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Manapság – úgy tűnik – könnyen minősítünk múltbeli eseményt vagy netán 
személyt történelminek, történelmi jelentőségűnek. Ebben minden bizonnyal az 
is szerepet játszik, hogy Magyarország az első világháborúval lezárult „boldog 
békeidők” óta valóban gazdag lett sorsfordító eseményekben, történelmi 
sorsfordulókban. Ezek megítélését illetően azonban, a hivatalos politika és a 
társadalmi tudat, a közvélemény ritkán találkoztak egymással. Ezt lehet 
elmondani az 1944. december 21–22-én Debrecenben létrejött Ideiglenes 
Nemzetgyűléssel és az Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal kapcsolatban is, azzal a 
megkötéssel, hogy a mindenkori hivatalos politika általában mostohán, sőt 
igaztalanul bánt velük. Az 1980-as évek derekától ez az esemény – nem 
utolsósorban a történeti kutatásnak köszönhetően – kezdte elfoglalni méltó 
helyét a társadalmi, politikai életben, hogy azután 1990-től, közelebbről a 
rendszerváltás idején a feledés homályába merüljön. 

Ezekben az években a fél évszázaddal korábbi debreceni események 
úgyszólván már csak negatív példaként jöhettek szóba. A hivatalos politikai 
megnyilatkozásokban és a törvényjavaslatokban a megszállás, a felelősségre 
vonás, a törvénysértések stb. kiindulópontjaként hivatkoztak rájuk. Jellemzően, 
a független sajtó és a hírközlés más eszközei is Debrecent legfeljebb 
„szemérmesen” és esetlegesen említették. Mindezek bennünk azt a meggyőződést 
erősítették: napjainkban igenis, változatlanul fontos és időszerű történetírói 
feladatunk, hogy – fél évszázad távlatából – valóban tárgyilagos és hiteles képet 
rajzoljunk Debrecenről, valamint az odavezető útról. 

Ennek jegyében emlékezünk Teleki Pál szavaira, aki 1942. április 3-án élete 
feláldozásával tiltakozott Magyarország háborúba lépése ellen. A kormányzóhoz 
intézett búcsúlevelének sorai ma is változatlanul drámai erejűek: 

„Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örök 
békeszerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületünket. A 
gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem 
igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! A 
legpocsékabb nemzet. 

Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.” 

A miniszterelnöknek, sajnos, igaza lett, hiszen az uralkodó körök politikája az 
egész nemzetre árnyékot vetett, a nemzet vétlen többségének ártott a legtöbbet. 
A Jugoszlávia elleni háborúban való részvételt ugyanis rövidesen a Szovjetunió, 
majd a szövetséges hatalmak elleni háborúba lépés követte. Azon lehetett – és 
ma is lehet – vitatkozni, hogy Magyarország előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül 
belesodródott volna a második világháborúba a hitleri Németország oldalán. De 
ez egyáltalán nem mentheti fel azokat az erkölcsi és politikai felelősség alól, akik 
teljesen hibás és elfogult helyzetértékelésük következményeként, mintegy elébe 
mentek az eseményeknek. Már akkor beléptek a háborúba, amikor ezt még a 
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német kormány sem igényelte, illetőleg követelte tőlük. Az eredmény nem 
maradt el: néhány hónap múlva szinte teljessé vált Magyarország nemzetközi 
elszigeteltsége. Erről nem ártana azoknak sem megfeledkezniük, akik a Horthy-
korszak iránti nosztalgiából igényelték és igénylik múltunk minél teljesebb 
feltárását. 

A német haderő sztálingrádi veresége, a második magyar hadsereg voronyezsi 
katasztrófája, valamint az amerikai és a brit csapatok afrikai sikerei s nem 
utolsósorban Olaszországnak a hitlerista szövetségből történő kiválása után 
teljesen nyilvánvaló lett, hogy Magyarország sorsának és jövőjének alakulása 
döntően a szövetséges nagyhatalmak politikájától és magatartásától függ. 

