
Száz éve született Tildy Zoltán 

 

A köztársaság elnöke 

 

 1889. november 18-án Losoncon született és 1961. augusztus 13-án Budapesten halt 

meg Tildy Zoltán. Életrajzi adatok helyett emlékezzünk helyette egyetlen, alig néhány napos, 

de annál fontosabb epizódra. 

 

1956 államminisztere 

 1956. október 24-én déli fél egy előtt pár perccel a Kossuth Rádióban úja megszólalt a 

nyolcesztendős fogságból néhány napja szabadult volt köztársasági elnök. Október 28-án este 

már mint a Nagy Imre-kormány államminisztere állt a rádió mikrofonja előtt. Akárcsak 24-én, 

ekkor is békére, a harc befejezésére, egy új Magyarország közös építésére, a kormány 

támogatására kérte nemzetét. Majd október 30-án délután, a többpártrendszer visszaállításáról 

hozott döntés alapján a szűkebb, koalíciós kabinet tagjaként hangzott el legjelentősebb 

beszéde, amelyben bejelentette az egyetemi karhatalmi zászlóaljak felállítását, a begyűjtési 

rendszer eltörlését és a Független Kisgazdapárt újjászervezésének megkezdését.  

 Sokan talán azt gondolták, hogy az 1948-ban méltatlanul lemondatott jövendő 

köztársasági elnököt hallották. Az 1956-os visszatérés azonban nem a legmagasabb állami 

méltóságba helyezte, hanem a vádlottak padjára kényszerítette. A Nagy Imre-per negyedrendű 

vádlottjaként találtatott „bűnösnek” a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 

szervezkedés előmozdításában. Az 1958. június 15-én jogerőssé vált ítélet hat év börtön volt. 

 1944 után Tildy Zoltán és vele a Független Kisgazdapárt másodszor vállalta a 

szövetsége, a kormányzati koalíciót a kommunista párttal. Ma egyre nagyobb a hajlam e 

kísérleteket pusztán végeredményük, a magyar demokrácia veresége, a kisgazdák politikai 

életből való kiszorítása felől megítélni. Ebből a szemszögből éles megvilágításba helyeződnek 

Tildy politikusi gyengeségei: naiv jóhiszeműsége, befolyásolhatósága, a kompromisszumokra 

való túlzott hajlama, határozatlansága. Nem mondhatjuk, hogy ezek a megállapítások 

teljesen megalapozatlanok lennének. De vajon az 1956. október 31-i kabinet megítélhető-e a 

november 4-i katasztrófa felől? Megfeledkezhetünk-e az 1944–1947 közötti koalíciós 

kormányzás és a benne résztvevő számos politikus új, demokratikus országot teremtő 

szándékáról és tetteiről? 

 Nem tehetjük. 
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Bethlen Istvántól a kisgazdapártig 

 Tildy Zoltán pályája sajátos magyar politikusi sors. 1945-ig azt az utat tette meg, mint 

sok más, a paraszti világhoz, a szegény Magyarországhoz elkötelezetté vált társa. Jobbról, 

balra tartott. 1929-re nemcsak csalódott, de el is fordult Bethlen István politikájától. 1930. 

október 12-én ügyvezető elnöke lett a Nagy Ferenccel együtt kezdeményezett és ekkor 

megalakuló Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Pártnak. 1944 vége tette igazán 

világossá számára, milyen cinikusan középszerű volt a történelmi középosztály vezető 

szerepét hirdető bethleni politika, amely korrumpálta, tönkretette Nagyatádi Szabó István 

parasztmozgalmát. Tildy számára a harmincas évek ennek az erkölcsileg talaját vesztett 

építménynek a gyorsuló összeomlását jelentette, amelyben „középosztályunk tébolyultan 

hullott bele a németimádatba, és kész volt elveszni is, a nemzetet is elveszteni annak 

lángjában” – írta 1946-ban. Persze, a harmincas évek elején ő is csak az út kezdetén tartott. 

De egy Gömbös Gyulának még ez is sok volt. Szájról szájra járt a hír kisgazda körökben, 

hogy Gömbös kijelentette bizalmas barátainak: „amíg él, ebből a veszedelmes papból nem 

lesz képviselő”. Választási csalások sorozatával 1935-ben sikerült is elütni a képviselőségtől a 

szeghalmi választókerületben, ahol 1932 óta lelkipásztori szolgálatot teljesített. Gömbös 

azonban meghalt és végül a közigazgatási bíróságnak azok a hivatalnokai juttatták be a 

képviselőházba, akik Gömbös iránti ellenszenvét a bethleni politikához való hűség motiválta.  

