
csak a vizsgálandó múlt század tájé-
kán maradva: Hitler és Sztálin egymást
antitételező ideológiája és totalitárius
rendszermodellje alapján mi volt a
ráció 1939-es paktumukban? ugyanígy
kérdéses, hogy Köztes-európa világ-
égés utáni masszív sztalinizálásához
képest mely okból maradt ki ebből az
egykori cári birodalom északnyugati
nyúlványa, a „mellékvesztes” Finnor-
szág, miközben nem kerülhette el a
győztes szövetségesek által partner-
ként elismert, „mellékgyőztes” lengyel-
ország. tehát a politikai realitásként
számon tartott historikus szcenárió pa-
neljei sem feltétlenül illeszthetők össze

hézagmentesen valamifajta „törté-
nelmi szükségszerűség” oksági lánco-
latává. ugyanazon modulok magukban
hordozták más konstrukcióba illeszt-
hetőségük alternatíváját is.   

eGyetlen meGváltoz-
tatott sarokpont

alternatív országtörténetünk megírá-
sához a világháború győztes hatalmai-
val 1947 februárjában Párizsban aláírt
békeszerződést tekintem kiinduló-
pontnak. azért ezt, mert egy „másfajta
béke” előfeltétele lett volna – egyebek
mellett – Kállay miklós és Horthy mik-
lós kiugrási kísérleteinek kedvező ki-
menetele. annak kudarca viszont an-
nullálta a moszkvai előzetes fegyver-
szüneti megállapodást, maga után
vonva a pejoratív „utolsó csatlós” hábo-
rús végkifejletet és az ez alapján formá-
lódó (újabb) büntető békét is. Így állt
elő az a helyzet, hogy az 1945 január-
jában rögzített fegyverszüneti megál-
lapodástól az 1947. februári békeköté-
sig lényegében egy „háború utáni há-

6 rubicon történelmi magazin

a

Nem lett volna Államvédelmi Hatóság, 
s az nem lett volna a munkásosztály ökle…4∞&£∞∞§ £ ™

4∞&£∞∞§ £ ™



ború” zajlott magyarországon éppúgy,
mint környezetében. 

alternatív történetünk peremfeltéte-
leit körvonalazva már csupán a formá-
lódó „hidegháborús világrend” egyet len
regionális mozzanatát igazítjuk más-
képp. a hatéves világégés pusztításai
után európa túlélő népessége előrelé-
pést várt a nagyhatalmaktól a szemben-
állás központi problémájává váló „né -
met kérdés” rendezése ügyében. Így az
1946. évi béke-előkészítő tárgyaláso-
kon ausztria ügyét sikerült leválasztani
a megszállt németország státusának
– későbbre halasztott – rendezéséről, s
1947 februárjában Párizsban az oszt-
rák békeszerződés is megköttetett.
ennek magyar szempontból az volt a
jelentősége, hogy nem maradtak az or-
szágban a Vörös Hadsereg egységei,
amelyek – úgymond – az összekötte-
tést biztosították ausztria szovjet meg-
szállási övezetével. 

mindezek ellenére nem került le a
napirendről a hidegháborúba merevedő

európa „blokkosodása”, ám churchill-
nek a Stettin–trieszt meridián mentén
vizionált vasfüggönye mozaikosabb
alakzatot öltött. a Szovjetunió nyugati
határai mentén „foglyul ejtett” közép-
és délkelet-európai államok sorsát in-
kább egy közvetett, védhatalmi befolyás -
érvényesítés ambíciója formálta, mint a
szovjetizálás – a sztálini kommunizmus-
modell – direktebb mintakövetési kény-
szere. ez ugyan nemzetenként differen-
ciáltabbá tette a térség államszocializ-
musainak kialakuló rendszerszövetét,
viszont rugalmasabb is lett, s a rend-
szerdefektek kevésbé generáltak domi-
nóeffektust. a korszakot általában ne-
vesítő hidegháború helyett az európai
fejleményeket inkább a transzatlanti
nyugat és a szovjet Kelet közötti „hideg-
béke” kondicionálta. a szuperhata-
lommá váló két ellenlábas – az uSa és
a Szovjetunió – inkább a korábbi gyar-
mattartó hatalmak benefíciumainak
romjain, az európán kívüli térségekben
próbálkozott a „világ újrafelosztásával”. 

az újjárendezés
újratervezése

Köztes-európa újjárendezése során –
északról dél felé haladva – a Szovjet -
unió evidenciának tekintette a már be-
kebelezett balti államok szovjet állam-
határokon belül tartását. lengyelor-
szág szuverenitása fenntartása mellett
is hozzájárulni kényszerült egy – a ko-
rábbi ún. danzigi korridor pandanját
jelentő – „berlini korridor” létesítésé-
hez, mivel moszkva a bolsevizálást mel-
lőzve sem mondott le arról, hogy a há-
ború végén megszállt keletnémet zóná-
hoz „területenkívüliséget” élvező sza-
bad átjárása legyen. lengyelország –
mint Hitler és Sztálin első „közös áldo-
zata” – esetében a háború utáni ame -
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rikai nyomásgyakorlás is közrejátszott
korlátozott önállósága újraépítésében.
a londonból hazatérő emigrációs kor-
mány és a Honi Hadsereg „lobbija” mel-
lett a moszkvából érkező lengyel kom-
munisták maradéka – mert többségük
a sztálini tisztogatás áldozata lett –
csupán a jaltai kritériumoknak eleget
tevő koalíciós elvárások mértékéig ka-
pott szerepet Varsóban. 