A horthysta körök rövidlátó, halogató taktikájának köszönhetően a magyar 
fegyverszüneti küldöttség csak 1944. október 11-én írta alá Moszkvában az 
előzetes fegyverszüneti feltételeket. De az október 15-i kiválási kísérlet kudarca 
után a tárgyalások ismét megszakadtak, sőt a régi mederben többé már nem is 
folytatódtak. 

A nyilas hatalomátvétellel megszűnt a horthysta állam és jogfolytonossága. 
Magyarország olyan „földrajzi környezetté”, „senki földjévé” vált, ahol az 
állampolgároknak – országos szinten – nem volt többé sem állami, sem 
társadalmi képviselője. 1944. szeptember 23-ától fegyveres harcok folytak, 
háború dúlt mostani hazánk földjén. Október 15-e után azonban, már nem 
létezett magyar kormány és államhatalom, amit a szövetségesek tudomásul 
vettek volna, amely az ország területén harcoló szovjet csapatok 
parancsnokságának partnere lehetett volna. Ez az állapot mind a két „fél” 
szempontjából rendkívül hátrányos volt, és csak tovább növelte a lakosság amúgy 
is súlyos megpróbáltatásait. 

Ebben a helyzetben – az ország és a nemzet megmentése érdekében – 
gyakorlatilag egyetlen lehetőség kínálkozott, mégpedig a belső, a hazai 
antifasiszta és demokratikus erők megszervezése, összefogása. 

A lakosság – különösen azokon a helyeken, ahol a front viszonylag gyorsan 
elvonult – szinte a német hadsereg kiűzésének és a nyilas adminisztráció 
eltávolításának pillanatában maga látott hozzá a települések – városok és 
községek – többségében az új élet megindítását jelentő konkrét teendők 
elvégzéséhez. E valóságos népmozgalom helyi szervei a népi, illetőleg a nemzeti 
bizottságok lettek, amelyek csakhamar kiegészültek az időközben megalakult, 
vagy újjászerveződött pártok és társadalmi szervezetek megbízottaival. Ezzel 
Magyarországon létrejött az a társadalmi, politikai és szervezeti bázis és alap, 
amelyre a Szegeden 1944. december 2-án megalakult Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front támaszkodhatott, és amelyet a Szovjetunió – a nyugati 
szövetséges nagyhatalmak nevében is – hajlandó volt politikai partnerként 
elfogadni. 

Ez a kezdetben főleg önszerveződéssel induló és kibontakozó mozgalom 
azonban, korántsem volt előzmények nélküli. Hiszen olyan eszmei és politikai 
elődei, előfutárai voltak, mint a Márciusi Front, a Magyar Történelmi 
Emlékbizottság és a Magyar Front, ahol az antifasiszta és demokratikus magyar 
progresszió úgyszólván minden irányzatának és áramlatának képviselői 
találkozhattak egymással. Az említettek sorából is kiemelkedett azoknak az 
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antifasiszta ellenállóknak a hozzájárulása, akik fegyverrel a kézben harcoltak a 
hitleri Németország és csatlósai ellen. 

1944. december elején a szovjet kormány és a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front képviselői Moszkvában abban állapodtak meg, hogy Magyarországon – 
Bulgáriától és Romániától eltérően – előbb ideiglenes nemzetgyűlést választanak, 
majd csak ezután kerül sor az ideiglenes kormány megalakítására. A moszkvai 
tárgyalásokon az is tisztázódott, hogy a kormányban a függetlenségi frontba 
tömörült pártok képviselői mellett, horthysta politikusok és tábornokok is részt 
vesznek. A fenti megállapodás kétségtelenül közel állt a nyugati szövetséges 
nagyhatalmaknak egy létrehozandó ideiglenes magyar kormány összetételéről 
vallott nézeteihez, amit az is bizonyít, hogy ilyen okok miatt később sem 
tiltakoztak. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága 1944. december 15–20-a 
között – a nemzeti bizottságok aktív közreműködésével – lebonyolította az 
ideiglenes nemzetgyűlési választásokat, amelyeken természetesen – a rendkívüli 
viszonyok mellett – nemigen érvényesülhettek a parlamentáris demokrácia 
szokásos választási szabályai. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt itthon, főleg 
politikai megnyilatkozásokban és a publicisztikában számos kritikai észrevétel 
látott napvilágot. Én változatlanul Bibó István álláspontját tekintem 
tárgyilagosnak és hitelesnek, vagyis mérvadónak, aki erről így vélekedett: „Mind 
a magyar politikai hagyományok, mind pedig a külpolitikai helyzet azt kívánták, 
hogy Magyarország új politikai irányítását a magyar nép igazi parlamentje 
indítsa el. Ebben a helyzetben a magyar demokrácia első hónapjainak az egyik 
legimpozánsabb teljesítménye volt az, ahogyan egy katonailag megszállt, háborús 
hadszíntérként szereplő országban, ahol helyi igazgatás nem volt, érvényes 
jogszabályok nem voltak, ahol a vasutak és az utak német alapossággal el voltak 
pusztítva, távíró és telefon nem volt, komoly sajtószolgálat nem volt; egy hét alatt 
komoly népi gyökerekkel bíró nemzetgyűlést tudtak összehívni.” 

