
Az év ti ze de ken át el len zék ben mû kö dô Szo ciál de mok ra ta Párt (SZDP)
1944/1945 for du ló ján új hely zet be ke rült: ma ga is a ha ta lom részesévé lett,
és ko moly sze re pet tölt he tett be mind az or szág, mind a fô vá ros ügyeinek
in té zé sé ben. 1944. de cem ber 2-án megala kult a Ma gyar Nem ze ti Függet -
len sé gi Front. Párt jai nak – SZDP, Füg get len Kis gaz da-, Föld mun kás és
Pol gá ri Párt (FKGP), Ma gyar Kom mu nis ta Párt (MKP), Ma gyar Nemzeti
Pa raszt párt, Pol gá ri De mok ra ta Párt –, va la mint a szak szer ve ze tek kép -
vi se lôi nek és né hány pár ton kí vü li po li ti kus nak a rész vé te lé vel de cem -
ber 21-én Deb re cen ben összeült a két száz har minc fôs Ideig le nes Nem -
zet gyû lés, amely ben negy ven há rom szo ciál de mok ra ta fog lalt he lyet.
(Szá muk a har cok elül te után meg tar tott „pót vá lasz tá sok” ered mé nye -
ként száz hu szon hat ra emel ke dett az im már négy száz ki lenc ven nyolc tagú
Ideig le nes Nem zet gyû lés ben, így a má so dik leg na gyobb lét szá mú frak -
ciót al kot ták.)2 Az ak kor meg vá lasz tott ti zen két (1945 má ju sá tól ti zen -
há rom) ta gú Ideig le nes Kor mány ban az SZDP két, majd 1945 nya rá tól
há rom tár cát ka pott. A Nem zet gyû lést he lyet te sí tô, hu szon há rom fô bôl
ál ló po li ti kai bi zott ság ban négy szo ciál de mok ra ta vett részt.3 Az SZDP

1 E ta nul mány ke re té ben – ter je del mi kor lá tok miatt – nem vál lal koz ha tok ál ta lá nos po li ti kai elem zés re, de
még az SZDP ko ra be li te vé keny sé gé nek ér té ke lé sé re sem, csu pán a párt köz ség po li ti kai alap el vei nek
tárgya lá sá ra szo rít ko zom. A té ma elôz mé nyé nek te kint he tô a Nap vi lág Kiadó gon do zá sá ban, 2011 ja nuár -
já ban meg je lent A szo ciál de mok ra ta párt vá ros po li ti ká ja Bu da pes ten a két vi lág há bo rú kö zött cí mû mono -
gráfiám, amely nek e ta nul mány akár zá ró fe je ze te is le het ne.

2 STRAS SEN REI TER Er zsé bet: A Szo ciál de mok ra ta Párt a köz pon ti és he lyi ha ta lom szer vei ben. In: VAR GA La jos
(fô szerk.): A ma gyar szo ciál de mok rá cia ké zi köny ve. Nap vi lág Kiadó, Bu da pest, 1999. 149–157.

3 Lásd bô veb ben GER GELY Je nô–IZSÁK La jos: A hu sza dik szá zad tör té ne te. Pan no ni ca Kiadó, Bu da pest, 2000.
225–229.
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te hát te kin té lyes kor mány zó párt ként mû köd he tett köz re az új rend for -
má lá sá ban, a ro mok ban he ve rô fô vá ros új jáépí té sé ben.
1945 ele jén még foly tak a har cok, ami kor a ja nuár 4-i kor mány ren -

de let az ön kor mány za tok új já szer ve zé sét a nem ze ti bi zott sá gok ra bíz ta.
Így ke rült sor ke rült sor ja nuár 21-én a negy ven fôs Bu da pes ti Nem ze ti
Bi zott ság (BNB) megala kí tá sá ra, és az úgy ne ve zett ötös bi zott ság meg -
vá lasz tá sá ra, amely nek felada ta a pár tok te vé keny sé gé nek koor di ná lása
volt. A szo ciál de mok ra ták a párt kö zi megál la po dá sok ér tel mé ben mindkét
tes tü let ben a töb bi párt tal megegye zô szám ban kép vi sel tet ték ma gu kat.4

A BNB ala ku ló ülé sén ki ne vez ték pol gár mes ter ré Csor ba Já nost, s a
Vá ros há zán meg kez dôd he tett az élet nor ma li zá lá sá hoz szük sé ges fel té -
te lek meg te rem té se. Csor ba mel lett meg bí zott al pol gár mes ter lett Bechtler
Pé ter, az egy ko ri Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság szo ciál de mok ra ta cso port -
já nak je les tag ja, leg fôbb se gí tôi pe dig Pol lák né Stern Szeréna és dr.
Bánó czi Lász ló, ne ves szo ciál po li ti ku sok. A Köz mun ka ta nács el nö ki tisz -
tét ugyan csak szo ciál de mok ra ta vá ros po li ti kus sal, Fi scher Jó zsef fel töl -
töt ték be. A BNB a Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság mie lôb bi megala kí tá sáról
is in téz ke dett: a pár tok kép vi se lôi bôl lét re hoz ták a fô vá ros új, ideig lenes
ön kor mány za ti fó ru mát.5

Már cius el sô nap jai ban a szo ciál de mok ra ták összeál lí tot ták kép vi se -
lôik el sô lis tá ját, majd már cius 20-án a frak ció meg tar tot ta ala ku ló ülését.
A meg vá lasz tott in té zô bi zott ság tit ká ra – Bá nó czi Lász ló – be je len tet te,
hogy a Szak szer ve ze ti Ta nács ál tal de le gált hu szon öt fô bôl ti zen egy szociál -
de mok ra ta, akik kel kö zö sen fog ják al kot ni a párt vá ros há zi cso portját.6

Az ideig le nes Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság má jus 16-i ala ku ló ülé sén
meg vá lasz tot ták a vá ros új ve ze tôit. Vas Zol tán, az új, kom mu nis ta pol -
gár mes ter szék fog la ló já ban kü lön hang sú lyoz ta: „A leg na gyobb együtt -
mû kö dés ben kí vá nok dol goz ni a Szo ciál de mok ra ta Párt tal, a szak szer -

4 GÁS PÁR Fe renc (szerk.): For rá sok Bu da pest múlt já ból. IV. köt. 1945–1950. Bu da pest Fô vá ros Le vél tá ra,
Buda  pest, 1973. 21–22., 28. – A bi zott sá gi ta gok pon tos név so ra nem áll ren del ke zés re, ugyanis a pártok
gyak ran cse rél get ték azo kat. Meg jegy zem, Stras sen rei ter Er zsé bet idé zett ta nul má nyá ban té ves adat sze -
re pel a BNB-be de le gált szo ciál de mok ra ták ról: a Bi zott ság össz lét szá ma és nem az SZDP-kép vi se lôk száma
volt negy ven, a négy koa lí ciós párt és a szak szer ve ze tek nyolc-nyolc tag gal sze re pel tek a tes tü let ben.

5 Megala kí tot ták Bu da pest tör vény ha tó sá gi bi zott sá gát. Nép sza va, 1945. már cius 4. Vö.: Po li ti ka tör té neti és
Szak szer ve ze ti Le vél tár (PIL) 283. f. 9/ 9. ô. e. (A lap ban sze rep lô név sor és az idé zett le vél tá ri jel ze ten lévô
lis ták ada tai né mi el té rést mu tat nak, ami az idô köz ben be kö vet ke zett sze mé lyi vál to zá sok kal függ össze).
A párt kö zi megál la po dás ér tel mé ben az SZDP és az MKP har minc-har minc ta got, a Szak szer ve zeti Ta nács
és a FKGP hu szon öt-hu szon öt, a Nem ze ti Pa raszt párt és a Pol gá ri De mok ra ta Párt tíz-tíz ta got dele gál ha -
tott, öt sze mélyt az or szág szel le mi ki vá ló sá gai ból a BNB je lölt az ideig le nes Tör vény ha tó sá gi Bizott ságba.

6 PIL 283. f. 9/6 ô. e.
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ve ze tek kel, a Nem ze ti Füg get len sé gi Front töb bi párt jai val és an nak po -
li ti kai ki fe je zô jé vel: Bu da pest Nem ze ti Bi zott sá gá val.”7 A há rom alpol -
gár mes ter egyi ke Bechtler ma radt.
A fô pol gár mes te ri posz tot meg szün tet ték, s a Tör vény ha tó sá gi Bi zott -

ság élé re el nö köt vá lasz tot tak Sza ka sits Ár pád sze mé lyé ben, aki vol ta -
kép pen fô pol gár mes te ri jog kör rel is ren del ke zett.8 Két ügy osz tály szin -
tén szo ciál de mok ra ta ve ze tés alá ke rült: Stern Szeréna – a fô vá ros el sô
és egyet len nôi ta nács no ka – a Tár sa da lom po li ti kai Ügy osz tály, dr. Hahn
Sán dor pe dig a Kö ze gész ség ügyi és Köz tisz ta sá gi Ügy osz tály ve ze tô je
lett. A ti zen négy ke rü le ti elöl já ró ság ból hat nak az élé re SZDP-tag ke -
rült, a fô vá ros szá mos nagy üze mé ben – pél dául BSZKRT, Elekt ro mos
Mû vek, Gáz mû vek – töl tött be ve ze tô tiszt sé get szo ciál de mok ra ta.9

1945 ôszé re te hát meg te rem tôd tek a fel té te lei an nak, hogy az ideiglenes
or szá gos, il let ve köz sé gi in téz mé nye ket, tes tü le te ket vég le ge sek kel vált -
sák fel. Az ön kor mány za ti vá lasz tá si harc Sza ka sits Ár pád szep tem ber
1-jei zug lói be szé dé vel kez dô dött. A két mun kás párt kö zött lét re jött vá -
lasz tá si egy ség gel kap cso lat ban fel me rü lô ta lál ga tá sok, ké te lyek, fé lelmek
elosz la tá sa ér de ké ben vi lá go san le szö gez te: „A fú zió, a két párt egy beol -
va dá sa nem idô sze rû, és hosszú ideig nem is lesz idô sze rû. Nincs szó te -
hát fú zió ról, de ha sza bad volt an nak ide jén Ras sa y val kö zös lis tán men -
ni, ak kor sza bad le gyen most Rá ko si Má tyás sal is kö zös lis tán men ni.”10

A Nép sza va szep tem ber 27-i szá ma cím ol da lon kö zöl te a két mun kás -
párt kö zös vá lasz tá si kiált vá nyát. Az MKP és az SZDP, „fenn tart va szer -
ve ze ti ön ál ló sá gát, véd- és dac szö vet sé get kö tött a reak ció el len, az új,
de mok ra ti kus Bu da pest ki har co lá sá ra – szólt a kiált vány. – A dol go zók
egy ség lis tá já nak cél ja: vég leg meg sem mi sí te ni a ré gi vá ros há za reak ciós,
fa sisz ta, an ti szo ciá lis, nép el le nes szel le mét… Azt akar juk, hogy Nagy-
 Bu da pest a ma gyar de mok rá cia fel leg vá ra le gyen!” A nyolc pon tos prog -
ram fel so rol ta a leg sür gô seb ben meg va ló sí tan dó felada to kat, kör vo na -
laz ta a jö vô be ni cé lo kat, meg ha tá roz ta a kö zös küz de lem fô irá nyát.
Az el sô, va ló ban de mok ra ti kus fô vá ro si vá lasz tá so kat ok tó ber 7-én

tar tot ták meg. Sta tisz ti kai okok ból kü lön sza va zó la pok ké szül tek a nôk
és kü lön a fér fiak szá má ra. A vá lasz tá si ada to kat is mer te tô és ér té ke lô
Nép sza va-köz le mény sze rint az összes sza va zat kö zel hat van szá za lé kát

17 Fô vá ro si Köz löny, 1945/18. 235.
18 For rá sok Bu da pest múlt já ból. I. m. IV. k. 111.
19 GÁS PÁR Fe renc: A fô vá ros ön kor mány za ti köz igaz ga tá sa 1945 után. In: LÔ RINCZ La jos (szerk.): Összeál lí tás
a bu da pes ti köz igaz ga tá si ön kor mány zat múlt já ból. FÔ SZIN FORM kiadá sa, Bu da pest, 1990. 198–199.

10 Nép sza va, 1945. szep tem ber 2.; SZA KA SITS Ár pád: Vá lasz tás elôtt. Szo cia liz mus, 1945/2. 65–69; Köz sé gi
vá lasz tás, ok tó ber 7. Nép sza va-Nap tár, 1946. Bu da pest, 1945. 26.
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a nôk ad ták le (túl nyo mó több sé gük a FKGP-re vok solt), s így tu laj don -
kép pen ôk dön töt ték el az ered ményt a „fér fiak ro vá sá ra, a mun kás pár -
tok sé rel mé re és az or szág igen nagy ká rá ra” – ol vas ha tó a Nép sza vá -
ban a gyen gébb nem re nem ép pen hí zel gô som más megál la pí tás.11

A két száz negy ven man dá tum ból a mun kás pár tok nak száz hár mat si ke -
rült el nyer niük, eb bôl öt ven egy kép vi se lôi hely ju tott az SZDP-nek.12 A
pár tok még az ala ku ló köz gyû lés össze hí vá sa elôtt megegyez tek a ve ze -
tô ál lá sok be töl té sé rôl, a szak bi zott sá gok ba, a fô vá ro si üze mek ve ze té -
sé be de le gá lan dók sze mé lyé rôl.13 A no vem ber 28-án összeült ala ku ló
köz gyû lé sen Sza ka sit sot új ra meg vá lasz tot ták a Tör vény ha tó sá gi Bi zott -
ság el nö ké nek, alel nök a kis gaz da pár ti dr. Ke rék Mi hály és a kom mu -
nis ta pár ti Olt Ká roly lett. Ugyanek kor a 7460/1945. ME ren de let ér -
tel mében a köz gyû lés tag já vá vá lasz tot tak tíz ne ves sze mé lyi sé get, köz tük
Ká rolyi Mi hályt, Lu kács Györ gyöt, Ras say Ká rolyt, az SZDP kép vi se -
le té ben Ágos ton Pé ter nét és Hed ry End rét. (Ér de kes ség ként megem lí -
ten dô, hogy Ta má si Áron, Sza bó Lô rinc, Szent-Györ gyi Al bert ne ve is
fel me rült a meg vá lasz tan dó szel le mi nagy sá gok so rá ban, ám mindegyi -
kük csu pán egy-egy sza va za tot ka pott.)14 A vá lasz tás ered mé nye ként a
szo ciál de mok ra ta frak ció lét szá ma öt ven há rom fô re emel ke dett.15 Miu -
tán Vas Zol tán le mon dott pol gár mes te ri tisz té rôl (az ak ko ri ban megala -
ku ló Gaz da sá gi Fô ta nács tit ká ra lett), mun ka kö rét ideig le ne sen a kis -
gaz da pár ti al pol gár mes ter, Kô vá gó Jó zsef vet te át.16 A pár tok
megál la po dá sa ér tel mé ben de cem ber 5-én meg vá lasz tot ták a szak bi zott -
sá gok, a fô vá ro si üze mek ve ze tô sé gi és igaz ga tó sá gi tag jait. A de cem ber
14-i rend kí vü li köz gyû lé sen meg tör tént az új pol gár mes ter, Kô vá gó Jó -
zsef és a há rom al pol gár mes ter: Bechtler Pé ter, Ka to na Jó zsef, Mor vay
End re, to váb bá a tisz ti fô ügyész, dr. Beér Já nos meg vá lasz tá sa és beik -
ta tá sa is.17

11 Nép sza va, 1945. ok tó ber 11. Lásd rész le te sen HU BAI Lász ló: A de mok rá cia fô pró bá ja. In: FEITL Ist ván–IGNÁCZ
Ká roly (szerk.): Ön kor mány za ti vá lasz tá sok Bu da pes ten 1867–2010. Nap vi lág Kiadó, Bu da pest, 2010.
162–145, IGNÁCZ Ká roly: Az 1945. évi vá lasz tá sok Bu da pes ten: In: HOR VÁTH Já nos (szerk.): Til tott tör té nel -
münk 1945–1947. Osi ris Kiadó, Bu da pest, 2006. 44–55.