eduard beneš csehszlovákiája ek-
korra már „adózott” Kárpát-ukrajna át-
engedésével, és kötelezettséget vállalt
a stratégiai fontosságú cseh urán ke-
letre szállítására. moszkva az ország
stratégiai helyzete miatt mégis szorgal-
mazta egy kommunista dominanciájú
rendszer beüzemelését, mivel cseh -
szlo vákiának közvetlen határa volt a
nyugatnémet tartományokkal, auszt-
riát és magyarországot pedig észak

felől tudta Prágán keresztül sakkban
tartani. (ne feledjük: a világháború
utáni „nyugat-európa” demokratikus,
parlamentáris berendezkedés köze-
pette is „balra tartott”. angliában a
munkáspárt szerzett többséget a vá-
lasztásokon – menesztve a háborút
megnyerő „három nagy” közül a brit
miniszterelnököt, Winston churchillt.
Franciaországban és olaszországban
szocialista-kommunista hegemóniájú
koalíciós kormányok kezdtek hozzá or-
szágaik rekonstrukciójához.) 

míg ausztria a semlegességi kötele-
zettség vállalása, addig magyarország
kicsinysége s ebből eredő stratégiai je-
lentéktelensége miatt kerülte el a bol-
sevizálást. a moszkvából nagy szám-
ban visszatelepült kommunista „ide-
genlégiós” a fegyverszüneti időszakban
erős keleti hátszéllel fogott hozzá a po-
litikai térfoglaláshoz, ám a békeszerző-
dés nyomán nem kapott kellő támoga-
tást a kizárólagos hatalom megszerzés-
hez. a molotov és Visinszkij által rep-
rezentált szovjet külpolitika nem
tartotta feladatának, hogy a számára

fontosabbá váló szomszédok – cseh -
szlovákia, románia, Jugoszlávia – elle-
nében törje magát azért, hogy buda-
pestre visszatért elvtársainak járjon ki
kedvezőbb modus vivendit Prágában,
bukarestben vagy belgrádban.

Jugoszlávia már a háború végére a
balkáni térség meghatározó állama
lett. európa egészét tekintve unikális
volt jórészt „önfelszabadítással” elért
mellékgyőztesi pozíciója. ez Joszip
broz titónak erős legitimációt biztosí-
tott, miáltal – moszkva támogatását él-
vezve, ám külső presszió nélkül – „ön-
ként és dalolva” hajthatta végre a bol-
sevizálást. miközben a háborút általá-
nos haderő-leépítés követte, 800 000
fős haderejével Jugoszlávia a párizsi bé-
keokmányok aláírása tájékán – a szov-
jet Vörös Hadsereg után – a kontinens
második legnagyobb ármádiáját mond-
hatta magáénak. 

a kommunista rendszert legkoráb-
ban és önerőből konstituáló délszláv
állam moszkva stratégiai jelentőségű
partnere lett. egyrészt a többi balkáni
ország (albánia, románia, bulgária)
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számára mintaadó pionírként, más-
részt északi és déli szomszédja (ma-
gyarország és görögország) szemmel
tartására, harmadrészt pedig mint „elő-
retolt helyőrség” a mediterrán térség
felé. (az 1936-os montreaux-i szerző-
dés továbbra is tiltotta hadihajók átke-
lését a boszporuszon, s a Szovjetunió
végül is nem kapta meg a világháború
éveiben „megcsillantott” tangeri – ma-
rokkói – tengeri bázist, azaz Jugoszlá-
via moszkvának a Földközi-tenger tér-
ségébe irányuló ambíciói szempontjá-
ból is felértékelődött.) 

eGy másik maGyar -
orszáG-történet

1947 első felében egy, az 1945-ös vá-
lasztási erőviszonyok szerinti korrek-
ció zajlott le az ország politikai-igazga-

tási rendszerében. a trianonra emlé-
keztetően szigorú párizsi békeszerző-
dés februári elfogadása elkerülhetetlen
volt ugyan, ám az aláírás és a ratifikálás
közötti fél évben a szovjet dominanciá -
val működő Szövetséges ellenőrző bi-
zottság (Szeb) addigi masszív nyo-
mása – tevékenységének hátralévő hó-
napjaiban – enyhülni látszott. erre
utalt, hogy a kommunista irányítású
belügyminisztérium és a keze alá dol-
gozó Államvédelmi osztály (ÁVo)
együttműködésével kreálni igyekezett
„köztársaság-ellenes összeesküvést”
nem segítettek végigvinni. a szovjet
hatóságok visszautasították, hogy a
parlamentben többséggel bíró Függet-
len Kisgazdapárt (FKgP) főtitkárát, Ko-
vács bélát ők vegyék őrizetbe. 

ezt a kommunisták aduásznak szán-
ták az összeesküvési koholmány – úgy-
mond – bizonyítékai között, fittyet

hányva arra az elemi oksági összefüg-
gésre, hogy a legnagyobb támogatott-
ságú parlamenti párt – és annak főtit-
kára – aligha fog „összeesküdni” saját
kormányzati rendje ellen. nagy Ferenc
miniszterelnök, nyilvánosan a szente-
sített békeállapotra hivatkozva – nem
mellesleg a szovjet hatóságok tűrőké-
pességét tesztelendő –, kormányáta -
lakítást kezdeményezett. rajk lászló
kommunista belügyminisztert a kül-
ügyi tárca vezetésével bízta meg, bajlód-
jon ő a szomszédos országok karéjában
– csehszlovákia, románia és Jugoszlá-
via – reinkarnálódni látszó „kommu-
nista kisantant” testvérpárti reprezen-
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tánsaival. a jóvátételi kötelezettségek
teljesítése miatt szintén „kemény dió”
ipari és kereskedelmi minisztérium
élére Vas zoltán kommunista gazda-
ságpolitikust hívta meg, remélve, hogy
ő könnyebben szót ért moszkvai elvtár-
saival a jóvátételi szállítások időnkénti
akadozása ügyében. 

