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RENDSZERVÁLTÁS ÉS ELITCSERE 1945 UTÁN
(70 ÉVE TÖRTÉNT A MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAR ÁLLAMOSÍTÁSA)

Mihályi Péter

Összefoglaló
Hetven évvel ezelőtt, 1948-ban ment végbe a magyarországi gyáripar túlnyomó többségének
államosítása.

Ez volt a II. világháború utáni rendszerváltásnak, a nemzeti vagyon

újraelosztásának az a döntő pillanata, amelytől kezdve – legalábbis a kortársak számára úgy
látszott – a piacgazdaság, mint rendszer visszafordíthatatlanul megszűnt Magyarországon.
A jelen tanulmány elsőszámú célja, hogy bemutassa milyen széles körű és kíméletlen volt ez a
rendszerváltáshoz kapcsolódó elitváltás, és hogy az ekkor szerzett egyéni- és csoportsérelmek, miért éreztetik hatásukat a magyar közgondolkodásra közel 30 évvel az 1990-es
rendszerváltást követően is.

Tárgyszavak: gazdaságtörténet, államosítás, elitváltás, hidegháború
JEL kód: H13, O20, P14, P20, P21, P29, P31
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SYSTEMIC CHANGE AND THE REPLACEMENT OF ELITES
AFTER WORLD WAR II.
(CHAPTERS FROM THE HISTORY OF HUNGARIAN NATIONALIZATIONS
70 YEARS AGO)

PETER MIHALYI
Abstract
Seventy years ago, three years after World War II, the bulk of the Hungarian manufacturing
industry was taken over by the then ruling coalition government. This was the culminating
point of a process of elite change, which started at the very beginning of 1945. It was
perceived then by the contemporary economic actors as an irreversible act, determining the
Hungarian economy not only for four decades, but forever. More interestingly, back in 1948
there was a real public consensus about the superiority of state ownership, supported by
such facts as the military success of the Soviet Union in the war and the ongoing
nationalizations in the core part of Western Europe (Britain, France, Italy, etc.). The main
aim of the present paper is to focus the readers’ attention to the thoughtfulness and the
brutality of the nationalization process, which inevitably created long-lasting wounds and
resentment in a very large part of the Hungarian society. This deeply rooted bitterness and
various types of material grievances are still playing a role in the formation of the Hungarian
public opinion today.

Keywords: Nationalization, regime change, political elites, socialist planning, cold war
JEL classification: H13, O20, P14, P20, P21, P29, P31
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1. Bevezetés

„Az egyébként közismert, hogy a kommunisták nem
minden körülmények között közlik előre terveiket a
nyilvánossággal. Mikor 1921 júliusában, a Kommunista
Internacionálé III. kongresszusának befejezése után
Lenin összehívta a nagyobb pártok delegációinak
vezetőit,
hogy
a
nyilvánosság
kizárásával
megmagyarázza a kongresszus új irányvonalát,
megjegyezte, hogy ezt azért teszi, mert semmi szükség
nincs rá, hogy kártyáinkat idő előtt felfedjük az ellenség
előtt.”
Rákosi Mátyás az 1945-46-os magyarországi helyzet
értékeléséről1

Magyarországon, a 20. század folyamán többször is sor került a nemzeti vagyon
újraelosztására. Az első – kérészéletű – kísérlet a Tanácsköztársaság volt 1919-ben. Ezt
követte a Horthy-korszak utolsó időszaka 1938 és 1945 között, amely alapjában véve a
magyarországi zsidósága vagyonának elvonását és újraelosztását célozta2, majd pedig a
szocialista rendszer kiépítése 1945 után.

Ez utóbbi volt a II. világháború utáni

rendszerváltásnak, a nemzeti vagyon harmadik újraelosztásának az a döntő pillanata, amelytől
kezdve – legalábbis a kortársak számára úgy látszott – a piacgazdaság, mint rendszer
visszafordíthatatlanul megszűnt Magyarországon.
Hét-nyolc év alatt totális elitváltás történt – jogi és gazdasági értelemben radikálisabb
és maradandóbb hatású, mint a történelem megelőző ezer évében bármikor. Szimbolikus és
máig hatályos módon ezt fejezte ki az 1947. évi IV. tvc., amely kimondta a magyar főnemesi
és nemesi rangok (herceg, őrgróf, gróf, báró, primor, lófő, nemes), az örökös főispáni cím,
valamint a kitüntetésként adományozott rangjelző címek és méltóságok (valóságos belső
titkos tanácsos, titkos tanácsos, kormányfőtanácsos, kormánytanácsos stb.) megszűnését.