12 BFL IV. 1403. a Bu da pest Szé kes fô vá ros Tör vény ha tó sá gi Bi zott sá gá nak ira tai. Köz gyû lé si jegy zô könyvek.
(A to váb biak ban: BLF IV. 1403. a 123/1945 kgy. sz.)

13 Nép sza va, 1945. no vem ber 24. és de cem ber 2.
14 BFL IV. 1403. a 130/1945 kgy. sz.
15 PIL 283. f. 9/10 ô. e. – Egy 1946. nyá ri kér dô íves fel mé rés sze rint 52 frak ció tag ból 22 ere de ti leg értelmiségi,
30 fi zi kai mun ka kör ben dol go zott. A sta tisz ti kai adat fel vé tel kor fog lal ko zá su kat te kint ve: párt- és szak -
szer ve ze ti tit kár 17, köz funk cio ná rius 12, sza bad fog lal ko zá sú 5, ér tel mi sé gi 12, fi zi kai mun kás 6 fô volt.

16 Nép sza va, 1945. no vem ber 29.
17 BFL IV. 1403. a 158, 171, 175/1945. kgy. sz.
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A szo ciál de mok ra ta frak ció köz ség po li ti kai alap el vei
A szo ciál de mok ra ták vá ros há zi cso port ja már 1945 nya rán hoz zá lá tott
köz ség po li ti kai prog ram já nak ki dol go zá sá hoz. Fô fi gyel me most is, mint
év ti ze dek kel ko ráb ban, az au to nó mia meg va ló sí tá sá ra irá nyult. A város -
po li ti ka sark pont já nak te kin tett adó zás ban a frak ció mie lôb bi vál toz -
ta tá so kat, új adó ne mek be ve ze té sét tar tot ta in do kolt nak. Igye ke zett meg -
gyor sí ta ni a la kás épí tést. A köz üze mi és ta ri fa po li ti ka te rén ér vé nye sí te ni
kí ván ta azt az alap el vet, hogy a vá ro si üze mek tart sák el ma gu kat, s a
köz üze mi dí jak csök ken té sét a szol gál ta tást igény be ve vôk szá má nak
gya ra pí tá sá val ér jék el. Köz pon ti kér dés nek te kin tet te a szo ciál po li ti kát,
azon be lül a köz élel me zést, az anya- és cse cse mô vé del met, a mun ka kép -
te len öre gek rôl va ló gon dos ko dást, a köz sé gi se gé lye zést stb. Vé ge ze tül
a kiemelt köz ség po li ti kai tö rek vé sek kö zé so rol ta Nagy- Bu da pest mielôb -
bi meg te rem té sét.18

A frak ció el vár ta a párt saj tó or gá nu mai tól, hogy ko mo lyan és korrek -
ten tá jé koz tas sák az ol va só kat a vá ros há zi cso port mû kö dé sé rôl. Fontos -
nak tar tot ta, hogy frak ció ülé sein mind a Nép sza va, mind a Vi lá gos ság
kép vi sel tes se ma gát, és tu dó sít son az ott el hang zot tak ról. Ha son ló céllal
szer vez ték a köz ség po li ti kai sze mi ná riu mo kat és párt na po kat is.19

Bechtler „Mit aka runk meg va ló sí ta ni Bu da pes ten?” cím mel a Nép -
sza va 1946. ok tó ber 9-i szá má ban is mer tet te a párt köz ség po li ti kai kon -
cep ció ját. Kiemel te a leg fon to sabb felada to kat: egész sé ges la ká sok épí -
té sét, a mun ka nél kü li ség meg szün te té sét, az egész ség ügyi in téz mé nyek
rend be ho za ta lát, az is ko la há ló zat bô ví té sét, az ok ta tás és a tan szer ellátás
in gye nes sé té te lét stb. A meg va ló sí tás elô fel té te le – sze rin te – a de mok -
ra ti kus ala pon meg re for mált adó rend szer be ve ze té se, Bu da pest pén zügyi
au to nó miá já nak vissza szer zé se, az új fô vá ro si tör vény sür gôs megal ko -
tá sa, a fô vá ros fel sza ba dí tá sa a „kor mány gyám ko dá sa alól”.20

A szo ciál de mok ra ták és koa lí ciós part ne reik sze ret ték vol na te tô alá
hoz ni az új fô vá ro si tör vényt is. Ré vész Mi hály több al ka lom mal hangoz -
tat ta en nek szük sé ges sé gét. Han goz tat ta azt is, hogy ala kít sa nak ke rületi
vá laszt má nyo kat, és új ra hoz zák lét re az 1930-as évek ele jén jól mûködô
Tör vény ha tó sá gi Ta ná csot. A fô vá ro si tör vény ügye azon ban a koa lí -
ciós kor mány zás idô sza ká ban nem ju tott túl a ter vez ge tés stá diu mán.21

18 PIL 283. f. 9/ 11. ô. e.
19 PIL 283. f. 9/6 ô. e. – A frak ció in té zô bi zott sá gá nak ok tó be ri ülé sei rôl ké szült jegy zô köny ve ket lásd PIL
283. f. 9/7 ô. e.; A köz ség po li ti kai sze mi ná riu mok te ma ti ká ja: Uo. 283. f. 9/20 ô. e.

20 A rész le tes prog ra mot lásd PIL 283. f. 9/20 ô. e.
21 PIL 283. f. 9/17. ô. e.
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Po li ti kai és pén zü gyi au to nó mia
Mint lát tuk, a fô vá ro si ve ze tôk és a kü lön bö zô párt ál lá sú tör vény ha -
tósági bi zott sá gi ta gok igen fon tos nak tar tot ták a fô vá ros po li ti kai és
pénz ü gyi au to nó miá ját. Ugyanak kor tisz tá ban vol tak az zal, hogy a világ -
 há bo rú kö vet  kez té ben tel je sen szét zi lá ló dott gaz da ság, a ro mok ban lévô
fô vá ros inflá ci ó tól szen ve dô, éhe zô la kos sá gá nak hely ze tén önerô bôl
nem tud nak javíta ni. Ezért a frak ció ál lás fog la lá sát az au to nó mia kér -
dé sé ben am bi va len cia jel le mez te. Ki fe je zés re ju tott ez egy fe lôl a tö kéletes,
tel jes fô vá ro si autonó mia mû kö dé si fel té te lei nek biz to sí tá sáért foly ta -
tott küz de lem ben, ideértve a kor mány és a fô vá ros, a Gaz da sá gi Fô ta -
nács és a fô vá ros kö zöt ti viszony ren de zé sé nek kö ve te lé sét is, más fe lôl
ab ban, hogy el vár ta a kor mány zat tól a gaz da sá gi ne héz sé gek ke ze lé sé -
hez szük sé ges anya gi hoz zá já ru lást, a köl csö nö ket, ál ta lá ban a na gyobb
oda fi gye lést Bu da pest ön kor mány za tá ra. Mil lok Sán dor sze rint a párt -
nak ar ra kell tö re ked nie, hogy a fô vá ros mi nél erô sebb, te kin té lye sebb
ön kor mány zat tal ren del kez zék.22

Az MKP po li ti kai po zí ciói nak tér nye ré sét je lez te, hogy 1945 ké sô ôszén
felál lí tot ták a szin te kor lát lan gaz da sá gi ha ta lom mal ren del ke zô Gaz -
da sá gi Fô ta ná csot. A koa lí ciós part ne rek jog gal ne hez mé nyez ték a tes -
tü let ön ké nyes in téz ke dé seit, az ok ta lan beavat ko zást a fô vá ros gaz da -
sá gi ügyei be, s a min den na pi vá ros po li ti ká ban a po li ti kai au to nó mia
kö ve te lé sé vel egy re in kább össze kap cso ló dott a pén zü gyi ön ál ló ság
vissza szer zé séért, az adó zá si rend szer re form jáért, a vá ro si kü lönadók
ki ve té si jo gáért foly ta tott küz de lem.
1946 má ju sá ban Kô vá gó Jó zsef jó le sô ér zés sel kons ta tál ta, hogy a város -

 há zi pár tok egy sé ge sen kiáll nak a fej lett au to nó mia mel lett. Fon tos nak
tar tot ta, hogy tör vény biz to sít sa az ön kor mány zat jo gait és kö te le zett -
sé geit, to váb bá azt is, hogy mun ka tár sai nak fix jö ve del me le gyen, és
plusz kö zü le ti felada to kat csak plusz anya gi fe de zet biz to sí tá sá val lehes -
sen a vá ros ra rá ru ház ni. Szük sé ges nek vél te, hogy a kor mány min den,
az ön kor mány za tot érin tô kér dés sel kap cso la tos ren del ke zés ki bo csátása
elôtt hall gas sa meg a vá ros vé le mé nyét.23

A Fô vá ro si Nap ló 1946. no vem ber 9-i szá má ban meg je lent egy köz -
le mény. Szer zô je a fô vá ros költ ség ve té sé nek jó vá ha gyá sá val kap cso latos
hu za vo ná val fog lal ko zott. En nek hát te ré ben – jog gal – a kor mány auto -
nó miát sér tô in téz ke dé sét s az emiatt a kor mány és a fô vá ros kö zött ki -

22 Fô vá ro si Köz löny, 1946/32. 371.
23 Fô vá ro si Köz löny, 1946/23. 631–632.
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rob bant ha tás kö ri vi tát vél te fel fe dez ni. A pén zügy mi nisz té rium ugyanis
„a kór há zak hely reál lí tá sá hoz és híd épí tés hez va ló hoz zá já ru lás” cí mén
a fô vá ros 1946/1947-re elôirány zott be vé tel nek több mint tíz szá za lé -
kát el akar ta von ni. Ért he tô, hogy a Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság tag jai
szin te egy em ber ként til ta koz tak a drasz ti kus ál la mi beavat ko zás el len.
An nak ap ro pó ján pe dig, hogy vá ra ko zá son felül jó ered ménnyel zá rult
az 1946-os adó év a fô vá ros ban, a pén zügy mi nisz ter el ha tá roz ta: csök -
ken ti a fô vá ros ré sze se dé sét az ál la mi adók ból, a jö ve del mi adók ból já -
ró har minc öt szá za lé kot hu szon hét re, az il let mény több let-a dó nál pe dig
a húsz szá za lé kot ti zen nyolc ra. Ér te lem sze rûen ez a megol dás is el fo gad -
ha tat lan volt a vá ros ve ze tôi szá má ra. In kább vál lal ták, hogy két és fél
mil lió fo rin tos rész le tek ben hoz zá já rul nak a vi dé ki kór há zak mû kö dé -
sé nek za var ta lan ná té te lé hez, ami összes sé gé ben húsz mil lió fo rint tal ter -
hel te meg az ön kor mány zat bü dzsé jét, de ek kor még vál to zat lan ma radt
az adó ré sze se dé si arány.24 En nek tar tós sá gá ról a szo ciál de mok ra ta kép -
vi se lôk nem vol tak meg gyô zôd ve. Ilyen kö rül mé nyek kö zött ter mé sze -
tes, hogy to vább küz döt tek a va ló di pén zü gyi au to nó miáért.
1947-ben a kor mány – és fô leg Rajk Lász ló belügy mi nisz ter – egy re

gyak rab ban, so ro za to san beavat ko zott a fô vá ro si pén zü gyek be, meg -
sza po rod tak a költ ség ve tés egyes té te lei re vo nat ko zó, oly kor ja vas la tok -
nak ál cá zott uta sí tá sai.25

Bechtler Pé ter az SZDP fô vá ro si szer ve ze té nek ér te kez le tén tar tott be -
szá mo ló já ban hang sú lyoz ta, hogy a fô vá ros nak fel tét le nül meg kell
szaba dul nia at tól a pén zü gyi füg gô sé gi vi szony tól, amely be a kor mánnyal
az infláció idô sza ká ban ke rült. Az ön kor mány zat tö ké le tes mû kö dé sé -
nek ugyan is elen ged he tet len fel té te le a po li ti kai és a pén zü gyi au to nómia
egysé ge.26 Az ál la mi beavat ko zás nem hogy csök kent vol na, in kább
szaporodtak a kor mány zat nak az au to nó miát dur ván meg sér tô in téz ke -
dé sei. A Köz igaz ga tá si Bi zott ság 1947. ok tó be ri ülé sén Mil lok és Ré vész
el mond ta, mi lyen ko moly gon dok szár maz nak a köz el lá tás szer ve zet -
len sé gé bôl, s mind ezt a fô vá ros, pén zü gyi au to nó mia hí ján, alig ha képes
or vo sol ni. Ezért kö ve tel ték „Bu da pest ön kor mány za ta szá má ra a demok -
ra ti kus szellemnek meg fe le lô jo go kat”, a pén zü gyi ön ál ló sá got, a kor -

24 Fô vá ro si Nap ló, 1947. ja nuár 18. – Az 1946. au gusz tus 1. és 1947. jú lius 31. kö zöt ti idô szak ra ké szült költ -
ség ve tés 208 155 402 Ft be vé telt és 225.712 457 Ft kiadást irány zott elô (17 557 055 Ft hiánnyal). A fôvá -
ros költ ség ve té si ke re te az „or szá gos költ ség ve tés és ál lam ház tar tás egy he te de” volt. (Lásd BFL IV. 1403.
a 425/1946 kgy. sz.)

