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A magyarországi földreform (1945)

1944 őszén a Vörös Hadsereg átlépte Magyarország határait. Az ország területe 
hadszíntérré vált. A Vörös Hadsereg előnyomulása egyértelművé tette, hogy Ma
gyarországon lényeges társadalmi változások következnek be, s egyúttal e változá
sok jellegét is meghatározta. (Jelentős társadalmi átalakulást, egyebek között föld
reformot tartalmazott minden antifasiszta nagyhatalom tervezete is, de azok mér
téke és módja nem volt azonos.) A Vörös Hadsereg győzelmei a Tiszántúlon, Bu
dapest bekerítése lehetővé tette az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívását Debre
cenbe. Az ott összegyűlt (nem választott, hanem kinevezett) képviselők szinte ki
vétel nélkül azokat a pártokat képviselték (a Kisgazda Pártot, a szociáldemokratá
kat, a kommunistákat, a szegényparasztság képviseletében a Nemzeti Parasztpár
tot stb.), amelyek a háború előtt is az ellenzéket képviselték. Mindezeknek a pár
toknak korábban is volt elképzelésük a földreformról. Mindegyikük kiérlelt prog
ramot vitt a tarsolyában, hiszen az minden gondolkodó fő számára világos volt, 
hogy az 1920. évi földreform ellenére, amelyet jogosan látszatreformnak tartottak, 
a földtulajdonviszonyok átalakítása nélkül nem lehet biztosítani a társadalmi szer
kezet lényeges módosulását.

Minden, az Ideiglenes Nemzetgyűlésben magát képviselő pártnak volt tehát 
valamilyen elképzelése a földreformról, de egyik párt sem gondolt arra, hogy azt 
ne törvényként, parlamenti viták után hozzák létre. A legkiérleltebb állásponttal a 
kommunisták rendelkeztek, akik -  több variációban -  még a moszkvai emigráció
ban kialakították a maguk elképzeléseit, s így 1944 decemberében végleges elkép
zelésekkel rendelkeztek. A szociáldemokraták a párt 1930. évi agrárprogramjára 
támaszkodtak. A Kisgazda Párt is a korábban megfogalmazott elképzeléseire épí
tett. Debrecenben 1944 végén, 1945 első heteiben már komoly vita folyt arról, 
milyen mértékű legyen a földreform, s hogyan valósítsák meg. 1945. január 14-én 
a Nemzeti Parasztpárt nyilvánosságra hozta a maga javaslatát, ami nem volt más, 
mint a kommunisták programja, néhány változtatással. A kommunisták ugyanis
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nem akartak közvetlenül előállni a maguk elképzeléseivel, hogy ne provokálják a 
polgári, birtokos paraszti rétegeket képviselő pártokat. A javaslat körül heves vita 
alakult ki. A viták lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy birtokosparaszti vagy 
szegényparaszti reform valósuljon-e meg, vagyis hogy a parasztság melyik rétege 
kapja a földet. A két álláspont abban közös volt, hogy a nagybirtokot fel kell oszta
ni. A lebonyolítás módjában bújtak meg az eltérő részletek. A vita egyik résztvevő
je sem gondolt azonban arra, hogy ne a nemzetgyűlésben, s ne törvény formájában 
valósuljon majd meg a földreform.

Kivételes történelmi pillanat tanúi lehetünk. A Vörös Hadsereg előnyomulása 
nyomán ugyanis felbomlott a reakciós államapparátus, s olyan spontán népmozga
lom alakult ki (elsősorban az Alföldön), amelynek a középpontjában éppen a föld
reform állt. A mozgalom meghatározó ereje a szegényparasztság volt, amelynek 
képviselői nyíltan felléptek a nagybirtokok azonnali felosztása mellett. Igaz ugyan, 
hogy földfoglalásokra csak kevés helyen került sor, de a tömegnyomás mind erő
sebben volt érezhető. Végül az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. 
április 1-re összehívta a Nemzetgyűlést. Ott természetesen heves, s főleg hosszan 
elnyúló vitákra lehetett számítani.

A történelem azonban közbeszólt. A Dunántúlon ugyanis még erős ellenállást 
fejtettek ki a német csapatok, s velük együtt 10-11 magyar hadosztály. A magyar 
csapatok egy részének kikapcsolódását a háborúból remélte elérni a Vörös Hadse
reg vezérkara a földreform mielőbbi meghirdetésével. S ezt fontosabbnak ítélték a 
parlamenti formaságok betartásánál. A magyar politikusoknak ezt -  tetszett, nem 
tetszett -  el kellett fogadniok. 1945. március 15-én pártközi értekezlet ült össze, 
amely komolyabb vita nélkül elfogadta a rendelet tervezetét, a parasztpárt által 
javasolt formában. Március 17-én az Ideiglenes Kormány is megvitatta azt, majd 
közzétette a 600/1945. évi miniszterelnöki rendeletet a földreform azonnali meg
kezdéséről.