A

törvény a külföldi államfők által adományozott nemesi és főnemesi rangot jelző címek
Itt és a továbbiakban a „zsidóság” kifejezést a korabeli, fajelméleti logikára épített szóhasználatnak
megfelelően használom én is, jó lehet már a kortársak számára is ismert tény volt, hogy a két világháború
közötti, ún. zsidó nagytőke tagjai személy szerint már évekkel, évtizedekkel korábban kikeresztelkedtek és
meglehetősen eltávolodtak a zsidó vallási tradícióktól is.
a
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viselésére adott engedélyeket ugyancsak hatályon kívül helyezte. Mindezen címek és a vitézi
cím használatát a törvény kifejezetten meg is tiltotta. Ugyancsak tilos lett a nemesi előnév,
nemesi címer és -jelvény vagy a nemesi nemzetségi származásra utaló kifejezés (de genere…)
használata. Megtiltotta a törvény a két világháború közötti Magyarország társadalmában
használatos főméltóságú, nagyméltóságú, kegyelmes, méltóságos, nagyságos, tekintetes,
nemzetes stb. címzések használatát is (akár rangra, akár közszolgálati pozícióra utalva) a, de
kivette ebből a körből a diplomáciai érintkezést és az egyházak belső használatú címzéseit.b
1951-ben eltörölték az egyetemek által korábban adományozott címeket is (egyetemi
magántanár, címzetes egyetemi tanár, egyetemi doktor).
A nyilvánvalóan anakronisztikus „király nélküli királyságot” 1946. február 1-én törölték
el, s ekkor iktatták ismét törvénybe a köztársaságot (II. Köztársaság). Az általános, egyenlő,
önkéntes, közvetlen és titkos országgyűlési választás rendjét – mely szerint a nők a férfiakkal
teljesen azonos jogokkal bírnak - első ízben az 1945. november 4-én megrendezett
nemzetgyűlési választásokon alkalmazták. Ezek a jogkiterjesztő intézkedések az 1939-ben 2,8
millió főnyi választójogosult személy körét 5.2 millióra bővítették. Másfajta korlátozások
azonban bevezetésre kerültek: (i) a Horthy-rendszerben szerepet játszó jobboldali pártoknak
nem indulhattak; (ii) kizárták a választásból a német nemzetiségűeket.

1944 végén, a

Debrecenben

az

működő,

Ideiglenes

nemzeti

kormány

elfogadtatta

Ideiglenes

Nemzetgyűléssel az ún. felhatalmazási törvényt, amely lehetővé tette a rendeleti úton történő
törvényalkotást. Ez, akkor, a törvényhozó testület nem-reprezentatív volta (a kommunista és
szociáldemokrata képviselők túlsúlya) és kérdéses legitimitása, a rendkívüli, háborús
helyzetben természetesnek tűnt. A legszükségesebb tennivalók tekintetében amúgy sem volt
lényeges véleménykülönbség a koalícióban működő pártok között.c Az már kevésbé volt

Kevéssé ismert, hogy a Szálasi-kormány már hozott egy ilyen intézkedést. Az 1944. november 17-i rendelet a
fenti címek és megszólítások nagy részét megszüntette, helyükbe a szimpla „úr”, illetve a hungarista „testvér”
került bevezetésre.
a