25 PIL 283. f. 9/7 ô. e.; Nép sza va, 1947. már cius 19.
26 Nép sza va, 1947. jú nius 17.
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mány zat ré szé rôl meg nyil vá nu ló „el vi sel he tet len és mél tat lan gyám ko -
dás” meg szün te té sét.27

Bechtler a par la ment ben is szó vá tet te a pén zü gyi au to nó mia hiá nyából
adó dó ano má liá kat. Le szö gez te: a fô vá ros nem olyan gaz dag, hogy más
„kö zü le te ket tá mo gas son”, mi vel a fô vá ros nak sa ját ha tás kö ré be tartozó
te mér dek felada tot kell megol da nia mind a szo ciál po li ti ka, mind az egész -
ség ügy és az ok ta tás ügy te rü le tén. Ah hoz, hogy ele get tud jon tenni köte -
le zett sé gei nek, a po li ti kai ön kor mány zat mel lett pén zü gyi ön ál ló ság ra
is szük sé ge van.28

A szo ciál de mok ra ták ezért kö ve tel ték a de mok ra ti kus adó re for mot,
a kor mány és a fô vá ros kö zöt ti ál la mi adó-ré sze se dé si arány tör vény be
ik ta tá sát, a fô vá ros sa ját adó ki ve té si jo gá nak biz to sí tá sát. A fô vá ros -
nak az ál la mi adók ból olyan mér té kû ré sze se dést kell kap nia, hogy az
a nagy kiadá so kat fe dez ze, de szük ség van új adók be ve ze té sé re is (pél -
dául a te le kért ék-e mel ke dé si adó, az eb adó, a lu xus lo vak, a ház tar tá si
al kal ma zot tak után fi ze ten dô adó stb.). Egyes új adó ne mek be ve ze té -
sé re vo nat ko zó ja vas la taik hoz is az oszt rák szo ciál de mok ra ták tól köl -
csö nöz ték az öt le tet. Ilyen volt pél dául a la kás épí té si adó, amit az oszt -
rák min ta alap ján cél adó nak szán tak, és a va gyo nos ré teg adó ter hei nek
nö ve lé sé vel járt vol na együtt, a be vé telt pe dig la kás épí tés re ter vez ték
fel hasz nál ni.29

Az 1948-as esz ten dô re szó ló költ ség ve tés pén zü gyi bi zott sá gi tár gya -
lá sa kor – 1947. no vem ber 11-én – Ré vész Mi hály párt ja ne vé ben ke -
mé nyen bí rált és ha tá ro zot tan kö ve telt: „Tör vényt kí vá nunk, amely
biz to sít sa a fô vá ros szá má ra az adó sze dé si jo got. Kí ván juk, hogy az ál -
la mi adók ból va ló ré sze se dést tör vény ál la pít sa meg. Kí ván juk a te le -
kér ték és a te lek ér ték több let-a dó be ve ze té sét vá ro si cé lok ra… Kí ván -
juk a prog resszív ház tar tá si adót, kí ván juk a sze sze si ta lok fo gyasz tá si
adó já nak a fô vá ros cél jai ra va ló áten ge dé sét. Kí ván juk a száz szá za lé -
kos is ko la adó be ve ze té sét, vi szont a hús fo gyasz tá si adó el tör lé sét.”30

Az, hogy a felso rolt kö ve te lé sek nek jó for mán sem mi ered mé nye nem
lett, az a po li ti kai pa let ta ala pos át ren de zô dé sé vel, a kom mu nis ták
hatal mi po zí ciói nak megerô sö dé sé vel és egyed ural mi tö rek vé sei vel ma -
gya ráz ha tó.

27 Nép sza va, 1947. ok tó ber 14.
28 Nem zet gyû lé si ér te sí tô. A nem zet gyû lés 101. ülé se. 1947. feb ruár 26. 1036.; Fô vá ro si Nap ló, 1947. március 1.
29 PIL 283. f. 9/20 ô. e., uo. 9/11 ô. e. és 9/13 ô. e.
30 Nép sza va, 1947. no vem ber 25.; Fô vá ro si Köz löny, 1947/ 55. II. mel lék let. 8–9. Elôz mény ként az adó rend -
szer mó do sí tá sá ra vo nat ko zó szo ciál de mok ra ta meg nyi lat ko zá so kat lásd Fô vá ro si Köz löny, 1946/7. 160.,
1946/16. 500–501.
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Szo ciál po li ti ka
Az SZDP köz ség po li ti kai prog ram já ban a szo ciál po li ti ka min dig is köz -
pon ti he lyen sze re pelt, a Tár sa da lom po li ti kai Ügy osz tály és a meg fe -
lelô szak bi zott ság fog lal ko zott ve le. Az ügy osz tály ta nács no ká nak, Stern
Szeré ná nak a ne vé hez fû zô dik a pre ven tív és in téz mé nyes szo ciál po -
litika alap jai nak meg te rem té se, az át fo gó csa lád vé del mi és nép gon dozó
szo ciál po li ti kai kon cep ció ki dol go zá sa. Mindezek mel lett komp lex ter -
ve ze tet ké szí tett az anya-, cse cse mô- és gyer mek vé de lem in téz mé nyi ke -
re tei nek lét re ho zá sá ra, a ka taszt ro fá lis la kás helyzet eny hí té se ér de ké -
ben kör vo na laz ta la kás po li ti kai kon cep ció ját.31 Ugyan csak az
in téz mé nyes szo ciál po li ti ka szük sé ges sé ge mel lett ér velt Kál mán Jó zsef,
aki a kü lön bö zô kül föl di se gély ak ciók he lyett – pél dául az Egyesült
Nem ze tek Se gé lye zé si és Re ha bi li tá ciós Igaz ga tó sá gá tól (United Na -
tions Re lief and Re ha bi li ta ti on Ad mi nist ra ti on – UNR RA), a Dá niá -
ból, Svédor szág ból, Nagy-B ri tan niá ból stb. ér ke zô ado má nyok –, il let -
ve mel let tük el sô sor ban önerô bôl kí ván ta le küz de ni a há bo rú okoz ta
nyo morú sá got. Hang sú lyoz ta: „nem va gyunk kol dus or szág… A sze -
gény ség el le ni harc va la mennyiünk kö te les sé ge… önér ze te sen és tisz -
tes sé ge sen ki akar juk ven ni a mun ká ból a ré szün ket.”32 In dít vá nyozta:
a köz gyû lés for dul jon a belügy mi nisz ter hez és kér je, te gye lehe tô vé,
hogy a fô vá ros szo ciá lis adó cí men pót adót (cél adót) vet hes sen ki. Az
in dít ványt a köz gyû lés lel ke sen fo gad ta, és ha tá ro zat ban rög zí tet te.33

Ám ér de mi vá lasz nem ér ke zett. A ter vek, öt le tek meg va ló sí tá sá nak leg -
több ször nem a jó szán dék hiá nya, ha nem a pénz szû ke sza bott ha tárt.
Mil lok Sán dor, Ré vész Mi hály, Stern Szeréna és Kál mán Jó zsef agi lis
fel lé pé sé nek és kö vet ke ze tes sé gé nek kö szön he tôen a pót költ ség ve té si
tár gya lá sok során oly kor mégis si ke rült ki sebb-na gyobb össze ge ket szo -
ciá lis cé lokra át cso por to sít tat ni.34 Egyéb ként nem vé let le nül ne vez te
Stern Szeréna hiva ta lát Kô vá gó pol gár mes ter „az én leg drá gább ügy -
osz tá lyom”-nak.
1946 ja nuár já ban Sza ka sits Ár pád, a tör vény ha tó ság el nö ke gyer mek -

men té si ak ciót hir de tett. Az el ha gyott, elár vult men he lyi gye re kek egész -

31 PIL 686. f. 475. ô. e. Lásd bô veb ben VAR SÁ NYI Eri ka: Egy kar rier a bu da pes ti közélet ben: Stern Szeréna.
In: PA LA SIK Má ria–SI POS Ba lázs (szerk.): Há zas társ? Mun ka társ? Ve tély társ? Nap vi lág Kiadó, Bu da pest,
2005. 207–220.

32 Fô vá ro si Köz löny, 1946/12. 397.
33 BFL IV. 1403. a 197/1946 kgy. sz.; Fô vá ro si Köz löny, 1946/13. 429.,1946/17. 523–524.
34 BFL IV. 1403. a 243/1946 kgy. sz. és Fô vá ro si Köz löny, 1946/21. 589–601.
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sé gét sze ret ték vol na ja ví ta ni, éle tü ket szí ne sí te ni az zal, hogy né hány
hét re vi dék re, il let ve több hó na pos kül föl di nya ra lás ra kül dik ôket – fô -
ként a Ba la ton nál és Svájc ban. „Ame ri ká ból fe le sé get, Braun sch weig -
bôl csa lád ta go kat, Svájc ból gyer me ket kér nek karácsonyra Stern Sze rén
ta nács nok nô tôl” cím mel a Fô vá ro si Nap ló ban 1946. de cem ber 14-én
meg je le nô írás ér té kes és ér de kes in for má ció kat kö zöl a Tár sa da lom po -
li ti kai Ügy osz tály szer teága zó te vé keny sé gé rôl, vi déki és kül föl di kap -
cso la tai ról. A fô vá ros üdül te té si ak ció ját ki ter jesz tet ték a ta non cok ra is,
és a pol gár mes ter a ba la tonali gai és a ba la ton bog lá ri üdü lô te le pet a ta -
nonc if jú ság ren del ke zé sé re bo csá tot ta.35 Sike rült csök ken te ni a cse cse -
mô ha lan dó sá got, s kö zel száz tbc-fer tô zé sen átesett vagy ve szé lyez te tett
ta nu lót küld tek ki Svájc ba, rend sze re sí tet ték a ru ha osz tást a ki sis ko lá -
sok nak, rend be ho zat ták a meg ron gá ló dott óvo dák egy ötö dét, me le ge -
dô vé ala kí tot ták a Ha dik ká vé há zat (a XI. ke rü let ben, a mai Bar tók Bé -
la úton). Hoz zá kezd tek a nyo mor te le pek – a Má ria Va lé ria- és az
Au gusz ta-te lep – régóta ese dé kes fel szá mo lá sá hoz.36

Az 1946. de cem be ri rend kí vü li köz gyû lé sen Sza ka sits nagy sza bá sú, az
élet min den te rü le tét át fo gó prog ra mot ter jesz tett elô, amely ben a szo -
ciál po li ti kai ten ni va lók is szép szám mal sze re pel tek: így az összes nyo -
mor te lep és tö meg szál lás fel szá mo lá sa, a kis la kás-é pí tés fo ko zá sa, az
anya- és gyer mek vé de lem to váb bi fej lesz té se, a ha di rok kan tak meg se gí -
té se, a kö ze gész ség ügyi ál la po tok ja ví tá sa, a mun ka nél kü li ség csök ken -
té se stb. Az im po záns ter ve ket azon ban csak kül föl di köl csön fel vé te lé -
vel tar tot ták meg va ló sít ha tó nak.37

Bechtler al pol gár mes ter nagy fon tos sá got tu laj do ní tott a szo ciá lis gon -
dos ko dás in téz mé nye sí té sé nek, an nak, hogy a jó té kony ko dást iga zi szo -
ciál po li ti ká val vált sák föl: az em ber vé de lem ter jed jen ki min den ko rosz -
tály ra és min den rá szo ru ló ra. E tö rek vé sei ben jó part ner nek bi zo nyult
a koa lí ciós pár tok kép vi se lôi nek több sé ge is. Kô vá gó Jó zsef az új, fo -
rint költ ség ve tés elô ké szí té se so rán ki je len tet te, hogy a szük sé ges ta ka -
ré kos sá gi szem pon tok, meg szo rí tá sok va la mennyi ügy osz tályt érin te ni
fog ják – a szo ciál po li ti ká val és az egész ség üggyel fog lal ko zók ki vé te lé -

35 Fô vá ro si Köz löny, 1946/17. 521–523.
36 Nép sza va, 1946. no vem ber, 2. – A té má hoz elôz mény ként lásd BECHTLER Pé ter: A fô vá ros szo ciá lis te vé -
keny sé ge 1945-ben. Bu da pest, 1946./3. 111–113.; FA BRITZ KY An tal: Új úton szo ciál po li ti kánk, mond ja
P. Stern Sze rén ta nács nok. In: uô (szerk.): Fel tá mad a rom vá ros Bu da pest har ca az új jáépí té séért 1945–47.
Lé grá dy Test vé rek Rt., Bu da pest (é. n.)

37 BFL IV. 1403. a 642/1946 kgy. sz.; Nép sza va, 1946. de cem ber 21.; Fô vá ro si Nap ló, 1946. de cem ber 21.
A té má hoz lásd még POL LÁK NÉ STERN Szeréna: Csa lád vé de lem, gyer mek vé de lem. In: Nép sza va-Nap tár,
1947. Bu da pest, 1946. 101–102.
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vel. A kiemelt két ügy osz tály ed di gi ered mé nyei ga ran ciát je len te nek ar -
ra, hogy a ren del ke zé sük re bo csá tan dó anya gi erô for rá sok kal kor rek -
ten, a köz ja vá ra fog nak gaz dál kod ni. Ré vész Mi hály ja va sol ta, hogy a
ta ka ré kos ság ne ter jed jen ki a köz ok ta tás ra sem, mi vel az is ko lák rend -
be ho zá sa alap kö ve tel mény, in gye nes sé kell ten ni az ok ta tást, és tisz tes -
sé ge sen meg fi zet ni a ta ná ro kat.38

Tel je sen in do kolt volt, hogy a pol gár mes ter kiemelt fi gyel met for dított
a Tár sa da lom po li ti kai Ügy osz tály ra. Az 1946. ôszi pol gár mes te ri jelentés
ada tai le han go lóak vol tak. Esze rint az is ko lás ko rú gyer me kek kö zül öt -
ven ezer nek nincs ci pô je, ti zen öt ezer nek té li ka bát ja, húsz ezer leány nak és
ti zen öt ezer fiúnak nincs meg fe le lô ru há ja, kö zel ennyien nem rendelkez -
nek ele gen dô fe hér ne mû vel. Negy ven ezer ta nu ló ré sze sül élel me zé si segély -
ben, na pon ta mintegy har minc két ezer ta nu ló kap in gyen ebé det a svéd
és a dán ét kez te té si ak ció ke re té ben. A fô vá ros kö zel ti zen nyolc ezer ebé -
det oszt ki a rá szo ru ló fel nôt tek nek és gyer me kek nek, nagy részt té rí tés -
men te sen. Ám en nél sok kal több se gít ség re lett vol na szük ség, nem beszél -
ve a szo ciál po li ti ka más egyéb te rü le tén lé vô megol dat lan gon dok ról.39

A frak ció tag jai ke zel ték az em ber vé del met. Vá ros po li ti ká juk szer ves
ré sze volt az anya-, gyer mek- és fel nôtt vé de lem, to váb bá az idôs ko rúak -
ról, a tár sa da lom pe ri fé riá já ra ke rül tek rôl va ló gon dos ko dás, va la mint
a fiatal ko rú bû nö zôk „meg men té se” a tár sa da lom szá má ra. Tö rôd ni
kel lett a ha di rok kan tak kal és csa lád tag jaik kal, az ár ván ma radt gyer -
me kek kel, öz ve gyek kel, az ost rom alatt el pusz tult épü le tek haj lék talanná
vált la kói val, a fô vá rost elözön lô, a kör nye zô te le pü lé sek rôl is beáramló
kol du sok ára da tá val. A sze re tet ott ho nok, át me ne ti szál lá sok, me le ge -
dôk, nép kony hák szá má nak, il let ve fé rô he lyei nek gya ra pí tá sa igen csak
megemel te az ügy osz tály költ ség ve té sét.
A Tár sa da lom po li ti kai Szak bi zott ság ülé sein Kál mán Jó zsef gyak ran

el mond ta, hogy ki kell ter jesz te ni a tár sa da lom biz to sí tást. Stern Szeréna
egyetér tett ve le, hi szen ma ga is terv be vet te a ki si pa ro sok, kis ke res ke -
dôk, ér tel mi sé gi fog lal ko zá sú ki sem be rek biz to sí tá sát. A fel nôtt vé de -
lem ré szé nek te kin tet ték a csa lá dok nyá ri üdü lé sét, mun kás-ü dü lô te le -
pek lé te sí té sét. Nagy tet szést ara tott Stern Szeréna nô kong resszu si
be je len tése 1947 de cem be ré ben, ne ve ze te sen, hogy a fô vá ros a jö vô ben
meg szer vezi a több gyer me kes anyák üdül te té sét is.40 Ha son ló elé ge -

38 Nép sza va, 1946. au gusz tus 4.; PIL 283. f. 9/6 ô. e. (Stern Szeréna a tan sze mély zet fi ze té se me lé sé vel kap -
cso la tos köz gyû lé si fel szó la lás ra vo nat ko zó ja vas la ta.)

39 Vi lá gos ság, 1946. no vem ber 9.; Fô vá ro si Köz löny, 1946/53. II. mel lék let. 9–10. (Az új ság cikk ben és a Közlöny -
 ben lé vô ada tok nem mindegyi ke egye zik.)

