A DIKTATÚRA KIÉPÍTÉSE
SZALÁMITAKTIKA
• 1946. február 1. –a 2. Magyar Köztársaság kikiáltása – Közt. Elnök: Tildy Zoltán
• miniszterelnök: Nagy Ferenc
• Harc a FKgP és a MKP között
• FKgP: arányosítás követelése
• MKP: hatalomátvétel
• MKP eszközei: demagógia, megfélemlítés – szalámitaktika (kis lépésekben számolta
fel ellenfeleit)
• Szalámitaktika: az ellenzéki csoportokon belül baloldali csoportok alakultak – ezek
belülről bomlasztották az adott pártot
• 1946. március: Baloldali Blokk alakítása: MKP, SZDP, NPP – támadás a FKgP ellen –
csak a baloldali kisgazdákkal hajlandók együttműködni
• 1946 március: „Földet vissza nem adunk!” – válasz arra a kisgazda törekvésre, hogy
vizsgálják felül a földosztás során történt túlkapásokat és igazságtalanságokat
• köv.: Kovács Béla kisgazda miniszter lemondása
• Majd: kommunista nyomásra
• 20 kisgazda országgyűlési képviselő kizárása pártból - akik • Sulyok Dezső vezetésével új pártot lapítottak: Magyar Szabadság Párt
• Köv.: kampány a kisgazdák ellen
• Rajk László belügyminiszter: „B” listázás – két hónap alatt 50 ezer ember elbocsájtása
– összesen 80 ezer ember elbocsájtása
• B-lista: az 1940-es és 1950-es években a politikai okokból a rendszer által kiválasztott
személyek listája volt, akiknek a a mindennapi, civil sorsa a munkából való elbocsátás,
akadályoztatás és hátrányos megkülönböztetés lett.
• betiltja a civil szervezetek – ürügy: egy szovjet katona lelövése
• Köv.: a FKgP parlamenti többsége és befolyása folyamatosan csökkent
A PÁRIZSI BÉKE: 1947 február
• A szovjet megszállás folyamatos - Ausztria
• A trianoni határok visszaállítása
• Még három magyar falu Csehszlovákiához csatolása
• Kisebbségvédelmi szerződést a béke nem tartalmazott
• A kisebbségek helyzetének rendezése az illető kormány belügye ⇒ magyarországi
németek kitelepítése (vagyonelkobzással jár: 175 ezer fő)
• Románia: 1944 ősze: tömeges vérengzés – a magyarokat gyilkolták – több száz
magyar meggyilkolása
• 1952. Székelyföld: Magyar Autonóm Tartomány – a magyar kulturális intézmények
felszámolása, bebörtönzések, kötelező a román nyelv oktatása – Securitate
• Csehszlovákia: 1945. Kassai kormányprogram
• "A cseheknek és szlovákoknak a német és magyar kisebbséggel kapcsolatos
szörnyűséges tapasztalatai - hiszen a kisebbségek nagyobbrészt a köztársaság ellen
irányuló hódító politika engedékeny eszközének bizonyultak, s közülük elsősorban a
csehszlovákiai németek kínálkoztak fel a cseh és szlovák nemzet elleni megsemmisítő
hadjáratra - a megújított Csehszlovákiát mély és végleges beavatkozásra kényszerítik."
• Alapelvként a kormányprogram a következőket jelölte meg: 1. az 1938 előtt is
csehszlovák állampolgársággal rendelkező, lojális és hűséges német és magyar
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nemzetiségű polgárok büntetlenségét és állampolgárságuk visszaadását, az elmenekült
antifasiszta németek és magyarok visszatérésének engedélyezését; 2. a többi német és
magyar állampolgárságának megszüntetését és individuális elbírálását, a bűnösök
megbüntetését, csehszlovák állampolgárságuk megvonását, és az ország területéről
való kitiltását; 3. az 1938 után csehszlovák területre betelepültek azonnali kiutasítását.
Benes-dekrétumok: a bűnösöket megfosztják az állampolgárságtól – vagyonelkobzás,
kitelepítés, internálótáborok felállítása
az 1938 előtt magyar állampolgársággal rendelkező 36 ezer személy kiűzése,
a pozsonyi és kisebb mértékben kassai, komáromi városi magyar népesség lakásainak
elkobzása és internálása azzal a céllal, hogy Magyarországra menekülésüket
felgyorsítsák,
belső széttelepítések, ami 1945- 46 telén a csehországi deportálások során kb. 40-45
ezer magyart érintett,
az 1946-ban beindított reszlovakizációs akció, amely a vagyonelkobzástól és
kitelepítéstől való mentesítésnek, valamint az állampolgári jogok megszerzésének a
kilátásba helyezésével 350 ezer főnyi magyar tömeget kényszerített arra, hogy
"reszlovakizáljon",
a belső telepítésekkel, a megfélemlített magyarok menekülésével Csehszlovákia 1945
decemberében tárgyalásokra kényszerítette Magyarországot, amely 1946. február 27én aláírta a lakosságcsere-egyezményt. .- kábé 70 ezer ember
Majd: deportálás SZU-ba – kábé 30 ezer, belső deportálás, kitoloncolás – kábé 36 ezer
1948-tól a lakosságcserét fokozatosan leállították
CSEMADOK engedélyezése – de: nem politizálhat
1960: új járások létrehozása – megszüntetik a magyar többségű járásokat
Jugoszlávia: 1944/1945: a partizánok sok polgári személyt kivégezték: 20-30 ezer
magyar meggyilkolása
bosszú az 1942-es januári vérengzés miatt!!!
Majd: viszonylag kedvező körülmények a kisebbségi kulturális életre