A jegyzőkönyvek szerint a Minisztertanácsban vita kísérte az 1946 szeptemberében beterjesztett
törvényjavaslatot, amely eredetileg még szigorú büntetést is kilátásba helyezett annak, aki nem az új,
demokratikus módon szólítja meg polgártársait. Emellett az egyenlőség elvén, a származási alapú
megkülönböztetés ellen állást foglaló jogszabály megszüntette volna az egyházi eredetű megszólításokat is.
Mindezektől végül a kisgazda miniszterek javaslatára eltekintettek. Évtizedekig mindezzel senki sem
foglalkozott, de azután az Alkotmánybíróság (AB) elé került egy indítvány, amely a törvény 3. § (1)–(4)
bekezdéseinek, vagyis a címviselési tilalmak megsemmisítését kérte. Ám ezt 2009. szeptember 21-én az AB
visszautasította.
Egy évvel később Jobbikos képviselők ismét kezdeményeztek a nemesi előnevek
visszaállítását, mondván, a „magyarság öntudatra ébredésével” erre társadalmi igény van. Ám az AB 2011-ben
úgy határozott, hivatalos névként a nemesi, vitézi előnevek továbbra sem nem használhatók, magánérintkezésben
viszont mindenki úgy hívatja magát, ahogy jólesik neki.
b

A koalíciót alkotó Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (MNFF) 1944. december 2-án, Szegeden alakult
pártszövetség volt, a Magyar Front utódja. Az MNFF a háború után egy éven át működött, öt tagja volt: a
c
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természetes, hogy ezt a különleges hatalmi eszközt a kommunisták nyomására az
Országgyűlés először 1946-ban, majd 1947 háromszor, 1948-ban kétszer, 1949-ben még egy
alkalommal meghosszabbította. Vagyis, a formáját tekintve koalíciósnak mondott kormány
átvette a törvényhozók szerepét, a meghozott rendeleteket csak utólag kellett bemutatni a
Parlamentben. A költségvetési törvények is így készültek. Így – ellentétben azzal, amit a
közvélemény erről a korszakról tudni vélt - valójában az Országgyűlés 1945 és 1949 között
sem volt sokkal több, mint jól álcázott színjáték.
Az 1945 előtti Magyarországot jellemző „kettős piramis”, az egymás mellett élő (és
részben együttműködő) ipari-pénzügyi, illetve földbirtokos-agrár elit egy csapásra eltűnt.
Ebben - az államosításokon túlmenően - szerepet játszott a holokauszt, a háborús
emberveszteség, a példátlan méretű kivándorlása, a hadifogság, a régi elit 60 ezer tagjának
bíróság elé állításab, valamint az etnikai és osztályalapú kitelepítések. Fontos része volt ennek
a folyamatnak az 1945 tavaszán megkezdett – és az év végéig lényegében le is bonyolított tisztogatás a bírói és köztisztviselői karban, illetve általában a közéletben, ideértve a
művészeteket, a tudományt és az egyházakat is. A helyi szinten eleinte spontán módon
megalakult igazolóbizottságok feladata a háborús és más bűncselekményeket elkövetett
közszereplők kiszűrése volt. Ezt követte az ún. B-listázás, majd pedig az 1946. május 19-én
kihirdetett 5000/1946-os kormányrendelet, amely félrevezető módon „Az államháztartás
egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges egyes rendelkezések tárgyában” címet
kapta, minthogy ebben számszerű célként fogalmazódott meg a köztisztviselők számának
10%-os csökkentése az 1938. évi szinthez képest.

A fegyverszüneti egyezményre való

hivatkozással a debreceni Ideiglenes Kormány még 1945 februárjában elrendelte3, hogy „meg
kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz- és
kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden
fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap,

Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti
Parasztpárt és a Polgári Demokrata Párt.
A háború végén közel 300 ezer magyar állampolgár sodródott Ausztriába és Németországba, akik közül 1946ban – a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével – kb. 260 ezren visszatértek, így kb. 40 ezerre becsülhető azok
száma, akik elmenekültek.
a

1945 januárjától 1950 tavaszáig az ország több nagyvárosában működtek népbíróságok. Soós Mihály kutatásai
szerint 59 429 fő került a népbíróságok elé és 55 322 fő ügye le is zárult. A népbíróságok 26 997 főt elítéltek, 14
727 főt felmentettek, 12 644 fő ügye pedig más módon zárult (ld. www.wikipédia.hu 2016. júl. 8-i letöltés).
Kiszely (2000) szerint a népbíróságok 447 halálos ítéletet hoztak és 189-et végre is hajtottak (id. mű 26. o.). Pritz
(2011) a fentiektől némileg eltérő adatokat közölt.
b
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