40 Nép sza va, 1947. jú lius 30. de cem ber 9.; PIL 283. f. 9/11 ô. e.
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dett sé get vál tott ki a szo ciál po li ti ka lel kes hí vei kö ré ben, hogy a három -
éves terv el sô esz ten  de jé re szó ló költ ség ve tés ben szo ciá lis felada tok ra
elôirá nyoz tak közel száz mil lió fo rin tot, amely bôl húsz mil liót kis la kás -
épí tés re kü lö ní tet tek el.41

A szo ciál de mok ra ták mun ká ját a koa lí ciós part ne rek is kel lô kép pen
mél tá nyol ták. A kis gaz da pár ti Bog nár Jó zsef kü lö nö sen az ár va há zi álla -
po tok ban ész lel he tô ked ve zô vál to zá so kat, a jobb el lá tást, az em berséges,
ott ho nos lég kört, a sze re tet ott ho ni fé rô he lyek gya ra pí tá sát emel te ki az ügy -
 osz tály költ ség ve té si vi tá ja kap csán. A terv sze rû és in téz mé nyes szo ciál -
po li ti ka irá nyá ba tett je len tôs elô re lé pést rész ben a po li ti kai viszonyokban
be kö vet ke zett vál to zá sok nak, rész ben Stern Sze ré ná nak tu laj do ní totta.42

Az ügy osz tály mun ká já ra fel fi gyelt az oszt rák test vér párt Ma gyaror -
szág ra ér ke zô de le gá ció ja, The o dor Kör ner, Bécs pol gár mes te re és a bécsi
köz ség ta nács asszony kül dött sé ge. An to nia Pla tzer és Ama lia Rei ser itteni
ta pasz ta la tai kat így sum máz ták: „Bu da pest élet for má já tól el va gyunk
ra gad tat va… Bu da pest nek szí ve van…, gyer mek ott ho naik min ta sze rûek,
és ha így ha lad to vább, ezen a té ren is túl szár nyal ja Bé cset… Bu da pest
pél dá ját kell kö vet nünk, ahol min den ki ere je meg fe szí té sé vel dol go zik.”43

The o dor Kör ner nyi lat ko za tot adott a Fô vá ro si Nap ló nak, s eb bôl ki -
de rül, mi lyen meg le pe tést oko zott szá má ra az, amit a fô vá ros éle té bôl
lá tott és meg ta pasz talt. Mint mond ta: „ta nul má nyoz ni is kí vá nom mind -
azt, ami Bu da pes ten jó és meg szív le len dô… Szin te meg va gyok szé dülve
et tôl a nagy pezs gô élet tôl, ami itt Bu da pes ten van… min den vi lá gos,
a ki ra ka tok gyö nyö rûen van nak meg vi lá gít va, holott ez Bécs ben ta karé -
kos sá gi okok ból ti los.”44 A Tár sa da lom po li ti kai Ügy osz tály je len té seit
rend sze re sen el küld ték Svájc ba, Svédor szág ba, Dá niá ba, Fran ciaor szág -
ba, sôt ame ri kai szo ciá lis in téz mé nyek is kér ték a be szá mo lói kat.45

A szo ciá lis gon dos ko dás fon tos te rü le te a mun ka nél kül ma ra dó, ám
mun  ka ké pes la kos ság gond jai nak ke ze lé se. Az el sô vi lág há bo rú után
Eu ró pa-szer te meg ho no so dott a mun ka nél kü li-se gély, Ma gyaror szá gon
csu pán an nak egy faj ta sze rény vál to za ta. E na gyon ko moly és sú lyos prob -
 lé má val az új de mok ra ti kus szel le mû po li ti kai gré mium sem tu dott egy -
 könnyen meg bir kóz ni. Jól le het a szo ciál de mok ra ta vá ros atyák – Bechtler
Pé ter al pol gár mes ter rel az élen – már a kez det kez de tén, 1945-ben elha -

41 Nép sza va, 1947. no vem ber 25.
42 Fô vá ro si Köz löny, 1946/37. II. mel lék let. 30.
43 Bu da pest pél dá ját kell kö vet nünk Bécs ben. Fô vá ro si Nap ló, 1947. ok tó ber 12. ok tó ber 5; NÁ DOR Je nô:
Több év re ter je dô la kás épí tô ter vet ké szít a Szo ciál de mok ra ta Párt. Nép sza va, 1947. feb ruár 23.

44 Fô vá ro si Nap ló, 1947. feb ruár 15.
45 Fi gye lem mel kí sé ri a vi lág Bu da pest tár sa da lom po li ti kai mû kö dé sét. Nép sza va, 1947. jú lius 30.
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tá roz ták, hogy va ló ra vált ják ré gi kö ve te lé sü ket, a mun ka nél kü li ség ese -
té re vo nat ko zó biz to sí tást,46 a koa lí ciós kor mány zás idô sza ká ban is csak
a prob lé ma eny hí té sé re szol gá ló megol dá si ja vas la tok szü let tek. Ilyen
volt az át kép zô tan fo lya mok, köz mun kák szer ve zé se, vagy az úgy ne ve -
zett fog lal koz ta tó mû hely felál lí tá sa, ahol mintegy öt ezer mun ka nél kü -
li nek kí ván tak mun ka le he tô sé get biz to sí ta ni.47

Az 515/1946. köz gyû lé si szá mon sze rep lô – Pin tér Gé za ál tal be nyúj -
tott – in dít vány ér tel mé ben a köz gyû lés uta sí tot ta a pol gár mes tert, hogy
for dul jon az új jáépí té si mi nisz ter hez egy „új, szo ciá lis szel le mû, prog -
resszi vi tást szem mel tar tó” köz mun ka ren de let sür gôs ki bo csá tá sa vé -
gett.48 Gyön gyö si Ist ván az 1946. ok tó ber 16-i köz gyû lé sen in dít ványt
nyúj tott be, mely ben ja va sol ta, hogy a mun ka nél kü li ség „meg szün te -
tése” cél já ból kér jék a kor mány zat se gít sé gét az épít ke zé si te vé keny ség
elô moz dí tá sa ér de ké ben.49 1946. szep tem ber 27-én an ké tot tar tot tak
a mun ka nél kü li ség rôl. Ha lász Alf réd, a frak ció ak tív tag ja, a mun ka nél -
kü li ség el len sze re ként a sok szor han goz ta tott mun ka al ka lom-te rem tést
és/vagy a mun ka nél kü li ség el le ni biz to sí tás be ve ze té sét ja va sol ta. Gyön -
gyö si Ist ván konk rét szá mí tá sok alap ján ki mu tat ta, hogy akár tíz ezer
mun ka hely is te remt he tô, ha az épí tô ipar ban in ten zív mun ká ba kez de -
nek. Pin tér Gé za a köz mun ká ra kö te le zet tek kel kap cso la tos ano má liákra
hív ta fel a fi gyel met.
Az an ké ton el hang zó in dít vá nyok a kö vet ke zôk vol tak: a ház tu laj do -

no so kat kény sze rít sék rá bér há zaik ja ví tá sá ra, kar ban tar tá sá ra; lé te sít -
se nek kis la kás-é pí tô szö vet ke ze te ket; ke res se nek hi tel- és for rás le he tô -
sé ge ket; szer vez ze nek mun ka adói és mun ka vál la lói mun ka kö zös sé ge ket.
Szó ba ke rült még pél dául az ipa ri mun ká sok kö ré ben a B-li stá zás fel -
füg gesz té se, a rö vi dí tett mun ka hét be ve ze té se, a „tel je sít mény-mun ka”
for szí ro zá sá nak be szün te té se.50 A si ke res ren dez vény azon ban je len tôs
vál to zást, elô re lé pést az ügy ben nemigen ho zott.
A mun ka nél kü li ség prob lé má ja mel lett a la kás ügyet is ál lan dóan napi -

ren den tar tot ta a frak ció. Az ost rom alatt több tíz ezer ott hon meg sem -
mi sült vagy élet ve szé lyes sé vált, ami csak sú lyos bí tot ta a vi lág há bo rú
elôtt is meg lé vô la kás gon do kat. A rom el ta ka rí tás sal, a vá ros új jáépí tésé -
vel kap cso la tos teen dôk kel fog lal ko zó ön kor mány za ti tes tü le ti ülé se ken

46 BECHTLER Pé ter: i. m. 113.
47 Vi lá gos ság, 1946, no vem ber 9.; Nép sza va, 1947. no vem ber 25.; PIL 283. f. 9/6 ô. e.
48 Vi lá gos ság, 1946. ok tó ber 18. és 30.
49 BFL IV. 1403. a 513/1946 kgy. sz.
50 PIL 283. f. 9/15 ô. e.
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a szo ciál de mok ra ták leg több ször szó ba hoz ták a la kás hiány, lak bér -
ügyek prob lé má ját is. 1945 nya rán a fô vá ros la kás ál lo má nyá ról ké szült
fel mé rés sze rint Bu da pes ten 215 392 la kás ból 171 848 hely reál lí tás után,
vagy akár anél kül is lak ha tó nak mi nô sült. A fô vá ros nak te hát hoz zá ve -
tô leg 50 000 új la kás ról kel lett vol na rö vid idôn be lül gon dos kod nia,
ami re az adott sú lyos gaz da sá gi vi szo nyok kö ze pet te alig ha volt lehetô -
ség. Ép pen ezért a köz gyû lé si pár tok kal kar ölt ve ke res ték az ideig le nes
vagy át me ne ti megol dá so kat a la kás hiány át hi da lá sá ra.
A sta bi li zá ció nyi tá nyát je len tô el sô fo rint költ ség ve tés vi tá ján, 1946

au gusz tu sá ban be nyúj tott több tu cat in dít vány kö zött szá mos fog lal -
ko zott a la kás kér dés sel, és a frak ció tag jai jól hasz no sít ha tó ja vas la -
tok kal já rul tak hoz zá a prob lé ma megol dá sá hoz. La dá nyi Ár min ja va -
sol ta, hogy az ideig le ne sen la ká sok ban el he lye zett hi va ta lo kat mie lôbb
köl töz tes sék át a rend be ho zott középü le tek be, így a la ká sok is mét
vissza kap hat ják ere de ti funk ció ju kat. Fi scher Jó zsef azt in dít vá nyoz ta,
hogy a fô vá ros vá sá rol jon tel ke ket, ame lye ken el kez dôd het a szo ciá lis -
la kás-é pí tô ak ció, to váb bá ve gye bér be a vá ros húsz év re a hasz ná la -
ton kí vüli lak ta nyá kat, ame lyek ben egy- és két szo bás la ká sok kiala kí -
tá sá val vi szony lag gyor san és könnyû szer rel mér sé kel ni le het ne a
la kás hiányt. Ágos ton Pé ter né a Mag dol na vá ros ban ab ba ma radt két -
száz negy ven kis la kás épí té sé nek be fe je zé sét sür get te, és ja va sol ta azt
is, hogy a kis la ká sos bér há zak lak bér jö ve del mét for dít sák la ká sok hely -
reál lí tá sá ra.51

Gyön gyö si Ist ván, a Köz mun ka ta nács el nö ki osz tá lyá nak ve ze tô je
1946 de cem be ré re fi gye lem re mél tó ter vet ké szí tett a ka taszt ro fá lis la -
kás hely zet ja ví tá sá ra. Sze rin te éven te legalább ezer la kást le het ne megépí -
te ni, ha er re for dí ta nák a köz mun ka vált ság öt ven szá za lé kát, va la mint
a költ ség ve tés öt szá za lé kát. Ja va sol ta to váb bá, hogy a Nép sza va és a
Vi lá gos ság in dít son kam pányt tíz ezer új la kás megépí té se ér de ké ben.52

Azt, hogy a koa lí ciós vá ros ve ze tés utol só hó nap jai ban ké szült la kás fel -
mé rés sze rint a fô vá ros nak – a la kás épí té si ak ciók, la kás felújí tá si prog -
ra mok el le né re – még min dig öt ven ezer csa lád szá má ra kel le ne ott hont
biz to sí ta nia, Bechtler Pé ter a la kos ság lét szá má nak nagy mér vû (kö zel
há rom száz ezer fôs) gya ra po dá sá val és a meg sem mi sült, il let ve lak ha tat -
lan ná vált épü le tek nagy szá má val ma gya ráz ta.53

51 Nép sza va, 1946. au gusz tus 25.; Vi lá gos ság, 1946. au gusz tus 25.; PIL 283. f. 9/19. ô. e.
52 PIL 283. f. 9/6 ô. e. és 9/ 19 ô. e.; Nép sza va, 1947. feb ruár 23.
53 Or szág gyû lé si ér te sí tô. Az or szág gyû lés 44. ülé se. 1948. feb ruár 12. 970.; Fô vá ro si Nap ló, 1948. február 14.
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Egész ség ügy és közellátás
A szo ciál de mok ra ták tisz tá ban vol tak az zal, hogy a szo ciál po li ti ka ered -
mé nyes sé ge sok ban függ a kö ze gész ség ügy fej lett sé ge, in téz mény há ló -
za tá nak kiépí tett sé ge, sze mé lyi és tár gyi fel té te lei nek biz to sí tott sá gá tól.
Az egész ség ügyi el lá tás te rén a vi lág há bo rút kö ve tôen igen sok ten ni va -
ló ja akadt a fô vá ros nak, nem csak az ost rom okoz ta hely reál lí tá sok
miatt, ha nem azért is, mert a gyen ge táp lál ko zás, egész ség te len lak hatási
vi szo nyok (la kó he lyül szol gált zsú folt óvó he lyek, pin cék) kö vet kez tében
meg sza po rod tak a gyógy ke ze lés re szo ru lók, riasz tó mé re te ket öl tött a
cse cse mô ha lan dó ság, ala po san fel szö kött a tbc-fer tô zöt tek, a ne mi be te -
gek szá ma. A front ról ha za tért ha di rok kan tak ról va ló gon dos ko dás is
ko moly meg ter he lést je len tett a szét zi lált egész ség ügy szá má ra.
A kö ze gész ség ügyi in téz mé nyek mû kö dé sé nek, a be teg el lá tás fel té te -

lei nek nor ma li zá lá sát szin te zök ke nô men te sen és vi szony lag rö vid idô
alatt si ke rült megol da ni – ál lí tot ta elis me rô leg Za mer cev ve zér ôr nagy,
Bu da pest orosz vá ros pa rancs no ka, és meg je gyez te, hogy ez zel a tel je sít -
ménnyel Ma gyaror szág az eu ró pai ál la mok él vo na lá ba ke rült.54

A szo ciál de mok ra ták azon ban kö zel sem vol tak elé ge det tek az egész -
ség ügyi ál la po tok kal. A mintegy hat ezer kór há zi ágy – sze rin tük – na -
gyon ke vés volt, még a fô vá ro si be te gek el lá tá sá hoz sem ele gen dô, nem
be szél ve ar ról, hogy a kör nye zô te le pü lé sek la ko sai is sok eset ben a fô -
vá ro si kór há za kat vet ték igény be. Úgy vél ték, hogy az egész ség ügy egyál -
ta lán nincs fel ké szül ve egy eset le ges jár vány hely zet ke ze lé sé re sem. Ezek
szem elôtt tar tá sá val szor gal maz ták a kór há zi fé rô he lyek szá má nak nö -
ve lé sét, sza na tó riu mok, üdü lô he lyek lé te sí té sét.55 Kü lö nö sen ag gasz tó -
nak tar tot ták a fiatal ko rú ne mi be te gek ma gas lét szá mát, ezért ja va sol -
ták, hogy a fô vá ros ha té ko nyab ban fog lal koz zon a prob lé má val.
Ha son ló fon tos sá got tu laj do ní tot tak a szü lô ott ho nok szá má nak és fé -
rô he lyei nek gya ra pí tá sá nak, kü lö nö sen az e te kin tet ben ko ráb ban pe -
ri fé ri ku san ke zelt vá ros ré szek ben.56 1946-ban a költ ség ve té si vi tá ban
igye kez tek ráirá nyí ta ni a fi gyel met az egész ség ügy te rén mu tat ko zó hiá -
nyos sá gok ra is, és azok sür gôs pót lá sá ra tet tek ja vas la tot. Töb bek kö -
zött új kór há zak épí té sét, a meg lé vôk fel sze re lé sé nek kor sze rû sí té sét,
az or vo sok fi ze té sé nek ren de zé sét, ja ví tá sát szor gal maz ták.57 Köz ség -