A KISGAZDAPÁRT SZÉTVERÉSE
• 1947 január: Rajk László bejelentése: „Köztársaság-ellenes” összeesküvés leleplezése
• 1947. február 25. – Kovács Béla letartóztatása – SZU-ba hurcolták – 8 év fogság
• Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása – Svájcban marad, emigrál
• Dinnyés Lajos (baloldali kisgazda) kormányának kinevezése
• 1947 – az 1. hároméves terv elfogadása
• a párizsi béke ratifikálása
• a választójogi törvény megváltoztatása – korlátozás: a fasiszta pártok tagjai, stb
kizárása

AZ 1947-ES VÁLASZTÁSOK
Szervezet

Szavazatok Szavazatok Mandátumok Mandátumok Parlamenti
száma
aránya
száma
aránya
szerepe

Magyar Kommunista
1 111 001
22,25%
100
24,33%
kormánypárt
Párt (MKP)
Független Kisgazdapárt
766 000
15,34%
68
16,55%
kormánypárt
(FKgP)
Magyarországi
Szociáldemokrata Párt
742 171
14,86%
67
16,3%
kormánypárt
(MSZDP)
Demokrata Néppárt
824 259
16,5%
60
14,6%
ellenzék
(DNP)
Magyar Függetlenségi
670 751
13,43%
49
11,92%
ellenzék
Párt (MFP)
Nemzeti Parasztpárt
413 409
8,28%
36
8,76%
kormánypárt
(NPP)
Független Magyar
262 109
5,25%
18
4,38%
ellenzék
Demokrata Párt (FMDP)
Magyar Radikális Párt
85 535
1,71%
6
1,46%
ellenzék
(MRP)
Keresztény Női Tábor
69 363
1,39%
4
0,97%
ellenzék
(KNT)
Polgári Demokrata Párt
49 740
1%
3
0,73%
ellenzék
(PDP)
• kék cédulás választások: 60 és 200 ezer közötti a leadott szavazatok száma
• Magyar Függetlenségi Párt: mandátumait megsemmisítették – választási csalásra
hivatkozva
• A 2. Dinnyés-kormány megalakulása
A FORDULAT ÉVE
• 1948. június 12. MKP + SZDP fúziója: MDP – főtitkára: Rákosi Mátyás
• előzmény: az SZDP-ben fölénybe kerültek a baloldali erők - szalámitaktika
• elnök: Szakasits Árpád
• majd: Szakasits Árpád köztársasági elnök lett – Tildy Zoltán lemondott, miután a vejét
perbe fogták és később kivégezték
• 1948. Dobi István kormánya
• 1948. az egyházi iskolák államosítása - A Pócspetri-ügy
• Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, hercegprímás letartóztatása
• 1948: az ellenzéki pártok beszüntetik a tevékenységüket
• 1949. február 1. Magyar Függetlenségi Népfront: a MDP vezetésével tömöríti a már
csak formálisan létező koalíciós pártokat
• 1949. Mindszenty-per lezárása: a demokratikus államrend megdöntésének kísérlete,
hűtlenség és üzérkedés – életfogytiglani fegyházbüntetés
• 1949-es választások: a Népfront pártjai közös listán indultak („egyindulós lóverseny”)
• a szavazatok 96%-át a Népfront jelöltjei kapták
• 1949. augusztus 20. Alkotmány elfogadása: Magyarország Népköztársaság