nagy Ferenc új belügyminiszterré
azt a Kovács bélát neveztette ki, akit a
kommunisták nemcsak a politikai köz -
életen, hanem magyarországon is kívül
szerettek volna tudni. Kovács első mi-
niszteri intézkedései között helyez-
tette szabadlábra Demény Pált, a két
világháború közötti hazai – azaz nem
moszkovita – kommunista mozgalom
legszámottevőbb csoportjának vezető-
jét, akit Péter gábor, a sebtében szer-
vezett politikai rendőrség vezetője
1945 februárjában azon a napon foga-
tott le, amikor rákosi mátyás – Debre-
cen érintésével – moszkvából visszaér-
kezett budapestre. ez ellen persze
mind rákosi, mind az ÁVo vezetője til-

takozott, de csak annyit értek el, hogy
rákosit kiajánlották a szovjet fővá-
rosba nagykövetnek – az onnét „haza-
szabadított” Szekfű gyula történész-
professzor utódjául –, Péter gábor bot-
csinálta vezérőrnagyot meg mellé de-
legálták katonai attasénak, hogy
intézze az addig még visszatartott ma-
gyar hadifoglyok hazatérését. (rákosi
mátyás korábban visszatérően azzal
kérkedett, hogy kremlbéli összekötte-
téseivel ő tudná hathatósan előmozdí-
tani a Szovjetunióban lévő magyar fog-
lyok hazaengedését.)        

ugyancsak az új belügyminiszter fel-
adata volt a világháború utáni első or-
szágos önkormányzati választások
megszervezése 1947. szeptember vé -
gén. ennek két szempontból volt jelen-
tősége. a helyi választásokon képet le-
hetett kapni az egymás vetélytársaként
induló kormányzó pártok vidéki támo-
gatottságáról, illetve arról, hogy milyen
szavazóbázist tud felmutatni az FKgP-
ből 1946 tavaszán kivált, Sulyok Dezső
vezette magyar Szabadságpárt (mSzP). 

a kisgazdapárt „hozta” korábbi or-
szágos választási eredményét. Kere-
kítve 50 százalék jutott neki a megyei
és a törvényhatósági jogú városok lis-

tás szavazataiból, ez az átlag viszont
az ország különböző régióiban eltérő
felekezeti színezetű patchwork mintá-
zatot mutatott. a zala–Veszprém–Ko-
márom-esztergom megyesávban –
mondhatni mindszenty József prímás
érsek karrierútvonala mentén – a kon-
zervatív-katolikus arculatú magyar Sza-
badságpárt apasztotta a kisgazdák pri-
mátusát, a tiszántúli „protestáns” me-
gyékben viszont a nemzeti Parasztpárt
(nPP) ért el – 10 százalékos országos
hozamához képest – felülreprezentált-
ságot. míg a szabadságpárti vezér, Su-
lyok Pápán lett polgármester, majd
Veszprém megye főispánja, a paraszt-
párt vezetői közül elsősorban a népi
író Kovács imre volt az, aki – nemzeti
demokrata hangütésével és a határo-
kon kívüli magyarságról is rendre meg-
emlékezve – csongrádtól Szatmárig
„lemosta a szónoki emelvényről” más
pártbeli riválisait. (ezzel elsősorban
saját pártvezetői helyzetét, presztízsét
erősítette, főként a kommunistákkal
korábban erősen kokettáló erdei Fe-
renccel és Veres Péterrel szemben.) or-
szágosan 20 százalékos eredményüket
a szociáldemokraták (SzDP) elsősor-
ban a városiasodott, illetve iparosodot-
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tabb régiókból gyűjtötték be, míg a 10
százalékot kitevő kommunista (mKP)
szavazatok jórészt ugyanazon vidéke-
ken mutattak sűrűsödést, ahol az 1939-
es választásokon a szélsőjobboldali pár-
tok voltak erősek. 

a GazdasáG másik
nyomvonala

a társadalom és az ország vezetése szá-
mára a békeszerződést követően is a
jóvátételi kötelezettség teljesítése je-
lentette a legfőbb gondot. a háborút
követően a magyarországi német érde-
keltségek szovjet tulajdonba kerültek,
illetve magyar–szovjet vegyesvállalato-
kat hoztak létre működtetésükre.
mivel azonban a termeltetés e téren
kormányzati kötelezettség is volt, alap-
vetően ide tömörült az eleinte jobbára
nyugati fogságból hazatért szak- és be-
tanított munkások zöme. a teljesítést
a Szovjetunió annyiban segítette elő,
hogy a jugoszláv és csehszlovák kom-

munista kormányoknál elérte: az ő jó-
vátételi részesedésüket meghaladó
mértékben biztosítsanak nyersanya-
got, illetve termelőberendezéseket a
magyarokkal kötött kereskedelmi szer-
ződések keretében, mivel moszkván
túlmenően belgrád és Prága is ezen
előszállítások fejében juthat mielőbb
hozzá saját jóvátételi kontingenséhez.
(ilyen értelemben bevált nagy Ferenc
számítása, hogy a kommunista Vas zol-
tánra bízta a gazdasági-kereskedelmi
tárcát.)        

az 1945 tavaszán végrehajtott „föld-
reform” történelmileg példátlan mér-
tékű birtokátrendezés volt, amely a tra-
dicionális nemesi rendhez tartozókat
nem csupán gazdaságilag, hanem poli-
tikailag is marginalizálta. (1946 elején
a köztársasági államformára történő
átváltás pedig a korábbi címek, rangok,
a de genere nemesi – illetve a parvenü
vitézi – előnevek használatát is anak-
ronisztikussá erodálta. a divatjamúlt
titulusokat csupán az e körből emigrá-
cióba vonulók regimentje őrizte, illetve

használta még egy ideig egymás kö-
zötti érintkezésében.) 