54 Fô vá ro si Köz löny, 1946/34. II. mel lék let. 16.
55 PIL 283. f. 9/ 20 ô. e
56 Fô vá ro si Köz löny, 1946/9. 273., 1946/13. 430.
57 Fô vá ro si Köz löny, 1946/31. II. mel lék let. 32–33.; Lásd még Nép sza va, 1947. már cius 19.
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po li ti kai kon cep ció juk az egész ség ügy komp lex ke ze lé sé nek igé nyé rôl
ta nús ko dik. Úgy vél ték ugyanis, hogy a kö ze gész ség ügy nem kor lá to -
zód hat csu pán az egész ség ügyi lé te sít mé nyek és fel sze relt sé gük fej lesz -
té sé re, a gyó gyí tó és ápo ló sze mély zet meg fe le lô lét szá má nak biz to sí -
tá sá ra; gon dos kod ni kell ar ról is, hogy min den ki meg fi ze the tô áron
hoz zá jut has son a szük sé ges gyógy sze rek hez, gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök höz. Nagy je len tô sé get tu laj do ní tot tak az egész sé ges kör nye zet meg -
te rem té sé nek, par kok, sé tá nyok, üdü lô te le pek, tisz ta sá gi és strand für -
dôk lé te sí té sé nek. Szük sé ges nek tar tot ták, hogy a vá ros il le té kes
ha tó sá gai a gyá rak, mû he lyek lé te sí té se kor az egész ség ügyi szem pon -
to kat fel tét le nül mér le gel jék az en ge dé lyek megadá sa kor, és kö rül te -
kin tôen jár ja nak el az egész ség re ár tal mas ipa ri lé te sít mé nyek el he lye -
zé se kor is. Ar ra is fel hív ták a fi gyel met, hogy az élel mi sze rek és az azo kat
áru sí tó üz le tek, pia cok fo lya ma tos el lenôr zé se is fon tos kö ze gész ség -
ügyi kö ve tel mény.58

Eh hez a té má hoz szo ro san kap cso ló dik a köz élel me zés, köz el lá tás fel -
té te lei nek biz to sí tá sa mint alap ve tô köz ség po li ti kai kö ve tel mény. A kér -
dés nek kü lö nös ak tua li tást adott a há bo rú kö vet kez té ben elôállt élel -
mi szer-, tü ze lô anyag-, tisz ta sá gi sze rek és egyéb köz szük ség le ti cik kek
hiá nya. Sú lyos bí tot ta a hely ze tet az infláció, a „fe ke te ke res ke de lem”
el ter je dé se, az új jáépí tés ter hei és a jó vá té te li kö te le zett sé gek. Nem volt
két sé ges, hogy a köz el lá tás nor ma li zá lá sá nak meg szer ve zé se meg ha -
ladja a fô vá ros te her bí ró ké pes sé gét. Mindazonál tal a szo ciál de mok ra -
ta vá ros atyák bá tor ter vet szôt tek az élel me zé si ne héz sé gek le küz dé sé -
re. Sza ka sits Ár pád dal az élen 1946 ja nuár já ban „Bu da pest ment se meg
ön ma gát!” jel szó val meg hir det ték az úgy ne ve zett kis kert ak ciót.59 En -
nek ke re té ben kér ték a kor mányt, hogy a fô vá ros kör nyé kén bo csás -
son a la kos ság ren del ke zé sé re meg mû vel he tô föld te rü le tet kony ha ker -
tek kiala kí tás ra, ahol le he tô ség nyíl na a leg szük sé ge sebb zöld ség fé lék
meg ter me lé sé re, s ez zel pó tol ni le het ne az el lá tás te rén mu tat ko zó hiány
egy ré szét. (Az öt let egyéb ként nem egye dül ál ló, ha son ló megol dá sok -
kal több euró pai nagy vá ros ban is pró bál koz tak, töb bek kö zött Bécs -
ben, Moszk vá ban és Le nin grád ban is.) A fô vá ros vál lal ta, hogy gon -
dos ko dik a szerszá mok ról, ve tô ma gok ról. Az ak ció – amely nek
szer ve zé sé re és irá nyí tá sá ra Bechtler al pol gár mes ter ka pott meg bí zást
– a koa lí ció va la mennyi pár já nak tá mo ga tá sát él vez te. A fô vá ros nak

58 PIL 283. f. 9/20 ô. e.
59 Nép sza va, 1946. ja nuár 3., 4., 15., 30.

tanulmányok168



azon ban sok kal na gyobb se gít ség re lett vol na szük sé ge a köz el lá tás ba -
jai nak or vos lá sá hoz.60

A vá ros ve ze tés a kor mány zat tól csak sze rény tá mo ga tás ra szá mít ha -
tott, re mény ked ni in kább a nem zet kö zi se gély szer ve ze tek, és Eu ró pa
tehe tô sebb ál la mai nak nagy lel kû sé gé ben le he tett. Vi tat ha tat lan, hogy
Kô vá gó pol gár mes ter se gély ké rô fel hí vá sa, az an gol Mun kás párt meg -
hí vá sá ra Lon don ba ér ke zô Kéthly An na köz ben já rá sa se gély szál lít má -
nyok ügyé ben, Böhm Vil mos svédor szá gi élel mi szer-gyûj té si ak ció ja, az
Egye sült Nem ze tek Se gé lye zé si és Re ha bi li tá ciós Igaz ga tó ság (UNR RA)
és a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt be kap cso ló dá sa az or szág, il let ve a fô vá -
ros köz élel me zé si prob lé mái nak megol dá sá ba, ko moly ered ménnyel
járt.61 A te kin té lyes mennyi sé gû élel mi szer-, ru ha ne mû-, ci pô-, gyógyszer -
 szál lít mány megol da ni ugyan nem, de legalább eny hí te ni tud ta a köz el -
lá tás, az egész ség ügy, a gyer mek vé de lem te rén meg lé vô, egy re sú lyos bo -
dó gon do kat. 1946 nya rán a fô vá ros gaz dál ko dá sá ban is kri ti kus hely zet
állt elô, ko moly élel mi szer-el lá tá si prob lé mák kal szem be sül tek a szociális
és egész ség ügyi in téz mé nyek, az új jáépí té si mun ká la tok meg tor pan tak.
A szo ciál de mok ra ta frak ció, ele mez ve a kiala kult hely ze tet, ar ra a követ -
kez te tés re ju tott, hogy a fô vá ros kül föl di köl csön nél kül képtelen úr rá
len ni a kiala kult kö rül mé nye ken, ezért ja va sol ta an nak mie lôb bi fel vé -
te lét.62

Az or szá go san is ka taszt ro fá lis sá vált köz el lá tá si ál la po tok miatt
a Gaz da sá gi Fô ta nács 1946. jú lius 23-i ülé sén dön tés szü le tett az orszá -
gos jegy rend szer be ve ze té sé rôl. A kö zel lá tás ügyi mi nisz ter – Bá rá nyos
Károly – au gusz tus 1-jei ha tállyal el ren del te az ál la mi élel mi szer je gyek
be ve ze té sét Bu da pes ten és a kör nye zô köz sé gek ben. A ren del ke zés értel -
mé ben az egész or szág te rü le tén csak „ha tó sá gi jegy” el le né ben le hetett
hoz zá jut ni a kö vet ke zô élel mi sze rek hez: fi nom liszt, ke nyér liszt, szá raz -
tész ta fé lék, sü tô ipa ri ké szít mé nyek.63 Ugyanak kor a Szov jetunió enyhí -
tet te az or szág jó vá té te li kö te le zett sé gét. Szep tem ber re a szo ciál de mokra -
ták nak kö szön he tôen si ke rült a fô vá ros hús el lá tá sát is meg szer vez ni, igaz,
az adag sze rény volt, de a ma ga ide jé ben mégis nagy je len tô sé ge volt.64

60 Vi lá gos ság, 1946. ja nuár 15. és feb ruár 10; Nép sza va, 1946. feb ruár 14.;
61 Vi lá gos ság, 1946. ja nuár 6., ja nuár 30., feb ruár 17., szep tem ber 6.; KÔ VÁ GÓ Jó zsef: Em lé ke zés egy jaj -
kiáltás ra. Bu da pest, 1946/12. 469–470.; LE STY ÁN Sán dor: Az UNR RA Ma gyaror szá gon. Uo. 471–482.

62 Vi lá gos ság, 1946. jú lius 16. és 17.
63 Nép sza va, 1946. jú lius 25.; Vi lá gos ság, 1946. jú lius 28. – A ren de let ér tel mé ben új jegy fé le sé gek kerültek
for ga lom ba. Ilyen volt pél dául az ál la mi fi nom liszt- ke nyér jegy, ál la mi ke nyér pót jegy ne héz tes ti mun kát
vég zôk szá má ra, ál la mi köz el lá tá si pót jegy mun ká sok nak stb.

64 Vi lá gos ság, 1946. szep tem ber. 6.
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Ok ta tás ügy
Az ok ta tá si in téz mé nyek za var ta lan mû kö dé sét ala po san meg ne he zí tet -
te, hogy az ost rom alatt sok is ko la épü let meg ron gá ló dott, ta ní tás ra al -
kal mat lan ná vált, és a té li idô szak ban beállt a tü ze lô hi ány, ami miatt a
ta ní tást de cem ber kö ze pé tôl már cius el se jéig szü ne tel tet ni kel lett.65

A tönk re ment is ko la épü le tek pót lá sa, ki ja ví tá sa meg ha lad ta a fô vá ros
anya gi le he tô sé geit, a kor mány tól sem szá mít ha tott hat ha tós se gít ségre,
ezért a szo ciál de mok ra ták új cél adó, az úgy ne ve zett is ko la adó be ve zeté -
sét ja va sol ták. El is ké szült a vo nat ko zó sza bály ren de let-ter ve zet, a köz -
gyû lés na pi rend re is tûz te, ám a meg vi ta tá sá ra nem ke rült sor, mi vel
Szaka sits Ár pád el nök min den in dok lás nél kül le vet te a na pi rend rôl.66

A köz gyû lés Kál mán Jó zsef in dít vá nyá ra a sé rült is ko lák hely re ho za ta -
lá hoz és kar ban tar tá sá hoz a pén zügy mi nisz ter tôl kért anya gi se gít sé -
get.67 Mindezek el le né re je len tôs ered mény ként köny vel het te el a fô vá -
ros, hogy már 1945 ta va szán idô le ge sen be ve zet ték a tan díj men tes sé get,
és a kö vet ke zô év ele jé re el ké szí tet ték a pe da gó gu sok új il let mény-sza -
bály ren de le tét. No ha a szo ciál de mok ra ta frak ció en nél töb bet sze re tett
vol na elér ni – legalább a sze gény sor sú gye re kek nek in gyen tan köny ve -
ket és tan sze re ket jut tat ni –, de er re az anya gi erô for rá sok hí ján ek kor
még nem nyílt le he tô ség.
Tu ró czi-T rost ler Jó zsef, a Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság nagy ok ta tá si ta -

pasz ta lat tal ren del ke zô je les ta nár egyé ni sé ge kü lö nö sen fon tos nak tar -
tot ta, hogy a vá ros kel lô gon dot for dít son a tan sze mély zet „szel le mi sza -
ná lá sá ra” is. Az volt a vé le mé nye, hogy egy új tár sa da lom hoz új is ko lá ra
és új szel le mû ok ta tás ra van szük ség.68 Ép pen ezért akar ta a pe da gó gu -
sok de mok ra ti kus szel le mû át kép zé sét mi ha ma rabb megol da ni. En nek
ér de ké ben szer ve zett a fô vá ros tan fo lya mot, ame lyen ne ves tu dó sok, po -
li ti ku sok, mû vé szek, írók tar tot tak elôadá so kat. A tan fo lyam ün ne pé -
lyes meg nyi tó ján, 1946. már cius 12-én meg je lent és elôadást is tar tott
Ke resz tú ry De zsô val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter, va la mint Ba logh
Ist ván mi nisz ter el nök sé gi ál lam tit kár.69

Szin te át hi dal ha tat lan aka dály ba üt kö zött vi szont az új el gon do lást
tük rö zô tan köny vek elôál lí tá sa. A fô vá ros nak nem volt eh hez sem kellô

65 Fô vá ro si Köz löny, 1946/34. 915.
66 Fô vá ro si Köz löny, 1946/27. 733–734.
67 Fô vá ro si Köz löny, 1946/30. 801–803.
68 Fô vá ro si Köz löny, 1946/12. 381–383.
69 Fô vá ro si Köz löny, 1946/19. II. mel lék let 9. Né hány név a fel kért elôadók kö zül: Ju stus Pál, Or tu tay Gyula,
Pá tzay Pál, Rajk Lász ló, Szent-Györ gyi Al bert, Tu ró czi-T rost ler Jó zsef, Ve res Pé ter stb.
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pén zü gyi fe de ze te, sem meg fe le lô pa pír mennyi sé ge.70 Vá mos Sán dor né
frak ció tit kár a pe da gó gu sok de mok ra ti kus szel le mû át kép zé se mel lett
sür gô sen megol dan dó feladat nak tar tot ta a ta ní tó kép zôk át szer ve zé sét
is. Szük sé ges nek tar tot ta az egész ség ügyi ok ta tás be ve ze té sét, az in ten -
zí vebb ze nei kép zést és a tes ti fe nyí tés szám ûzé sét az is ko lák ból. Ugyanak -
kor tisz tá ban volt az zal, hogy a frak ció ré gi vágy ál ma, az in gye nes tan -
szer el lá tás, a ta ní tók anya gi hely ze té nek ja ví tá sa még egy ideig vá rat
ma gá ra.71 Bechtler al pol gár mes ter 1947. jú liu si köz gyû lé si be je len té sé -
bôl tud ha tó, hogy párt ja és a fô vá ros il le té kes bi zott sá gai min dent el kö -
vet tek, hogy az év szep tem be ré tôl va la mennyi kis diák in gyen jut has son
tan könyv höz és tan sze rek hez.72 Ré vész Mi hály úgy vél te: fon tos, hogy
az is ko lák meg fe le lô anya gi for rá sok kal és bi zo nyos mér té kû au to nó -
miá val ren del kez ze nek.73