 Tildy Zoltán 1936 végétől volt képviselő és fordult fokozatosan a parasztság szegény 

rétegei felé. A földmunkásság helyzetéről gyűjtött adatokat, a parlamentben felszólalt 

érdekükben, majd 1937-ben egyik kezdeményezője és szervezője a Kisgazdapárt országos 

földmunkás kongresszusának, a radikalizmusával feltűnést keltő Dobi István vezette 

földmunkástagozat létrehozásának. A baloldali munkásmozgalommal, a szociáldemokráciával 

való szövetség szándéka azonban lassan érlelődött meg benne. Ebben már nagy szerepe volt 

az 1936-ban a párthoz csatlakozó Bajcsy-Zsilinszky Endrének, akinek erélye, világos 

helyzetmegítélése sokat segített az 1940-től a párt élén álló Tildy belső bizonytalanságainak 

eloszlatásában. Így került sor 1943 július végén a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt 

szövetségének megkötésére. Ettől az időszaktól kezdve a háború végéig a széles németellenes 

összefogás gondolata uralta tetteit. 1944. március 19-e után illegalitásból is kapcsolatot 

keresett és talált az ellenállási mozgalom különböző irányzataival ifj. Horthy Istvántól Kállai 

Gyuláig. Látta, nemcsak a szovjet megszállás elkerülhetetlen, de levonta az ebből 

szükségképpen adódó következtetést is: a kommunista párttal való jó viszony alapfeltétele a 

háború utáni eredményes politizálásnak. Tildy élve a párt ügyeinek vitelére kapott 

nagyválasztmányi felhatalmazással, társai fenntartásai ellenére aláírta a Magyar Front 
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kiáltványát és vállalta az elnökségi tagságot is. 1944. október 15-e kudarca, az ellenállási 

mozgalom szétverése, majd a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakulása és a 

fegyverszünet világossá tette azonban, hogy teljesen új politikai kondíciókkal kell újrakezdeni 

a munkát. Elképzeléseit 1946 őszén az „Irány és teendők” című kéziratban fektette le. 

 

A politikus programja 

 Legfőbb félelme a szerves, nyugodt, megrázkódtatások nélküli fejlődés lehetőségének 

elvesztése volt. A nemzetközi kiszolgáltatottságot és a polgárháborús veszélyt jelentő 

forradalmi mozgásokkal szemben minden eszközt igénybe kívánt venni. Aggodalommal 

szemlélte a kommunisták hegemóniára törekvő offenzíváját, különösen a Szovjetunió Kelet-

Közép-Európában megnövekedett befolyása miatt. 

 Kikelt a kisgazdák között is megjelenő nézetek ellen, amelyek a munkás és paraszti 

életforma küzdelmében látták a társadalom alapvető konfliktusainak eredőjét. 

 A paraszti társadalommal kapcsolatos eszménye az egyéni gazdálkodásra alapozott 

demokratikus társulásokkal, szabad szövetkezeti mozgalommal gazdagodó falu lett. 

Aggodalmaival együtt is optimista maradt. Bízott a szovjet vezetés nagylelkűségében és 

jóindulatában és ennek hatására egy mérsékelt, a békés, demokratikus út mellett kitartó 

kommunista politika tartósságában. Áldozatokra is kész volt ennek érdekében, de áldozatokat 

várt másoktól is. A Nagy Ferenc, Kovács Béla, Varga Béla vezette centrum 1947 tavaszi 

megsemmisülése azonban túl nagy áldozatnak bizonyult. De ő még mindig bízott az MKP 

mérsékelt választási ígéreteiben, majd az újjászervezett koalíció tartósságában. 1948 elejére a 

koalíció fennmaradt, de már látszólag sem volt ugyanaz, mint amiért Tildy tűzbe tette volna a 

kezét. Igyekezett igazodni és menteni, ami menthető, de hiába. 1948. július 31-én az államfői 

tisztségről való lemondása a politikai életből való kiszorulást jelentette. Néhány hónap múlva 

az MKP-n belül lefolyt agrárvita és Nagy Imre önkritikára kényszerítése pedig pontot tett a 

józan kommunista politika végére. 

 Az ellentétes oldalról induló, de végül ugyanarra az állomásra érkező két ember ekkor 

nem találkozhatott. Mindketten tudták azonban: sem Bethlen, és az utána következők, sem 

Rákosi és kiszolgálói nem vezethetik ki ezt a társadalmat a század zsákutcáiból. 

 Most már azoknak kell összefogni, akik mást, mindenekelőtt demokratikus 

Magyarországot akarnak teremteni. 

 

Feitl István 

(Népszava, 1989. november 18.) 