a békeszerződés 1947. őszi életbe-
lépését követően a közellátás valame-
lyest javulni kezdett, mivel megszűnt
az addig itt állomásozó szovjet meg-
szálló alakulatok, valamint a Szeb ellá-
tási terhe s vele az agrárnépességet
sújtó ötletszerű rekvirálások. a tradici-
onális közép- és kisbirtokos gazdatár-
sadalom pedig újjászervezte és fokoza-
tosan tovább bővítette a század elején
indult s a második világháború előtt vi-
rágkorát élő Hangya agrárgazdasági és
értékesítési szövetkezetek országos há-
lózatát. ez a termelési-forgalmazói
szervezet a szintén évtizedekre vissza-
tekintő gazdák biztosító Szövetkeze-
tével (gbSz) karöltve egyfelől a hazai
termesztést-tenyésztést, felvásárlást
szervezte az ország községeinek egy-
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negyedében megtelepedő gyűjtőállo-
másaival, másfelől az értékesítést a na-
gyobb településeken, ipari és más von-
záskörzetcentrumokban, harmadrészt
az agrártermelés eszköztárát, illetve
gépesítését segített fejleszteni – a
gbSz-szel társulva kínált kedvező hitel-
konstrukciókban. a termeltetésben, a
gazdaságok korszerűsítésében és a pi-
acszervezési logisztika kimunkálásá-
ban érdemleges szerepet játszottak
azok a gazdászati tanintézetekben, ag-
rárakadémiákon képesített mezőgaz-
dasági szakemberek, akik a latifundiu-
mok felszámolásával időlegesen létbi-
zonytalanságba kerülve itt találtak új
egzisztenciát. 

e tradicionális gazdatársadalomhoz
képest az 1945-ben (többnyire) törpe-
parcellákhoz jutott korábbi agrárnincs-
telenek egy része hajlott arra, hogy a
kommunista párt által intenzíven pro-
pagált kolhoz – magyarítva kaláka –
társulásokba tömörüljön. Kezdetben a
birtokfelosztás során elkonfiskált in-
ventárral, illetve vetőmag rendelke-
zésre bocsátásával is igyekeztek támo-
gatni „a szegénységüket összeboroná-
lókat”, ám ezek a társulások évek múl-
tán sem váltak működőképessé. a
közösen megtermelt hozam visszaosz-
tásakor annyi sem jutott saját háztar-
tásuk fenntartására, mint korábban
uradalmi cselédként, napszámosként,
kubikusként, így e kalákakísérlet nem
élte túl a háború utáni újrakezdés első
– igaz legnehezebb – fél évtizedét sem.
többnyire ezek tagjai közül kerültek ki
azok, akik földet-falut legkorábban oda-
hagyván a bánya- és iparvidékek, na-
gyobb építőipari beruházások felé vet-
ték az irányt, hogy betanított vagy se-
gédmunkásként próbáljanak megka-
paszkodni a városiasabb lét peremén.
Hozzájuk képest a gazdatársadalom
esetében majd csak a következő gene-
ráció tagjai, városi iskolákba került
fiaik, lányaik mondanak búcsút az ag-
rárfalvak sokaságának. 

másfajta
törésvonalak

miközben 1949-re is áthúzódtak az
1848–49. évi forradalom és szabadság-
harc centenáriumi emlékezései, a poli-
tikai naptárat az új országgyűlési vá-
lasztások előkészületei töltötték ki.
négy év mérlege a kormányzati össztel-
jesítmény alapján pozitívnak is tekint-
hető, holott a jóvátételi kötelezettségek
teljesítésének még csak a félidején volt

túl az ország. Későbbi közgazdasági
elemzések a világháború két fő veszte-
sének gazdasági magára találásához, a
„nyugatnémet csodához”, majd „japán
csodához” hasonlóan már a negyvenes
évek második felének helyreállítási pe-
riódusát vizsgálva kezdtek „magyar cso-
dát” emlegetni. igaz, ez – az ország mé-
reteivel arányosan – kisebb volumenű
volt, ám a közgazdasági mérőszámok
alapján idővel respektálni kezdték a –
mindenütt szigorú – jóvátételi termel-
tetésnek a gazdasági rekonstrukcióra
gyakorolt pozitív hatását.    

az 1949-es választási kampány egy
„katolikus” törésvonal mentén rajzolta
újra a pártpanorámát. a hívek össze-
tartását erősítendő mindszenty József
esztergomi prímás érsek a békeszerző-
dés megkötése után meghirdette a
„mária-év” zarándoklatait a szerte az
országban fellelhető búcsújáróhe-
lyekre. en nek többmilliós látogatott-
sága ösztönözte barankovics istvánt,
hogy – korábbi próbálkozásai után –
újra ringbe szálljon egy keresztényszo-
cialista táborba hívó párt szervezésére.
bár barankovics Demokrata néppártja
(DnP), illetve annak korszerűsíteni pró-
bált szociális töltetű neokatolikus esz-
meisége korántsem volt szinkronban
mindszenty állagőrző konzervativiz-
musával, a keresztény szavazók köré-
ben olyan visszhangra talált, hogy az
1949 októberében tartott parlamenti
választásokon magához vonzotta a
Független Kisgazdapárt korábbi szava-
zóinak felét. 

a szavazatok összeszámlálása után
– FKgP 25%, DnP 25%, SzDP 21%, nPP
10%, mKP 9% – értelemszerű volt a
kormányzó koalíció átalakítása. Ki-
hagyva a kommunistákat, a keresztény-
demokraták és a kisgazdák azért tar-
tották fenn a koalíciót az SzDP-vel és
az nPP-vel, mert így – a voksok man-
dátumokra váltása után – a megala-
kuló kormány közel kilencvenszázalé-
kos támogatottságot tudott maga mö-
gött az új parlamentben. (a Sulyok
Dezső vezette mSzP már el sem indult
a választásokon, mivel a DnP zászló-
bontása után – Sulyokot leszámítva –
legtöbb ismert politikusa átigazolt ba-
rankovicshoz. a nemzeti Parasztpárt
pedig elsősorban annak köszönhette
viszonylag jó szereplését, hogy a már
országos ismertségre szert tett ún.
népi írók jó része az ő színeikben vál-
lalt képviselő-jelöltséget.) 

a pártarányoknak megfelelően osz-
tották újra a tárcákat. Konfliktus egye-
dül a vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter jelölésénél történt, mivel a Katoli-
kus Püspöki Kar testületileg tiltakozott
az ellen, hogy a VKm élére a népszerű,
országosan ismert – ám kálvinista –
Kovács imre kerüljön. Hosszas egyez-
tetés után végül a minisztérium ketté-
választása hozott respektált megol-
dást. Sík Sándor piarista rendfőnököt
nevezték ki oktatási miniszternek, s az
újonnan létrehozott Kulturális minisz-
térium tárcavezetője lett Kovács imre.
Külügyminiszter Szegedy-maszák ala-
dár lett, akinek éppen letelt washing-
toni követi megbízatása.    