Miu tán Stern Szeréna 1946 már ciu sá ban le mon dott köz ok ta tás ügyi
bi zott sá gi tag sá gá ról, a he lyé re lé pô Kál mán Jó zsef ta nár kép vi sel te a
szo ciál de mok ra ták ok ta tás po li ti kai alap el veit. In dít vá nyok tö me gé vel
ost ro mol ta a köz gyû lést, szin te min den ap ró rész kér dés ben hal lat ta
szavát, fog lal ko zott az ok ta tás ügy min den ne mû sze mé lyi és tár gyi problé -
májával. Ja va sol ta – töb bek kö zött –, hogy az ipa ros és ke res ke dô tanulók
számá ra lé te sít se nek ott ho no kat, s a ke res ke del mi is ko lá kat ala kít sák
át kor sze rû gaz da sá gi is ko lák ká. In dít vá nyoz ta, hogy a köz gyû lés fordul -
jon a kor mány hoz kü lön fô vá ro si tan ügyi fô igaz ga tó ság felál lí tá sa érde -
ké ben. E tes tü let ré vén a fô vá ros, mint is ko la fenn tar tó, a do lo gi és ad -
mi nisztrá ciós ügyek mel lett ér de mi kér dé sek in té zé sé re is jo go sult lenne,
és le hetô sé ge nyíl na az ok ta tás szel le mé nek a de mok ra ti kus el vá rá sok -
hoz igazítá sá ra, ami re az adott vi szo nyok kö zött na gyon is szük ség
volna – ér velt az ügy fon tos sá ga mel lett.74 Kál mán Jó zsef in dít vá nyai -
nak több sé gét (ez utób  bit is) a köz gyû lés tá mo gat ta, és lé pé se ket is tett
meg va ló sí tá suk érdekében.
Az SZDP há rom éves ter ve ko moly, át fo gó prog ra mot tar tal ma zott az

ok ta tás ügy te rén is. Terv be vet ték a meg ron gá ló dott is ko la épü le tek teljes
hely reál lí tá sát, fel sze re lé sük pót lá sát, a könyv tá rak, sport pá lyák szá má -
nak gya ra pí tá sát, a ta na nyag kor sze rû sí té sét, a tan sze mély zet to vább -
kép zé sét, a fel nôtt ok ta tás fel té te lei nek meg te rem té sét, öt éves kor tól

70 Fô vá ro si Köz löny, 1946/6. 148.; Nép sza va, 1946. jú nius 7.
71 Fô vá ro si Köz löny, 1946/37. II. mel lék let. 25–26.
72 BFL 1403. b. 356/1947. kgy. sz.; Nép sza va, 1947. jú lius 26.
73 Nép sza va, 1947. feb ruár, 23.
74 BFL IV. 1403. a 213, 264, 302, 366, 405, 452, 516, 563/1947 kgy. sz.
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a köte le zô óvo dai kép zést stb.75 A meg va ló sí tás üte me azon ban le las -
sult. Az okok itt is, mint más te rü le te ken, fô ként a kel lô anya gi erô for -
rá sok hiá nyá ban ke re sen dôk, de sok idôt és ener giát von tak el az ér de -
mi mun ká tól a pár tok kö zöt ti ha tal mi vil lon gá sok is. A koa lí ciós
kor mány zás utol só esz ten de jé ben már csak el vét ve hang zott el egy-egy
ok ta tás po li ti kát érin tô, nem túl nagy hord ere jû in dít vány. Ilyen volt pél -
dául Igaz Má ria ja vas la ta a nap kö zi ott ho ni szak felügye lôi rend szer meg -
szer ve zé sé re. Le het sé ges, hogy so kan a köz ok ta tás összes gond já nak,
ba já nak megol dá sát a fe le ke ze ti is ko lák kü szö bön ál ló ál la mo sí tá sá tól
vár ták. Nem vé let len, hogy ami kor Sza ka sits Ár pád 1948. jú nius 23-án
be je len tet te a köz gyû lé sen, hogy az or szág gyû lés meg sza vaz ta az is ko -
lák ál la mo sí tá sá ról szó ló tör vény ter ve ze tet, a hírt nagy ová ció val fo gad -
ták a tör vény ha tó ság tag jai. De az ülés te rem bôl ek kor már hiány zott az
egy ko ri szo ciál de mok ra ta frak ció.76

Vá ros gaz dál ko dás, vá ros fej lesz tés
1947. áp ri lis 14-én a Köz igaz ga tá si Bi zott ság ülé sén Ré vész Mi hály be -
je len tet te: párt ja el sô ként el ké szí tet te az or szá gos há rom éves terv hez
iga zo dó gaz da sá gi ter vét, amely a mo dern fô vá ros meg te rem té sét cé -
loz za, és kész azt a töb bi párt ter vei vel összeegyez tet ni.77 A do ku men -
tu mot Ré vész And rás ál lí tot ta össze Ság hy Gá bor, Ma rót Gyu la és szá -
mos más hi va ta los sze mély köz re mû kö dé sé vel. Ezt kö ve tôen el ké szült
a be ru há zá si prog ram is, mely nek egyes té te leit szem be sí tet ték a pol -
gár mes te ri elô ter jesz tés ben sze rep lô ada tok kal. A ket tô kö zött nagy
elté rés mu tat ko zott, fô ként a tár sa da lom po li ti ka te kin te té ben: a pol -
gár  mes te ri ter ve zet ugyanis lé nye ge sen szûk mar kúbb volt.78 A köz ség -
po li ti ka szin te min den te rü le tét felöle lô mun ka prog ram nak csak tö re -
dé ke ke rül he tett be a fô vá ro si pár tok ál tal jú lius vé gén el fo ga dott
kon cep ció ba.79 A téma pén zü gyi szak bi zott sá gi vi tá ján Mil lok fi gyel -
mez te tett, hogy a há rom éves terv re vo nat ko zó pol gár mes te ri ja vas lat
„csak ar ra va ló igyek vés, hogy szo ciá li sabb fô vá ros… le gyen, amely -
ben a dol go zók jobb élet kö rül mé nyek kö zött él het nek. Re mél jük azon -

75 PIL 283. f. 9/12 ô. e.
76 Fô vá ro si Köz löny, 1948/9. (Igaz Má ria in dít vá nya); BFL IV. 1403. a 258/1948. kgy. sz. (Sza ka sits bejelentése).
77 Nép sza va, 1947. áp ri lis 15. Lásd rész le te sen: Fô vá ro si Köz löny, 1947/17. 489–490.
78 PIL 283. f. 9/112. ô. e.
79 Nép sza va, 1947. jú nius 17.
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ban, hogy a kö vet ke zô há rom éves terv ben már meg va ló sít hat juk mind -
azo kat a fon to sabb in téz mé nye ket, ame lyek a szo cia lis ta párt prog ram -
já ban sze re pel nek.”80

A fô vá ros ost ro ma kö vet kez té ben te te mes ká rok ke let kez tek Bu da pest
köz üze mei ben is. Az zal, hogy az élet nor ma li zá lá sá nak fon tos elô fel té -
te le az alap ve tô szol gál ta tá sok biz to sí tá sa, va la mennyi fô vá ro si képviselô
egyetér tett. Vi ta a hely reál lí tás sor rend je és az anya gi fe de zet elô te rem -
té sé nek mi ként je, kü lö nö sen a vissza-vissza té rô köz üze mi ta ri fa eme lés
vagy csök ken tés mér té ke kö rül bon ta ko zott ki. A frak ció tar tot ta magát
a múlt ban is han goz ta tott ál lás pont já hoz: a köz üzem „tart sa el ma gát,
szol gál ja ki a la kos sá got és ne akar jon ke res ni raj ta”. Sür gô sen megol -
dan dó felada tok kö zé so rol ta a köz le ke dés kor sze rû sí té sét és a föld alatti
vas út vo nal kiépí té sét, s ál ta lá ban a köz üze mi dí jak nak a la kos ság te her -
bí ró ké pes sé gé hez iga zí tá sát.81

A fô vá ro si üze mek mû kö dé sé re vo nat ko zó szo ciál de mok ra ta el vek
azon ban a gya kor lat ban nem va ló sul hat tak meg. A rend kí vül sú lyos gaz -
da sá gi vi szo nyok, az infláció kö ze pet te ál la mi se gít ség re, köl csö nök re
volt szük ség már ah hoz is, hogy a la kos ság nak legalább a mi ni má lis szol -
gál ta tá so kat nyúj ta ni tud ják. Ám az 1946-os év ele jén a kor mány egyik
pil la nat ról a má sik ra be szün tet te a köl csön fo lyó sí tá sát, s a szo ciál de -
mok ra ták egyik üzem po li ti kai alap el vé vel azo nos ál lás pont ra he lyez ke -
dett, azaz: az üze mek tart sák el ma gu kat. Ez a kö rül mény és a ro ha mos
áre mel ke dés, a víz-, a vil lany-, a gáz dí jak stb. eme lé se ar ra kész tet te a
vá ros ve ze tést, hogy össze hív ja a Pén zü gyi Szak bi zott ság rend kí vü li ülé -
sét. A bi zott ság tag jai nagy fel zú du lás sal fo gad ták a kor mány dön té sét
és az elen ged he tet len nek lát szó díj eme lé se ket. Ha lász Alf réd hosszas fel -
szó la lá sá ban ke mé nyen bí rál ta az ál la mi tá mo ga tás meg vo ná sát.
Ugyanak kor fi gyel mez te tett, hogy a má sik anya gi for rás sal, a ta ri fa eme -
lés sel na gyon óva to san kell bán ni, fel tét le nül te kin tet tel kell len ni a la -
kos ság te her bí ró ké pes sé gé re. Szó ba ke rült az üze mek ra cio na li zá lá sá -
nak kér dé se is, amit Kô vá gó pol gár mes ter a Bu da pest Szé kes fô vá ro si
Köz le ke dé si Rész vény tár sa ság nál (BSZKRT) tar tott kü lö nö sen in do kolt -
nak. Ugyanis úgy vél te: megen ged he tet len pél dául az, hogy több ezer,
ka to nai szol gá la tot tel je sí tô üze mi al kal ma zott bé rét a köz le ke dé si válla -
lat fi zes se. Döb be ne te sen so kan es nek ki be teg ség miatt is a mun ká ból,
amin – sze rin te – el sô sor ban jobb élel me zés sel és meg fe le lôbb ru ha el lá -

80 Nép sza va, 1947. jú lius 23. Mil lok fel szó la lá sá nak tel jes szö ve gét lásd Fô vá ro si Köz löny, 1947/34. 854–856.
81 PIL 283. f. 9/11 ô. e.; Nép sza va, 1946. jú nius 7.
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tás sal le het ne se gí te ni. Bró dy Er nô PDP-kép vi se lô som más ada tai –
a meg  kö ze lí tô leg húsz ez res lét szá mú cég nél kö zel nyolc ezer al kal ma zott
kü lön bö zô jog cí me ken (ka to nai szol gá lat, be teg ség, új jáépí té si mun kára
va ló beosz tás) tá vol ma rad a mun ká tól – még in kább alá tá masz tot ták,
hogy a vál la lat nál sür gô sen lét szám leépí tést kell vég re haj ta ni. Meg jegy -
zen dô, hogy Mil lok, a BSZKRT el nö ke el ha tá rol ta ma gát, il let ve a vál -
la lat igaz ga tó sá gát a pol gár mes ter hez be nyúj tott bead vány tól, amely az
üzem gaz dál ko dá sá val kap cso la tos éles kri ti ká kat ki vál tot ta. Igye ke zett
vé de ni a mun dér be csü le tét. Mint mon dot ta, a vi ta tár gyát ké pe zô anyag -
ban sok a va lót lan ál lí tás, ugyanak kor elis mer te, hogy a vál la lat nál van -
nak ko moly pén zü gyi, mun ka szer ve zé si prob lé mák.82

A de fi ci tes vál la la tok mû kö dé sé nek ki vizs gá lá sá ra a fô vá ros bi zott sá -
go kat kül dött ki, ame lyek tôl azt vár ta, hogy ja vas la to kat te gye nek a
pén zü gyi egyen súly meg te rem té sé re. A mun ka orosz lán ré szé vel 1947 vé -
gé re el is ké szül tek, és úgy ter vez ték, hogy a kö vet ke zô év el sô fe lé ben
meg szün te tik az üze mek de fi cit jét – tá jé koz tat ta a Köz igaz ga tá si Bi zott -
ság ülé sé nek részt ve vôit Ré vész Mi hály.83 A bi zott ság el sô je len té se a
gyógy für dôk ál la po tá ról s a megol dan dó felada tok ról 1948 feb ruár já -
ban ke rült nyil vá nos ság ra.84 A köz üze mek kel kap cso la tos gon dok azon -
ban a koa lí ciós kor mány zás meg szû né sét kö ve tô idôk re is átörök lôdtek,
és az ál la mo sí tá sok kal be kö vet ke zô vál to zá sok át ren dez ték a megoldásra
vá ró felada to kat is.
Nagy- Bu da pest meg va ló sí tá sá nak év ti ze dek óta na pi ren den lé vô ügye

a meg vál to zott po li ti kai hely zet ben is élén ken fog lal koz tat ta a szo ciál -
de mok ra tá kat. Ezért üd vö zöl ték öröm mel a Nagy- Bu da pest an két meg -
szer ve zé sét 1945 nya rán, és az ott ho zott dön tést, hogy meg kell ala kí -
ta ni a Nagy- Bu da pest Bi zott sá got, amely nek felada ta az ügy fel ka ro lá sa
és a régóta ese dé kes egye sí tés sel kap cso la tos teen dôk ki mun ká lá sa lesz.
1946 ele jén lét re is jött a ti zen két ta gú bi zott ság el nö ke Har rer Fe renc
lett, a szá zad elô óta Nagy- Bu da pest buz gó hí ve. A szo ciál de mok ra tá kat
Fi scher Jó zsef, Mil lok Sán dor és Ré vész Mi hály kép vi sel te.85 Ám Nagy-
 Bu da pest ak kor még nem va ló sult meg, hiá nyoz tak hoz zá a gaz da sá gi
és pén zü gyi fel té te lek. A Köz mun ka ta nács az adott kö rül mé nyek kö zött
csu pán azt a felada tot kap ta, hogy „a kör nye zô vá ro so kat és köz sé ge -
ket Nagy- Bu da pest be va ló beol va dá sá ra elô ké szít se”– nyi lat koz ta

82 Fô vá ros Köz löny, 1946/10. 302–312.
83 Nép sza va, 1947. de cem ber 16.
84 Fô vá ro si Nap ló, 1948. feb ruár 14.
85 PIL 283. f. 9/7 ô. e.
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Bechtler a par la ment ben 1948 feb ruár já ban.86 Har rer ek kor tájt azon az
ál lás pon ton volt, hogy a kör nye zô te le pü lé sek fô vá ros hoz csa to lá sá val
egyelô re vár ni kell. Ki fej tet te: a köz igaz ga tás ál ta lá nos re form ja elôtt
nem cél sze rû „ezt a nagy ope rá ciót vég re haj ta ni”. Elôbb tö re ked ni
kellene a te le pü lé sek kö zöt ti szín vo nal kü lönb ség kiegyen lí té sé re, s ki
kel le ne épí te ni a fô vá ros és a kör nyék kö zöt ti köz le ke dést biz to sí tan dó
gyors vas utat. Ha son ló vé le mé nyen volt Fi scher Jó zsef is. A Tör vény ha -
tó sá gi Bi zott ság kom mu nis ta alel nö ké nek, Széll Je nô nek az volt a ha tá -
ro zott vé le mé nye, hogy Nagy- Bu da pest meg va ló sí tá sa nem tûr ha lasz -
tást, ez ügy ben azon nal in téz ked ni kell.87