Csizmadia Andor negyedszázaddal később pedig így jellemzi és értékeli az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés életre hívását: „1944 decemberében még nem lehetett új 
választási törvényt kidolgozni. A háborús állapotok nem tették lehetővé 
szabályszerű választások megtartását, s az ideiglenes nemzetgyűlést akként 
kellett összehívni, ahogy az akkori lehetőségek megengedték, mégis a lehető 
legszélesebb demokratikus követelmények megtartása mellett. A nemzeti 
bizottsági választások, illetve az ősgyűlésszerű népgyűlések tartása biztosítékai 
voltak a demokratikus követelmények lehető érvényesülésének, s a nemzetgyűlés 
összetétele is mutatja, hogy ott a fasizmus ellen összefogott politikai erők minden 
árnyalata képviselve volt”. A képviselők foglalkozás szerinti megoszlása 
ugyancsak arról tanúskodott, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlésben a magyar 
társadalom majdnem minden rétege – a nagybirtokosokat és a nagytőkéseket 
kivéve – képviselve volt. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülésén, 1944. december 21-én Debrecenben a 
nemzet akaratának kifejezésére egyedül hivatottnak és a magyar szuverenitás 
„kizárólagos képviselőjének” nyilvánította magát. „Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
azért ült össze, hogy legyen, aki a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar állam 
nevében cselekszik…” Abból a Szózat-felhívásból idéztem, amelyet az Ideiglenes 
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Nemzetgyűlés a legelső hivatalos megnyilvánulásaként és a résztvevő 230 
képviselő egyetértésével fogadott el, és intézett a nemzethez. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a december 22-i ülésén megválasztotta az 
Ideiglenes Nemzeti Kormányt. 

A szövetséges nagyhatalmak, a legyőzöttek viszonylatában, az állami lét 
elismerését a fegyverszüneti megállapodáshoz kötötték. Ennek megfelelően az 
1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti megállapodás 
Magyarországot elvileg önálló államnak ismerte el, de egyidejűleg intézkedett a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság felállításáról is, amely e megállapodás 
végrehajtásának az indokával, mindennapi tevékenységében lényegében 
megszabta az Ideiglenes Nemzeti Kormány mozgásterét és kényszerpályáját. Az 
önálló állami lét másik befolyásoló-korlátozó tényezője az itt állomásozó szovjet 
hadsereg volt, amely felszabadítóként érkezett, de a fegyverszünet megkötése 
után – a SZEB fegyveres szerveként – de jure is megszálló funkcióját töltötte be. 
A mozgástér és a kényszerpálya tekintetében az eligazodást az is megnehezítette 
a közvélemény számára, hogy – a fegyverszüneti megállapodás értelmében – 
annak a magyar kormánynak kellett „beismernie”, hogy elveszítette a háborút, 
amely eddig még soha és senki ellen nem viselt és nem is viselhetett háborút. 
Sőt, a háborúba lépett és a háborút viselt elődjeinek a kifejezett tagadásaként 
jött létre. Így a szövetséges nagyhatalmak a magyar állami lét elismerése fejében 
tulajdonképpen megbüntették az Ideiglenes Nemzeti Kormányt, s általa 
Magyarországot is. 