az 1950 elején esedékessé vált köz-
társaságielnök-választás előkészületei
során ismét mindszenty prímás érsek
élesített egy kisebb politikai füstgráná-
tot. tildy zoltán négyéves elnökségére
utalva nehezményezte, hogy a Horthy-
korszak negyedszázada után továbbra
is kisebbségi, protestáns színezetű kur-
zus regnál a katolikus többségű ország-
ban. nem tudható, hogy ennek hatá-
sára-e vagy sem, mindenesetre tildy új-
rajelölését mellőzték, s a kormánypár-
tok a nobel-díjas Szent-györgyi albert
személyét illetően jutottak konszen-
zusra, akit a parlament szinte egyhan-
gúlag választott meg a magyar Köztár-
saság második elnökének. (előzetesen
Kodály zoltánt is megkérdezték, vál-
lalná-e ezt a posztot, de ő azt válaszolta,
hogy szívesebben maradna a magyar
tudományos akadémia nem sokkal ko-
rábban újraválasztott elnöke.)  

az új parlament elsőként a magyar
közigazgatás területi rendjének korri-
gálásáról hozott törvényt. a szomszé-
dos „kommunista kisantant” államok
már korábban, 1948 derekán közös
diplomáciai jegyzéket adtak át buda-
pesten, melyben szóvá tették, hogy a
határ menti megyék egy része a tria-
non után „egyelőre egyesített” elneve-
zést viseli, ami továbbra is revíziós as-
pirációk burkolt érvényben tartását 
sugallja. (Prága a nógrád-Hont, abaúj-
torna és borsod-gömör-Kishont, buka -
rest a bihar, míg belgrád a csanád-arad-
torontál megyeneveket sérelmezte.)
bár a közigazgatási területbeosztás mó-
dosítása többször felvetődött 1945 óta,
soha nem jutott tovább különböző
szakértői testületek – változó tartalmú
– ajánlásainál.

a kormány továbbra sem sietett ezt
korrigálni, ám a „kivárás” ezúttal – egy
újabb nemzetközi fejlemény következ-
tében – magyarország számára kedve-
zőnek bizonyult. miután moszkva úgy
ítélte meg, hogy J. b. tito „a kommu-
nista internacionalizmussal össze nem
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egyeztethető regionális középhatalmi
státus kiépítésére törekszik a Balkánon”,
hirtelen fagyossá vált a szovjet–ju-
goszláv viszony. belgrádnak ugyan –
mint már említettük – igencsak ütőké-
pesnek számító hadserege volt, mégis
tartott attól, hogy fegyveres konfliktus
esetén – mint azt a németek tették ko-
rábban a franciákkal belgiumon keresz-
tül – a szovjetek magyarország keleti
felét lerohanva páncélos erőikkel köny-
nyen belgrádhoz közel nyomulhatnak
a Duna–tisza közötti nyitott alföldi te-
repen.

ez a veszélyérzet segített tető alá
hozni egy újabb magyar–jugoszláv ba-
rátsági szerződést. az aláíró felek a nyil-
vános deklarációban egymással szolidá-
risan ítélték el mind az 1942. évi délvi-
déki (magyar) vérengzéseket, mind
pedig az 1944. végi délvidéki (jugoszláv)
revánsatrocitásokat, miközben egy tit-
kos záradékban magyarország kisebb,
„területenkívüliséget” élvező nemzet-

közi kereskedelmi bázist kapott a fiu-
mei kikötő partszakaszán. (Jugoszlávia
ugyanekkor jutott kompromisszumos
megállapodásra olaszországgal az iszt-
riai-félsziget, illetve trieszt kérdésében.)
ezzel magyarországnak sikerült felbom-
lasztania az őt körülkerítő kisantantpat-
kót, másfelől hozzáláthatott kereske-
delmi tengerhajózásának újbóli kiépíté-
séhez Fiuméban, amit a századforduló
évtizedeiben jórészt magyar beruházá-
sokkal fejlesztettek nagy forgalmú ad-
riai kikötővé.         

GazdasáGi
fellendülés

az ország 1951-re eleget tett jóvátételi
kötelezettségének. a teljesítés hat éve
egyszerre stabilizálta és határolta be
az ipari termékek repertoárját. (a fegy-
verszüneti időszakban összeeszkábált
„magyar–szovjet vállalatok” idővel újra

hazai benefíciumokká válhattak.) a to-
vábbi fejlesztéseket meghatározta,
hogy milyen mértékben sikerül piacot
találni a felszabadult termelőkapacitás
produktumainak. ebben először a po-
litikai blokkosodástól szintén mente-
sült szomszédos ausztria, valamint az
ipara fejlesztéséhez – a jóvátételen túl
is – további gyártmányokat igénylő Ju-
goszlávia lett partner. (moszkva a szo-
cialista blokk országait eltiltotta a belg-
ráddal való kereskedelemtől, miközben
Jugoszlávia számára a nyugati import
– egyelőre – a termékszabványok, licen-
cek mássága miatt volt nehezebben
passzítható a beüzemelt gyártástech-
nológiákhoz, s ezek adaptálására, az át-
állásra nem látszott időt adni a hábo-
rús fenyegetettség.) 
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a láng gépgyár turbinái, erőmű-be-
rendezései; a ganz Hajó és ganz Villa-
mossági gyár hajói és főként úszódarui,
illetve motorjai, generátorai, transzfor-
mátorai, ipari centrifugái; a tungsram
(egyesült izzó) wolfram-, majd kripton -
izzói, rádiócsövei; az orion rádiói, ké-
sőbb televíziói; a gamma és a mom
(magyar optikai művek) geodéziai, fi-
nommechanikai, illetve optikai műsze-
rei „rendszerhatárokon” átívelően kere-
settek voltak – és maradtak – az ötve-
nes, hatvanas években is. az első két
nehézipari nagyvállalaton kívül a többi
viszonylag kis anyagfelhasználáshoz
társított kvalifikált tudástechnológiát,
s ezek a chinoin és a richter gyógy-
szerkészítményeivel együtt további fej-
lesztéseket, beruházásokat lehetővé
tevő exportbevételt hoztak.    