Bu da pest vá ros fej lesz té si prog ram já nak tár gya lá sát az 1948. áp ri lis
21-i köz gyû lés tûz te na pi rend re. A kon cep ció Bu da pes tet és a kör nye -
ze té ben lé vô vá ro sias te le pü lé se ket egy ség ként ke zel te, s szá molt Nagy-
 Bu da pest mie lôb bi lét re ho zá sá nak le he tô sé gé vel. Ám a meg va ló sí tás ra
csak – az MKP ja vas la ta nyo mán – az 1949. évi XXVI tör vény cikk ér -
tel mé ben 1950. ja nuár 1-jé vel ke rült sor.
Az SZDP a felada tok megol dá sá ban kiemel ke dô sze re pet szánt azok -

nak a mun ka bi zott sá gok nak, ame lye ket a jobb tör vény ha tó sá gi munka
ér de ké ben ho zott lét re. Ezek a tes tü le tek a vá ros igaz ga tás, vá ros gaz -
dál ko dás, vá ros ren de zés, a köz élel me zés, a tár sa da lom po li ti ka, az is -
ko la-, ok ta tás- és ne ve lés ügy, az ipa ri és ke res ke del mi té ma kör ben fel -
me rü lô teen dôk re spe cia li zá lód tak.88 A frak ció ta gok szá má ra ren de zett
szak elôadá sok kal, sze mi ná riu mok kal, va la mint a Nép sza va e cél ra rend -
sze re sí tett kü lön ro va tá val – Mi új ság a Vá ros há zán? – ugyan csak a vá -
ros há zi te vé keny ség ha té kony sá gát se gí tet ték elô.89 Ré gi kí ván sá gok
mel lett új öt le tek tu cat já val igye kez tek job bá, ha té ko nyab bá ten ni az
ön kor mány za ti tes tü let mun ká ját.90 Mindeb ben köz re ját szott az a tény,
hogy az SZDP egy fe lôl jól tud ta ka ma toz tat ni meg vál to zott po li ti kai
stá tu sá ból adó dó le he tô sé geit, más részt reál po li ti kai meg fon to lás ból
elein te még vi szony lag jól együtt tu dott mû köd ni koa lí ciós part ne reivel.
Mindeb ben – kor tár si vé le mé nyek sze rint – Sza ka sits Ár pád nak kiemel -
ke dô sze re pe volt.91

86 Or szág gyû lé si ér te sí tô. Az or szág gyû lés 44. ülé se. 1948. feb ruár 12. 967–971.
87 Fô vá ro si Nap ló, 1948. feb ruár 14.; Uo. 1948. feb ruár 7.
88 PIL 283. f. 9/ 11. ô. e.
89 PIL 283. f. 9/ 20. ô. e.; Nép sza va, 1946. jú nius 4. és jú nius 7. – Né hány elôadó és né hány té ma: Ré vész
Mi hály: A fô vá ros au to nó miá ja, Bechtler Pé ter: Vá ros igaz ga tás, Fi scher Jó zsef: Vá ros ren de zé si ter vek,
Far kas Zol tán: Nagy- Bu da pest, Mil lok Sán dor: Mo dern köz le ke dés.

90 PIL 283. f. 9/ 19. ô. e.; Nép sza va, 1946. au gusz tus 4. és au gusz tus 25.
91 Lásd Kô vá gó pol gár mes ter mél ta tó sza vait: Fô vá ro si Nap ló, 1946. ok tó ber 12.
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A koa lí ció vál sá ga, a szo ciál de mok ra ta frak ció vég nap jai
A koa lí ciós part ne rek együtt mû kö dé sé ben kez de tek tôl vol tak ki sebb-
na gyobb súr ló dá sok, oly kor kri ti kus idô sza kok, át me ne ti za va rok, ame -
lyek utóbb ko moly konflik tu sok ká, drasz ti kus tá ma dá sok ká nôt tek.
1946 nya rán és ôszén még szo li dabb nak mond ha tó po li ti kai össze tû zé -
sek, egy más nak sze gü lô el len vé le mé nyek kö ze pet te zaj lot tak a köz üzemi
ta ri fák ról és a ke rü le ti elöl já rói ál lá sok pár tok kö zöt ti ará nyos elosz tá -
sá val kap cso la tos tár gya lá sok, vagy az úgy ne ve zett B-li stá val fog lal kozó
vi ták. A „bé lis tá zás” öt le te a MKP-tól szár ma zott, s 1945 no vem be ré -
ben már kész volt a terv a köz igaz ga tás „meg tisz tí tá sá ra.” Cél ja a köz -
al kal ma zot ti kar lét szá má nak ra di ká lis csök ken té se és a po li ti kai lag nem -
kí vá na tos tiszt ség vi se lôk el tá vo lí tá sa az ap pa rá tus ból. A vég re haj tás hoz
a jo gi ala pot az 1946 má ju sá ban ki bo csá tott 5000/1946. sz. ME ren de -
let ad ta. Ez a ren del ke zés az 1938-as köz al kal ma zot ti lét szám hoz vi szo -
nyít va tíz szá za lé kos csök ken tést irá nyo zott elô. A lét szám leépí tést kétség -
te le nül in do kol ta, hogy a re ví ziós po li ti ka ered mé nye ként be kö vet ke zett
or szág gya ra pí tás miatt fel duz zadt a hi va ta li ap pa rá tus, to váb bá alá tá -
masz tot ták a vi lág há bo rút kö ve tô gaz da sá gi és pén zü gyi prob lé mák, és
nem utol só sor ban a jó vá té tel bôl fa ka dó kö te le zett sé gek. A Rajk Lász ló
belügy mi nisz ter sé ge alatt vé ghez vitt tisz to ga tás el sô két hó nap ja alatt
mintegy öt ven ezer tiszt vi se lôt fosz tott meg ál lá sá tól, he lyük re az úgy ne -
ve zett gyors tal pa ló tan fo lya mo kon ki kép zett „de mok ra ti kus ká de re ket”
ül tet ték. Az 1948 jú niu sáig hú zó dó tisz to ga tás ered mé nye ként egyes for -
rá sok sze rint nyolc van ezer sze mélyt bo csá tot tak el, má sok száz ezer kö -
rü li lét szá mot re giszt rál tak. A fô vá ros meg kö ze lí tô leg ti zen négy ezer fôs
köz igaz ga tá si ap pa rá tu sá ból több mint négy ezer al kal ma zot tat vet tek
fel a B-li stá ra – volt köz tük al pol gár mes ter, ta nács nok, fô jegy zô, fô taná -
csos, in té zet ve ze tô stb.92

A szo ciál de mok ra ta kép vi se lôk is szük sé ges nek tar tot ták a lét szám -
csök ken tést mind a Vá ros há zán, mind or szá go san, sôt egyetér tet tek az
egész köz igaz ga tás úgy mond meg tisz tí tá sá val a reak ciós ele mek tôl, de
a vég re haj tás mi ként jé vel már nem tud tak azo no sul ni.93 A ren de let elô -
ké szí té se kor a fô vá ros kü lön bö zô fó ru main több al ka lom mal meg fo gal -
maz ták az ál lás pont ju kat. Mil lok a Pén zü gyi Szak bi zott ság 1946. feb -

92 KI SZELY Gá bor: ÁVH. Egy ter ror szer ve zet tör té ne te. Ko ro na Kiadó, Bu da pest, 2000. 52.; KOL LE GA TAR SOLY
Ist ván (fô szerk.): Ma gyaror szág a XX. szá zad ban. 1. köt. Ba bits Kiadó, Szek szárd, 1996, 151.; Nép sza va,
1946. má jus 21.; Vi lá gos ság, 1946. jú nius 2.

93 Fô vá ro si Köz löny, 1946/29. 771–772.; Vi lá gos ság, 1946. feb ruár 14.
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ruár 26-i ülé sén hang sú lyoz ta: „Nem aka runk ke gyet len ked ni sen ki vel
se, és ez a B-li stá zás olyan ter mé sze tû kell hogy le gyen, ahol a szo ciá lis
szem pon tok és az ál lam és de mok rá cia ér de kei meg le gye nek véd ve.”94

A szo ciál de mok ra ták egy re gyak rab ban ta pasz tal ták és (ma guk kö zött)
ugyan csak ne hez mé nyez ték, hogy a má sik mun kás párt kü lön bö zô fondor -
la tok kal a sa ját em be reit igyek szik min den fon tos poszt ra oda ten ni.95

1946 má so dik fe lé ben a koa lí ción be lül kiéle zô dô fe szült ség saj tó reflexiói
már a vál ság el mé lyü lé sét, a koa lí ció eset le ges fel bom lá sát su gall ták.
A köz vé le mény meg nyug ta tá sát, a hely zet tisz tá zá sát cé loz ták a Fô vá -
ro si Nap ló ban meg je lent köz le mé nyek, va la mint az is, hogy köz zé tet ték
a lap ka rá cso nyi kör kér dé sé re ér ke zett vá la szo kat (mi a vá ros há zi koalí -
ció je len tô sé ge, jö vô je, az új jáépí tés ben elért ered mé nyek stb.). A kü lön -
bö zô po li ti kai párt ál lá sú sze mé lyek nyi lat ko za tá ból ki tû nik, hogy va la -
mennyien hi tet tet tek a koa lí ció fenn tar tá sa mel lett, amit több sé gük az
adott hely zet ben egye dü li ra cio ná lis kor mány za ti for má nak te kin tett.96

1947-ben már egy re gya ko rib bá vál tak a dur va po li ti kai össze csa pá -
sok a Vá ros há za ber kei ben is, amit el sô sor ban az MKP drasz ti kus él re
tö ré se idé zett elô. Eb ben a hely zet ben a szo ciál de mok ra ták igye kez tek
megôriz ni po zí ciói kat, be fo lyá su kat a hi va ta li ap pa rá tus ban is. Ez a tö -
rek vés tet ten ér he tô a frak ció és a fô tit kár ság kö zöt ti le ve le zés ben, az
in té zô bi zott ság ülé sei nek jegy zô köny vé ben, va la mint a két párt kö zöt -
ti le vél vál tá sok ban, a vá ros há zi össze kö tô bi zott sá guk ira tai ban is.97

Tény, hogy ala po san meg ko pott a part ne rek egy más irán ti to le ran ciája.
Az or szá gos po li ti ká ban be kö vet ke zett ra di ká lis „bal ra to ló dás” és a
szûn ni nem aka ró gaz da sá gi gon dok is hoz zá já rul tak a po li ti kai in dula -
tok el sza ba du lá sá hoz. A koa lí ciós part ne rek, el sô sor ban a szo ciál demok -
ra ták, igye kez tek legalább „ki fe lé” megôriz ni a nyu ga lom és a vi szonyla -
go san bé kés együtt mû kö dés lát sza tát, ha bár a há rom éves terv frak ció be li
vi tá ja al kal má val egyes kép vi se lôk a kom mu nis ták egy re erô tel je seb ben
meg nyil vá nu ló egyed ural mi tö rek vé sei miatt is szót emel tek. Ám Ré vész
ek kor még min dig az in du la tok le csil la pí tá sa ér de ké ben tisz tá zan dó fél -
reér té sek rôl, fe les le ges ag gá lyos ko dás ról be szélt. Ha tá ro zot tan ál lí tot -
ta, nincs szó ar ról, hogy a kom mu nis ták egyed ural mat akar ná nak, de

94 Fô vá ro si Köz löny, 1946/11. 370.
95 PIL 283. f. 9/7 ô. e.
96 RÁT KAI Ká roly: A koa lí ció vál sá ga. Fô vá ro si Nap ló, 1946. ok tó ber 5.; Fô vá ro si Nap ló, 1946. de cem ber 21.
– A meg kér de zet tek kö zött sze re pelt az SZDP ré szé rôl: Ha lász Alf réd, Ré vész Mi hály, Far kas Zol tán, a pa -
raszt pár ti Ko vács Im re, a kom mu nis ta Kos sa Ist ván, Kmetty Já nos és Széll Je nô, va la mint Sup ka Gé za
a Pol gá ri De mok ra ta Párt tag ja.

97 PIL 283. f. 9/ 2 ô. e., 9/7 ô. e. és 9/ 27 ô. e.
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fi gyel mez te tett: „Vi gyáz ni kell, két mar xis ta párt van, össze vesz het nek
ma guk kö zött, de a Vá ros há zán és az or szá gos po li ti ká ban ma rad ja nak
meg együt te sen ve ze tôk nek ad dig, amed dig le het.”98

A két mun kás párt ri va li zá lá sa, a koa lí ciós pár tok ha tal mi har ca 1947
vé ge fe lé már kri ti kus mé re te ket öl tött. Az úgy ne ve zett köz tár sa ság-elle -
nes összees kü vés kap csán az FKGP-t komp ro mit tá lták, szét zi lá ló dott,
meg csap pant mind par la men ti, mind vá ros há zi frak ció ja. Az SZDP-n
be lül is egy re gya ko rib bá vál tak a né zet el té ré sek, vi ták, meg kez dôd tek
a ki lé pé sek, il let ve át lé pé sek az MKP-ba – tud ha tó meg pél dául a frakció
in té zô bi zott sá gá nak 1947. jú lius 16-i jegy zô köny vé bôl.99 Ez zel egyide -
jû leg megin dult az MKP szer ve zett tá ma dá sa a jobb ol da li nak mi nô sí -
tett szo ciál de mok ra ták el len.100 Mindezek el le né re Sza ka sits a Köz igaz -
ga tá si Bi zott ság 1947. de cem ber 15-i ülé sén ha tá ro zot tan ál lí tot ta:
„A fô vá ros és az egész or szág a fölemel ke dés út ján van. A kez de ti nehéz -
sé gek ko ra le zá rult, a holt pon ton át len dül tünk. A koa lí ciós vá ros ve zetés
ki tû nô ered ménnyel vizs gá zott, ha vol tak is né zet el té ré sek, a ter mé keny
vi ták so ha nem fa jul tak ká ros vi szá lyok ká.”101

Egé szen más ként lát ta a koa lí ció hely ze tét és jö vô jét a kom mu nis ta
Beér Já nos tisz ti fô ügyész 1948 feb ruár já ban. Hely zet ér té ke lé se a vá ros -
há zi koa lí ciós part ne rek rôl elô re ve tí tet te azt, hogy a „balol da li vá tisztult”
SZDP beol vad a „te kin tély ben és be fo lyás ban megerô sö dött” MKP-ba.
Vé le mé nye sze rint az egy ko ron fô ri vá lis nak szá mí tó FKGP már nem
ve szé lyez tet he ti párt ja am bí ciói nak meg va ló sí tá sát, a „Nagy Fe renc-i
po li ti ka” vá ros há zi kép vi se lôi Kô vá gó pol gár mes ter rel együtt meg buk -
tak, a párt „be csü le tes de mok ra tái val” vi szont kész ség gel és öröm mel
dol goz nak együtt. Ugyanak kor hang sú lyoz ta: „Nem ilyen egy sze rû a
kér dés test vér pár tunk kal, a vá ros há zi szo ciál de mok ra ták kal. A vá ros -
há zi szo ciál de mok ra ta párt jobb ol da li ve ze tés, jobb ol da li be fo lyás alatt
áll. Po li ti ká ja ha tá ro zot tan kom mu nis ta el le nes… min den tö rek vé sé vel
a har cos mun kás egy ség meg va ló sí tá sát aka dá lyoz za… ve szé lyez te ti a gaz -
da sá gi cél ki tû zé se ket… sztrájk han gu la tot szít… A hi va ta li te kin tély fe -
nye ge té sé vel aka dá lyoz za meg el ha tá ro zá saik vég re haj tá sá ban a pár -
tunk ba át lép ni aka ró szo ciál de mok ra tá kat.” Beér bi zo nyá ra úgy vél te,
hogy a szo ciál de mok ra ták el len fel so ra koz ta tott vá dak kel lô ala pot szol -
gál tat nak az el le nük va ló küz de lem fo ko zá sá ra. A sú lyos és alap ta lan