A fegyverszüneti megállapodásnak természetesen mindenekelőtt azokat az 
előírásait kellett teljesíteni, amelyek a szövetségesek háborús erőfeszítéseit 
voltak hivatva szolgálni. Az antifasiszta jellegű előírások, köztük a háborús 
bűnösök felelősségre vonását célzó politikai és törvénykezési lépésekkel 
kapcsolatban sem az INK és a SZEB, sem a szövetséges nagyhatalmak egymás 
közötti viszonyában nem merültek fel súlyosabb problémák. 

A szövetséges nagyhatalmak a feudális eredetű nagybirtok felosztását és a 
választójogi törvény megalkotását kísérték a legnagyobb figyelemmel. Ennek 
köszönhetően 1945 őszén törvény (1945. VI. tc.) erősítette meg az 1945. március 
17-i kormányrendeletet, amelynek alapján több mint 370 000 gazdasági cseléd és 
mezőgazdasági munkás, valamint 213 000 törpebirtokos jutott földhöz. Az 1945. 
szeptember 12-én az Ideiglenes Nemzetgyűlésben beterjesztett választójogi 
törvényjavaslat és az 1945. VIII. törvénycikként elfogadott törvény a maga 
nemében – korabeli nemzetközi összehasonlításban is – az egyik 
legdemokratikusabb jogalkotás volt. 

Így nem véletlen, hogy az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokat, a 
szövetséges nagyhatalmak megkülönböztetett figyelme és szinte az egész 
világsajtó érdeklődése kísérte. A nyugati polgári lapok – a kormánykörök 
véleményével összhangban – általában lelkesedéssel fogadták a várakozásaikat 
messze felülmúló eredményeket. A bizalomkeltő és szívélyes hangú 
megnyilatkozások itthon joggal ébresztették azt a reménységet, hogy most már 
valóban lehetőség nyílik a demokratikus Magyarország nemzetközi 
elszigeteltségének a feloldására. 
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A magyar demokrácia születése pillanatától nem volt pusztán csak 
parlamentáris demokrácia. A kiépülő politikai intézményrendszernek ugyanis 
szerves részét képezték a közvetlen demokrácia funkcióját betöltő testületek: a 
nemzeti bizottságok, földigénylő bizottságok, az üzemi bizottságok és mások. 

A magyar politikusok és politikai gondolkodók közül talán leginkább Nagy 
Imre volt tisztában a Debrecenben létrejött – és innen építkező – hatalom 
jellegével, valamint a születő-formálódó új politikai intézményrendszerrel. Ebben 
az összefüggésben értékelte a parlamentet, amelyet a népakarat 
letéteményesének tekintett, s különösen az Ideiglenes Nemzetgyűlést, mint a 
magyar nép első igazi képviselőjét. Földművelésügyi miniszterként 
természetszerűleg elsősorban a földigénylő bizottságokkal találkozott, amelyeket 
a közvetlen demokrácia fontos szerveként értékelt. Nagy Imre egy évtizeddel 
később is vállalta a közvetlen demokrácia szerepéről és jelentőségéről korábban 
kifejtett álláspontját, és így összegezte erről 1954-ben a mondanivalóját: „Dolgozó 
népünk tíz- és tízezreit tömörítették a földigénylő bizottságok, a termelési 
bizottságok, az üzemi bizottságok, amelyek a nemzeti bizottságokkal karöltve, 
rövid idő alatt is történelmi jelentőségű feladatokat oldottak meg…”. 

Debrecen legfőbb tanulsága talán éppen az, hogy a politikai demokrácia 
megerősödésének és kiteljesedésének alapvető feltétele a parlamentáris és a 
közvetlen demokrácia egyidejű jelenléte és hatékony működése. A későbbi 
nemzetközi és hazai fojtogató hatások, valamint a durva beavatkozások 
következményeként azonban, Magyarországon nem szilárdulhatott meg, nem 
válhatott tartóssá ennek a demokráciának, demokratikus berendezkedésnek a 
léte és működése. Ezzel együtt Debrecen az új magyar demokrácia bölcsője, olyan 
vitathatatlan történelmi valóság, amelyre nem csupán emlékezni érdemes, de 
belőle, az örökségből meríteni történelmi kötelesség. 