lassanként a jóvátételt kigürcölő és
kikoplaló vidéki gazdatársadalomnak
is maradt piacképes árukészlete. Fölös
terményeik egy része ausztriában,
még inkább a brit és francia győztesek
fennhatósága alá került nyugatnémet
zónákban hasznosult, mivel akkoriban
még a megszállók saját ellátása is aka-
dozott. (angliában csak 1951-ben szün-
tették meg a háború idején bevezetett
jegyrendszert.) részben ez volt az oka
annak is, hogy a háború után oda kény-
szertelepített százezer magyarországi
német majd egyharmada – a már bé-
keplacetumot kapott – ausztrián át
„visszaszivárgott” a Dunántúlra, s a
kint maradottak helyzetének ismereté-
ben kezdeményezték a hazai agrárfe-
lesleg arrafelé terelését. 

a gépipar felszabaduló kapacitásá-
nak egy része is ekkoriban váltott pro-
filt, áttérve a mezőgazdasági gépek
gyártására. másoknak még gyártmány-
csere sem kellett, hogy az agrárvidéke-
ken hasznosítsák munkagépeiket. az öt-
venes évek elején elindított Áraszt/Szá-
raszt program – nevezhetnénk raciona-
lizált fokgazdálkodásnak is – azt célozta,
hogy korrigálja az évtizedeken át hú-
zódó régebbi folyószabályozások kedve-
zőtlen következményeit. részben az ár-
tereken, részben a holtágakká vált med-
rekben, máshol újonnan létesített víz-
tározókkal kezdték visszatartani a
tavaszi áradások idején az országon
hetek alatt átrohanó víztömeget. 

a tiszán és mellékfolyóin indított
beruházások mérsékelték az árvízve-
szélyt, kiváló ívóhelyek és halóvodák
keletkeztek, gyarapították az öntö-
zésbe bevonható területeket, mérsékel-
ték az aszálykárokat. ráadásul tízez-
reknek biztosítottak lakóhelyük kör-

nyékén munkalehetőséget, csökkentve
az agrárvidékekről való elvándorlást.
ezek között a legnagyobb vállalkozás
a Duna–tisza-csatorna kiépítése volt.
ez persze egy jó évtizedet – a Duna
mentén még annál is többet – vett
igénybe. Ám ahogy egy-egy térségben
elkészült az alapberuházás, egymás
után létesültek – és kezdtek virágozni
– a magyar alföld agrárkibucai. 

a Kisalföldön és főként a Dél-Dunán-
túl sűrűbb – de kisebb – vízfolyásai
men tén a terepviszonyok engedte/kí-
nálta kisebb lokális gátakat létesítve
helyi tavak láncolata kezdte színesíteni
a tájat. e völgyekben részben len- és
kenderültetvények, valamint – a Fertő
menti és balaton-parti nádvágótelepek-
kel kiegészülve – a födémszigetelésre
alkalmas nádpalló készítése fejlődött
monokultúrává. De ilyen másutt sem
volt ritka. a nagy kiterjedésű szilvás- és
almáskertek mellett Szabolcs-Szatmár
kínálta az ország dohánytermésének
70 százalékát, Szolnokban, békésben a
cukorrépa előzött meg minden mást.
csongrádban, békésben, Dél-Pest me-
gyében, illetve a Kisalföldön a konyhára
mindenféle zöldséget kínáló bolgárker-
tészetek mozaikjai váltak jellemzővé. 

ráadásul a bányászatnak is volt vi-
dékfejlesztő kisugárzása. az ötvenes
években Papp Simon széles körű geo-
lógiai tapasztalatára és intuícióira ala-
pozva végigfúrták az ország kétharma-
dát nagylengyeltől makóig, újabb olaj-
vagy földgázlelőhelyek után kutatva.
Volt, ahol találtak – zalán kívül eger és
algyő környékén –, volt, ahol nem. Ám
utóbbi helyeken rendre feltörtek ártézi
vagy hőforrások, helyenként olyan ho-
zammal, hogy az ott létesített fürdők,
üvegházas primőr termesztés mellett
még egy-egy városrész távfűtésére is
tellett. ahol meg gyógyvízre leltek, ott
előbb-utóbb önálló üdülőtelepek nőt-
tek ki a földből. németh lászló élete
utolsó másfél évtizedében egyre in-
kább azt konstatálhatta, hogy megva-
lósulóban van a fiatalkorában megál-
modott „Kertmagyarország”.           

Pannónia mélyének további három
kincse segítette a hazai ipar fejlődését.
az ötvenes évek elején Fehérvárcsurgó
környékén nagy volumenben – másutt
kisebb kavernákban – fellelt fehér
kvarc homok a minőségi üveggyártást
inspirálta. az évtized közepén a me-
csekben megkezdett uránfeltárás
pedig – nem tévedés! – az alumínium-
gyártás multiplikátora lett. bár a hazai
kőzet fajlagos érctartalma alacsonyabb
volt, mint a csehországban bányá-

szotté, a Szovjetuniónak így is meg-
érte. ehhez társították a bauxit részle-
ges feldolgoztatását. a szintén odaszál-
lított timföldből – energiaemésztő
elektrolízissel – kohósítottak alumíni-
umot. ennek is szerepe volt az ikarusz
autóbuszok nagyszériás előállításában.
mivel ezeket is örömmel fogadta a ke-
leti piac, a hatvanas évek némileg eny-
hültebb európai politikai közegében
majdhogynem barterüzletként műkö-
dött az urán–alumínium–ikarusz ter-
mékháromszög külkereskedelme. 