198 PIL 283. f. 9/6 ô. e.
199 PIL 283. f. 9/7 ô. e.
100 STRAS SEN REI TER Er zsé bet: A Szo ciál de mok ra ta Párt az or szág po li ti kai éle té ben (1944–1948). Múl tunk,

1990/3. 123–128.
101 Nép sza va, 1947. de cem ber 16.
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kri ti kai meg jegy zé sek mel lett párt ja üd vöz le tét és jó kí ván sá gait tol má -
csol ta az SZDP ba lol da lá nak és sok si kert kí vánt a „harc gyô zel mes be -
fe je zé sé hez, a komp ro misszum nél kü li párt tisz to ga tás hoz”.102

A MKP szó csö vé vé vált vá ros po li ti kai he ti lap, a Fô vá ro si Nap ló 1948.
feb ruár 21-i ve zér cik ké ben be szá molt az SZDP-on be lü li tisz to ga tás ered -
mé nyei rôl, ame lyek a cikk író ja sze rint a kom mu nis ták fô vá ro si frak -
ció ja és a „mun kás egy ség alap ján ál ló balol da li szo ciál de mok ra ták” hó -
na pok óta tar tó kö zös erô fe szí té sé nek kö szön he tôk.
Ezek után ért he tô, hogy a koa lí ciós idô szak utol só esz ten de jé ben a

köz ség po li ti kai mun kát hát tér be szo rí tot ták a min den na pi po li ti kai csa -
tá ro zá sok, tak ti ká zá sok, sze mé lyi prob lé mák. A szo ciál de mok ra ta frak -
ciót el sô sor ban sa ját po zí ciói nak meg vé dé se, il let ve a kom mu nis ták kal
va ló együtt mû kö dés, to váb bá a két párt fú zió já nak ügye fog lal koz tatta.
Sok kal na gyobb fi gyel met for dí tott so rai „meg tisz tí tá sá ra”, a sze mé lyi
ál lo mány ki cse ré lé sé re, mint az ér de mi vá ros há zi mun ká ra. Jól mu tat ja
a visszás hely ze tet a frak ció In té zô Bi zott sá ga tag jai nak 1948. feb ruár
6-án ti zen ki lenc szo ciál de mok ra ta tör vény ha tó sá gi tag aláírá sá val
benyúj tott do ku men tum. Eb ben a tes tü let átala kí tá sát in dít vá nyoz ták a
kö vet ke zô in do kok alap ján: „Miu tán az a vé le mé nyünk, hogy a je lenlegi
po li ti kai vo na lat az In té zô Bi zott ság je len le gi sze mé lyi össze té te lé nél fog -
va vin ni nem tud ja… ha az In té zô Bi zott ság a Párt és a mun kás osz tály
ér de keit tart ja szem elôtt, úgy ez elôl az ál ta lunk tol má csolt, de az ál -
talunk kép vi selt szé les tö me gek vé le mé nyét is ki fe je zô kí ván ság elôl nem
zár kóz hat el.”103

A tör vény ha tó ság szo ciál de mok ra ta cso port ja már cius 11-én kelt le -
ve lé ben kö zöl te a párt ve ze tés sel azok nak a frak ció ta gok nak a ne vét,
akik tôl a man dá tu mot „a párt bel sô éle té ben és po li ti kai irány vo na lá -
ban be kö vet ke zett vál to zás miatt” fel tét le nül meg kí ván ták von ni. Köz -
tük volt: Hed ry End re, Igaz Má ria, Jó zsef Mó ric, Kô mû ves Jó zsef né stb.
(össze sen ti zen egy fô). Kong resszu si jó vá ha gyás sal ki zár tak öt sze mélyt,
kö zöt tük Kál mán Jó zse fet, Mil lok Sán dort, Stein herz Si mont. To váb bá
egy ré geb bi párt ál lás fog la lás ra hi vat koz va104 fel szó lí tot tak öt or szág -
gyû lé si kép vi se lôt (Bechtler Pé tert, Fi scher Jó zse fet, Ki shá zi Ödönt,
Halász Alf ré dot és Ré vész Mi hályt), hogy mond ja nak le tör vény ha tósági
bi zott sá gi tag sá guk ról.105 Vé gül az iga zo ló vá laszt mány dön té se ér tel -

102 Fô vá ro si Nap ló, 1948. feb ruár 14.
103 PIL 283. f. 9/ 9. ô. e.
104 Ha or szág gyû lé si kép vi se lô nek vá lasz ta nak tör vény ha tó sá gi bi zott sá gi ta got, ak kor kö te les ez utób bi

tiszt ség rôl le mon da ni. A dön tést nem vet ték min dig szi go rúan.
105 PIL 283. f. 9/ 9. ô. e.; Fô vá ro si Nap ló, 1948. már cius 27.
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mé ben össze sen hu szon két fô nek kel lett tá voz nia a frak ció ból. A be hí -
vott pót ta gok áp ri lis 21-én fog lal ták el he lyü ket a fô vá ros ön kor mány -
za ti tes tü le té ben.106 Sza ka sits sze rint ez zel a „fel fris sí tés sel” a frak ció
csak nyer het. Kiss Ká roly, a tör vény ha tó ság újon nan meg vá lasz tott alel -
nö ke, így kom men tál ta a drasz ti kus sze mély cse rét: „Ezek nek az elemek -
nek a Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság ból va ló el tá vo lí tá sa le he tô vé te szi a
nyu godt, bé kés, al ko tó mun kát.”107

A ma gyar szo ciál de mok rá cia kö zel ne gyed szá za dos vá ros há zi te vé -
keny sé ge a két mun kás párt 1948 jú nius 12–14-én meg tar tott kö zös kong -
resszu sán dek la rált úgy mond egye sü lé sé vel lé nye gé ben be fe je zô dött.
A jú nius 23-i köz gyû lé sen az SZDP egy ko ri frak ció já nak ala po san meg -
ros tált tag sá ga már a Ma gyar Dol go zók Párt ja bu da pes ti tör vény ha tó -
sá gi cso port já ban fog lalt he lyet.

Ki te kin tés
Az MKP ál tal ki kény sze rí tett „fú zió val” a szo ciál de mok ra ták el le ni at -
ro ci tá sok nem szûn tek meg, sôt egy re drasz ti ku sab bá vál tak. Az Ál lam -
vé del mi Ha tó ság ál tal esz kö zölt meg fi gye lé sek, meg fé lem lí té sek, le tar -
tóz ta tá sok, a csa lád ta gok meg hur co lá sa, in ter ná lá sok, ki te le pí té sek és
ko holt vá dak alap ján meg ren de zett bûn vá di el já rá sok egy mást kö vet -
ték. Az „egye sü lés” el len zôi, de hí vei kö zül is szá mo san vál tak a fo ko -
zó dó ter ror ál do za tá vá. Az egy ko ri párt-, il let ve szak szer ve ze ti funk cio -
ná riu sok, kor mány ta gok, par la men ti kép vi se lôk, tör vény ha tó sá gi
bi zott sá gi ta gok, fô vá ro si tiszt vi se lôk, a rend ôr ség, a tisz ti kar tag jai, a
ci vil szfé rá ban te vé keny ke dôk kö ré bôl több száz szo ciál de mok ra ta el -
len in dult el já rás. A vád ira tok ban ál ta lá ban ál lam el le nes összees kü vés,
kém ke dés, há bo rús bûn tett, be sú gás sze re pelt. Az íté le tek vál to za to sak
és sú lyo sak vol tak: ha lál, élet fogy tig tar tó bör tön, vagy fegy ház, in ter -
ná lás, kény szer mun ka, ki te le pí tés stb.
Az SZDP-ta gok kon cep ciós pe rei nek so ra Pe y er és ti zen négy tár sa

kém ke dé si ügyé vel in dult még 1947 ôszén, majd 1949 és 1953 kö zött a
le tar tóz ta tá sok tö me ges mé re tû vé vál tak. A leg je len tô sebb ese mény
Kálmán Jó zsef és hu szon egy tár sa – a „volt vá ros há zi el len for ra dal mi
ele mek” – 1950 ôszén, a né pi de mok rá cia el le ni összees kü vés vád já val
in dí tott pe re volt. Vád lott jai az egy ko ri fô vá ro si kép vi se lôk so rá ból:

106 Nép sza va, 1948. áp ri lis 11.; Fô vá ro si Köz löny, 1948/21. 1–3.
107 BFL IV. 1403. a 215/1948 kgy. sz.; Nép sza va, 1948. áp ri lis 22.
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Büch ler Jó zsef, Györ ki Im re, Ker tész Mik lós, Kéthly An na, Sza ka sits
An tal; az 1945 utá ni tör vény ha tó sá gi bi zott sá gi ta gok kö zül: Kál mán
Jó zsef, La dá nyi Ár min, Vá mos Sán dor né és Bu da pest fô jegy zô je, Ré vész
And rás. A hu szon egy vád lott ból ti zen egy sze mély re ha lál bün te tést rót -
tak ki, a legeny hébb íté let ben az egyik be sú gó vá lett cel la tár suk ré sze -
sült, ô csak tíz évet ka pott. Az, hogy szo ciál de mok ra ták ki vég zé sé re az
1950-es évek ben még sem ke rült sor, az an gol Mun kás párt köz ben já rá -
sá nak kö szön he tô – ol vas ha tó a Ré vész And rás sal ké szí tett in ter jú ban.108

Ugyan csak 1950-ben emel tek vá dat Igaz Má ria el len Pil ler Gyu la és tizen -
 nyolc tár sa, va la mint Sza ka sits An tal el len Ta kács Jó zsef és tár sai peré -
ben. 1952-ben La borcz Ist ván és ti zen hat tár sa pe ré ben Bechtler Pé ter
el len in dult el já rás.
A két párt „egye sü lé sé ben” ak tív sze re pet vál la ló és a Vá ros há za éle -

té ben fon tos sze re pet ját szó szo ciál de mok ra ták kö zül Sza ka sits Ár pádra
1950-ben súj tot tak le (per be fo gá sa kor az El nö ki Ta nács el nö ke, ko ráb -
ban a fô vá ro si Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság el nö ke); Stein herz Si mon (1925
óta volt tag ja a tör vény ha tó ság nak) és Ki shá zi Ödön (1952-ben ön kor -
mány za ti kép vi se lô, a Szak szer ve ze ti Ta nács el nö ke) pe dig kon cep ciós
per ál do za tá vá vált.
Össze sen négy száz negy ven öt szo ciál de mok ra ta el len in dult el já rás,

közü lük száz öt ven egy sze mélyt bör tön re ítél tek (har minc egy élet fogy -
tig lant ka pott), két száz ki len cen fôt in ter nál tak, két gya nú sí tott ügyét
meg szün tet ték, egyet a bí ró ság fel men tett, egy a vizs gá la ti el já rás alatt
meg halt (a bör tön ben vagy az in ter ná ló tá bor ban to váb bi ti zen há rom
elítélt vesz tet te éle tét).109

A tör vény sér tô pe rek fe lül vizs gá la ta, a ko holt vá dak alap ján elítél tek
re ha bi li tá lá sa, ke gye lem ben ré sze sí té se Nagy Im re mi nisz ter el nök sé gével,
1953-ban meg kez dô dött, de az ügy meg le he tô sen von ta tot tan ha ladt.
A re ha bi li tál tak el sô cso port ja 1955 nya rán, a kö vet ke zô no vem ber ben,
és az utol só 1956 már ciu sá ban sza ba dult. Ám né me lyek ügye csak a
Ma gyar Szo cia lis ta Mun kás párt (MSZMP) Köz pon ti Bi zott sá gá nak
1962. au gusz tus 14–16-án, a tör vény sér té si pe rek le zá rá sá ról ho zott ha -
tá ro za ta után nyert be fe je zést. A sza bad láb ra he lye zet tel aláírat ták, hogy
„so ha töb bet nem be szél ar ról, hogy min ment ke resz tül”– em lék szik
vissza ki sza ba du lá sá ra Ré vész And rás, s ar ra is, hogy a bör tön bôl va ló

108 Ré vész And rás in ter jú. Ké szí tet te: HE GE DÛS B. And rás és KO VÁCS And rás 1986-ban. – Az 1956-os In té zet
Oral Hi sto ry Arc hí vu ma. 5. 669. A per rel kap cso lat ban lásd még uo. 453–668.; KÁ DÁR Zsu zsan na: A ma -
gyaror szá gi szo ciál de mok ra ta pe rek tör té ne te. 1996. 2. 3–48.; GÁ BOR Ró bert: Az iga zi szo ciál de mok rácia.
Küz de lem a fa siz mus és a kom mu niz mus el len. 1944–1948. Szá zad vég Kiadó, Bu da pest, 1998. 286–297.

109 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (ÁBTL) 2.1 IX. /8/1.
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tá vo zá sa után is ál lan dó meg fi gye lés alatt állt, a mel lé ren delt de tek tív
min den ho vá kö vet te, mi ként sors tár sait is.110 A bör tön évek, a tes ti és a
lel ki ter ror, a kín val la tá sok, kín zá sok szá mos egyé ni tra gé diát okoz tak,
s a re ha bi li tá ció val so kan már mit sem tud tak kez de ni. Györ ki és Bechtler
szel le mi leg tel je sen leépült, el me be teg ként hagy ta el a fog dát. Ker tész
Mik lós sú lyos be te gen és tel je sen va kon sza ba dult.
A re ha bi li tá ciós ügyek 1962-ben a „re ha bi li tá ciós kár pót lás sal” zá -

rul tak. A „fáj da lom díj” na gyon kü lön bö zô volt: kész pénz, eset leg la kás
vagy egyéb jut ta tás – an nak függ vé nyé ben, hogy mi ként ala kult az il le -
tô vi szo nya az MSZMP-hez. A „be lé pôk”, mint pél dául Sza ka sits Ár -
pád há rom száz ezer, ve je, Schif fer Pál száz öt ven ezer fo rin tot ka pott.
A párt ba va ló be lé pést, a be hó do lást meg ta ga dó Ré vész And rás és né -
hány elv-, il let ve sors tár sa szá má ra öt ven ezer fo rint tal kí ván ták „jó vá -
ten ni mind azt a szen ve dést, ame lyet oko zott… [ne kik] a sze mé lyi kul -
tusz rend sze re”.111 A „ma ka csok” vagy kül föld re tá voz tak,112 vagy
vál lal ták a „bel sô emig rá ciót” és a min den lé pé sü ket kö ve tô, min den
tet tü ket el lenôr zô, hi va tal ból ki ren delt de tek tí vek tár sa sá gát.113

182 tanulmányok

110 Ré vész And rás in ter jú. i. m. 729., 855–857., ÁBTL 2.1 IX. /8/1 jel ze ten sze rep lô do ku men tum sze rint
Szaka sits 200 000 Ft „anya gi kár ta la ní tást” ka pott.

111 Uo. 855–857.
112 Pél dául Fi scher Jó zsef. A szo ciál de mok ra ta emig rá ció hoz lásd STRAS SEN REI TER Er zsé bet: A má so dik emigrá -

ció (1947–1956). és KÁ DÁR Zsu zsan na: A szo ciál de mok ra ta emig rá ció 1956 után. In: A ma gyar szo ciál -
de mok rá cia ké zi köny ve. I. m. 195–215.

113 KÁ DÁR Zsu zsan na: A szo ciál de mok ra ták für ké szé se itt hon és kül föl dön. Ru bi con, 2002/6–7. 47–50.