Vállalkozó szellemű műszaki terve-
zők, beruházók a magyar személyautó-
gyártásba is belevágtak, ám hamar be
kellett látniuk, hogy ennek rentábilis
fenntartásához kicsi a hazai piac. Így
az ötvenes évek közepétől virágkorát
élő Danuvia és Pannónia motorkerék-
pár kultusza után két irányba ágazott
el a négykerekes motorizáció. a ke-
vésbé tehetősek kivárták a hosszabb
átfutási idővel szállított cseh vagy ju-
goszláv autókat, ám a vastagabb pénz-
tárcájúak kezdettől a változatosabb
nyugatnémet kínálatból választottak
benzinfaló családi járművet. a földuta-
kon is gyakorta közlekedni kénysze-
rülő vidéki gazdák körében viszont
– főként a nagy külterületekkel bíró al-
földi településeken – a végtelenül leegy-
szerűsített motorral szerelt, ám ha-
szonjárműnek is megfelelő, tágas bel-
terű doboz-Wartburgok iránt mutatko-
zott tartós kereslet. arrafelé legfeljebb
a háziorvos vagy a libatömést koordi-
náló handlé mutatkozott „vízforraló”
Skodával.    

Generációs
feszültséGek

a világháborút követő negyedszázad-
ban magyarországon nem volt politi-
kai földcsuszamlással járó rebellió.
a front elvonulását követően, illetve a
békeszerződés környékén bejelentke-
zett politikai garnitúra fokozatosan
„belakta az országot”. Pártjaik jobb-
 rosszabb kompromisszumok révén
mindvégig fenntartották a „nagykoalí-
ciót”, s a vidéki igazgatás vezető poszt-
jainak betöltésénél is csak kezdetben
volt tetten érhető az ott „nagy hagyo-
mányokra visszatekintő” – sógor, koma
meg a pereputtya – családbarát kont-
raszelekció. idővel a diplomához kötött
szakmai jártasság kritériuma is kez-
dett érvényesülni a stallumba helyezé-
seknél. egyedül a csekély támogatott-
ságát harsány propagandával kompen-
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zálni igyekvő kommunista párt lett
mindinkább periferikus politikai zár-
vány. (Sztálin halálát követően nem-
csak a moszkvába delegált rákosi vélte
úgy, hogy „kívül tágasabb”, hanem a há-
ború végén onnét hazatranszferált
„moszkoviták” egy része is jobbnak
látta visszatelepülni a politikai hite sze-
rinti ígéret földjére.) 

az 1968-as párizsi diáklázadások vi-
szont a Duna középső folyása mentén
is utóhullámokat vetettek. a szlovákok
csehszlovákián belül szorgalmaztak
nagyobb autonómiát, az állam föderá-
ciós újrakomponálását. Jugoszláviában
meg éppen ellenkező irányba lendült a
politikai inga: a szlovénoknak és a hor-
vátoknak kezdett elegük lenni tito –
szerb dominanciájú – délszláv föderá -
ció jából. ljubljanában és zágrábban
már önállósodási aspirációkat is meg-
pendítettek. eközben magyarország és
ausztria között – főleg a hatvanas évek
elejétől – egy Habsburgok nélküli új
K. u. K. kooperáció kezdett formálódni.
ezt a rövidítést bruno Kreisky osztrák
kancellár és Kovács béla magyar minisz-
terelnök protokollkapcsolatokon jóval
túlmenő személyes barátsága inspirálta.
Kovács 1953-ban váltotta a kormányfői
poszton nagy Ferencet, s éppen 1969-
ben bekövetkezett halála nyomán kez-
dődött – főként budapesten és a vidéki
egyetemi városokban – politikai turbu-
lencia. (Szent-györgyi albert köztársa-
sági elnök már egy évtizede, 65. életévét
betöltve leköszönt posztjáról, de két cik-
luson át még vállalta az ország enSz-
nagyköveti tisztét.) 

a zavargásnak is alig mondható ma-
gyarhoni nyugtalanságot elsősorban ge-
nerációs feszültségnek nevezhetnénk.
tény, hogy az országgyűlés obsitosok
veteránklubjának tűnt, merthogy a kép-
viselők többsége a nyugdíjkoron túl
koptatta a tisztelt Ház padjait. a hirte-
lenjében szerveződött Fia tal europée-
rek Petőfi Körének (FiPeK) petíciói eny-
hén kaján felhanggal buzdították arra
apáik korosztályát, hogy élvezzék –
nekik már bőven van miből – indián
nyaruk összkomfortos kényelmét, s en-
gedjenek teret a politikában a lassan „fi-
atalon megöregedő” következő generá-
ciónak. a néhány hét alatt – a vizsga-
időszak kezdete okán is – lecsende-
sedő aulazsivajnak így is lett annyi
hatása, hogy a hatvan éven túliak közül

számosan – pártállástól függetlenül –
tartózkodtak újrajelölésüktől az 1969
őszén éppen esedékessé váló képviselő-
választásokon. mi több, a 60. életévét
ekkoriban betöltő köztársasági elnök,
barankovics istván is elállt megbíza-
tása 1970-ben esedékes megújításától.       

lemerülő elemek

Ősszel valóban kicserélődött a parla-
ment közel fele, a pártközi arányok lé-
nyegesebb módosulása nélkül. ekkor
lett választójogosult a háború utáni

születési boom generációja. a DnP ve-
szített 4%-ot, az SzDP egyet. ezek a
voksok zömmel a Hazafias gazdapárt-
hoz vándoroltak. (a HgP a korábbi
nemzeti Parasztpárt jogutódja volt,
csak az akkoriban már pejoratív fel-
hangú „paraszt” titulustól kívántak sza-
badulni, mivelhogy időközben a hagyo-
mányos paraszti státus, létforma is el-
tűnőben volt.) nem sokkal később a
szociáldemokraták fiatalkora óta res-
pektussal bíró „nagyasszonya”, Kéthly
anna választatott köztársasági el-
nökké, miközben az újonnan bekerült
törvényhozók között is megugrott a
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„honanyák” száma. a tempós városia-
sodás mellett a női diplomások számá-
nak megötszöröződése utalt a dinami-
kussá váló társadalmi átrétegződésre.
(Főként a jogász-, a pedagógus- és az
orvosi pálya kezdett „elnőiesedni”.) 

Végül is nem a generációs őrségvál-
tás, hanem az ekkoriban bekövetkező
világpiaci olajárrobbanás jelezte a meg-
előző – viszonylag békés – időszak vé -
gét. éppen ekkoriban adták át a Fiu -
me–nagykanizsa közötti „adria” kőolaj-
vezetéket, csakhogy annak tartalma
mindinkább „aranyáron” kezdett csor-
dogálni magyarország felé. Pedig épí-
tése a jó gazda gondosságával történt,

mert előre kalkuláltak a zalai olajmező
mellett a bányászni érdemes hazai
szénkészlet kimerülésével is. a magyar
agrártermék-kínálat – elismert minő-
sége ellenére – fokozatosan kiszorult a
nyugat-európai piacról, mert a tenge-
rentúli dömpingszállítmányok ol-
csóbbá váltak. a háború utáni évtize-
dekben még keresett ipari exportter-
mékeink kezdtek kimenni a divatból. 

a magyar ipar a háború utáni ne-
gyedszázadban kihozta magából mind-
azt, amit a háború előtti technológiai és
munkakultúra korszerű, magas színvo-
nalú szegmensével produkálni tudott,
ám ez az akkori „tudástőke” üdvös
– konszolidációt segítő – utóhasznosu-
lásának bizonyult. annyira viszont nem
rúgott ennek hozadéka, hogy a változó
idők innovációs kihívásaival is lépést
tartson. ebből eredően az évről évre nö-
vekvő külső eladósodáshoz mintegy ke-
gyelemdöfésként társult a modern vi-

lágfertályon a nyolcvanas évtizedben ki-
bontakozó „informatikai forradalom”.
erre a high-tech vonatra már nem si-
került – akkoriban – felkapaszkodni. 

gyorsuló ütemben kezdett múlttá
válni a társadalmi regenerálódás két év-
tizedes „kegyelmi időszaka”. Hiába vitéz-
kedett – mi több, önmagához képest
szolidan prosperált is – magyarország
az európai latin kereszténység és a vörös
keleti blokk közé ékelődve negyedszáza-
don át, a hidegháború végóráira, a vas-
függöny elrozsdásodása idejére Köztes-
európa környező szocialis ta államaihoz
hasonlóan államcsőddel fenyegető, ösz-
szeomlás-közeli állapotba került. 

túlzott reményekkel kezdtük várni
a csodát. nem csupán a berlini fal le-
omlását, hanem valamiféle karitatív égi
mannaként a beteg országon segítő
– de csak magas kamattal beszerez-
hető – tőkeinjekciót. mindeközben a
társadalom konvertálható tudással ren-
delkező hányadából egyre többen szed-
ték a sátorfájukat, hogy nyugaton ke-
ressenek emberhez méltóbb boldogu-
lást. Jellemző, hogy ekkori hazai ter-
mékként egyedül a rubik-kockából lett
világmárka. „térbeli logikai játékként”
zseniális. geopolitikai térben való nem-
zeti innovációhoz – igaz, nem is ez volt
a funkciója – kevés. 

S közben, midőn ugyanezen ha-
nyatló évtizedekben egyre inkább alka-
lom nyílt újra kapcsolatot építeni a kü-
lönböző helyzetben leledző, határokon
túlra került magyarságrészekkel, a
meg ismerés-megtapasztalás antropo-
lógiai közvetlensége kezdte leszoktatni
a kétszer körülmetélt kismagyar szál-
lásterület lakosait a generációkon át
hagyományozódó nagymagyar nem-
zettudatról. a határon túliak meg mint
egy blokkon kívüli „Keleti-Svájcra” te-
kintettek a Duna–tisza köze és a pan-
non tájak felé. egyre többen próbálkoz-
tak az áttelepüléssel, majd ennek sike-
res abszolválása után észlelték, hogy
ez mégsem az a nemzetiszínű Helvécia,
amelyet ők vizionáltak.  

az intellektuális, kulturális-művé-
szeti pagonyokban – a sok határral sze-
parált szétszórattatás ellenére – sikerült
búvópatak-kapillárisokon át meg-meg-
szólaló állapotban tartani az „ötágú
sípot”. ezek nívósabbik része a modern
európa virtuális kultúrközösségébe tar-
tozást nem „fenntarthatónak-megőr-
zendőnek”, hanem evidenciának tekin-
tette. e tájakon „a térben szélről, de a
gyepűn belül” couleur locale identitás-
tudattal gondolták magukat sokan az
európai polifónia részének.
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JOHN LUKACS ELŐSZAVÁBÓL:

Természetes, hogy a nemzetek tör-

ténelmét általában saját fiaik írják

meg. Vannak azonban olyan példák

is, amikor egy idegen rokonszenvező,

érdeklődő tekintete olyan tisztánlá-

tással hatol be események, bonyolult

hajlamok és érzelmek vadonába, hogy

többet sikerül elérnie, mint steril

„tárgyilagosságot”. Ilyenkor a távlat

érdekes módon színezni képes az ese-

mények megszokott értékelését is.

Ez érvényes Sir Bryan Cartledge Meg-

maradni – A magyar történelem egy

angol szemével című könyvére is,

amely már címében elárulja a szerző

legfontosabb felismerését: a magyar

nemzet karakterének egyik legjel-

lemzőbb vonása, hogy minden ka-

tasztrófa ellenére újra és újra sikerül

megmaradnia, majd felemelkednie.  

Megállapításai olyannyira eredetiek

és helytállóak, hogy talán nem túlzás

azt állítani: a külföldiek által írt ösz-

szes magyar történelemkönyv között

valószínűleg Cartledge műve eddig a

legkiválóbb. 
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