A rendelet értelmében az úgynevezett “úri” birtokok közül teljes egészében 
felosztásra kerültek az 1000 katasztrális holdnál nagyobb birtokok. A 100-1000 
hold közötti úri birtokokból, valamint a törvényhatóságok, községek és egyházak 
földbirtokaiból a rendelet 100 holdat meghagyott a tulajdonosnál. Ellenállók ese
tében mentesítettek 300 holdat. A 200 holdnál kisebb paraszti birtokokat a rendelet 
értelmében nem lehetett felosztani. Ezzel szemben a hazaárulóknak, háborús és 
népellenes bűnözőknek, a fasiszta pártok vezető tisztséget viselő tagjainak, a 
Volksbund tagjainak birtokait, az azok megművelésére szolgáló eszközökkel, élő- 
és holt felszereléssel, s a rajtuk lévő épületekkel együtt azok nagyságától függetle
nül el kellett kobozni, és szét kellett osztani. A politikai okokból elkobzott és fel
osztott földeken kívül a reform érvénye alá eső birtokok tulajdonosait az államnak 
kellett kártalanítania. A juttatottak a kataszteri tiszta jövedelem húszszorosát fize-
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tik az államnak, ennek 10 %-át rögtön, a földosztáskor, a többit 10 évi egyenlő 
részletekben. Azok, akiknek nem volt földjük, 20 évi részletekben.

A reform végrehajtását a rendelet a földigénylő bizottságokra bízta. Ezek tag
jait a parasztok választották. Ez a rendelkezés, valamint az a körülmény, hogy 
különösen az ország keleti felén 1945 első felében még gyenge volt a közigazga
tás, s feladatait nagyrészt a Vörös Hadsereg előnyomulásának mértékében spontán 
létrejövő külön-féle népi szervek (tanácsok, bizottságok) intézték, a valóban de
mokratikus reform-nak tervezett földosztást radikális, forradalmi útra terelte. így 
sajátos helyzet alakult ki, amelyet az jellemzett, hogy 1945. március 17-e után az 
ország keleti felén a földreformot radikálisan hajtották végre. Olyan személyek 
birtokaira is kiter-jesztették annak érvényét, akiknek a földjeit a rendelet érintetle
nül hagyta. Kevésbé történt ez a Dunántúlon. Itt ugyanis a földreformot olyan 
időben hajtották végre, amikor az Ideiglenes Kormány szervei már visszaszorítot
ták a különféle népi szervek hatáskörét. Itt tehát nagyobb arányban maradtak meg 
a rendelet keretei között.

A földreform forradalmi végrehajtását jelentette például, hogy a nincstelen 
parasztok nem vették figyelembe a mentesítéseket, ami olykor 300 holdat is meg
hagyott volna a földbirtokosnak. Nem voltak tekintettel az osztott birtokokra sem, 
vagyis azokra, amelyek telekkönyvileg ugyan több tulajdonos nevén voltak, de 
gyakorlatilag egy tagban művelteitek. Ilyen esetben a rendelet szerint minden csa
ládtag megtarthatott 100 holdat, ha a birtoka nem érte el az 1000 holdat. Sokszor 
az egyházi földek szétosztásakor sem voltak tekintettel arra, hogy a falusi papok 
számára biztosítani kellett volna legfeljebb 30 holdat. Az ilyenféle “finomságok” 
figyelembe nem vételének volt persze objektív oka is. Az, hogy a parasztok pontos 
adatokkal -  különösen az első hónapokban -  nem rendelkeztek. De nem ez volt a 
meghatározó szempont, hanem a parasztok földéhsége, amit a rendezetlen viszo
nyok között igyekeztek maximálisan kielégíteni.

Különösen a Tiszántúlon, ahol nem kis számban voltak olyan paraszti gazda
ságok, amelyeknek nagysága jóval meghaladta a 100 holdat. A szegény-parasztok 
ezek földjét is -  legalább részben -  kisajátították. A szegényparasztok általában 
nem származás szerint osztályozták a földtulajdonosokat, mint a rendelet, hanem 
azt nézték, a tulajdonos maga müveli-e a földjét, vagy sem. Mindazokat a földeket 
“úri” birtoknak tekintették, amelyeket bérmunkásokkal művelteitek tulajdonosa
ik. Egyes helyeken ezen is továbbléptek, s igénybe vették a 100 holdnál kisebb 
birtokosok földjeit, vagy azok egy részét is.

A Dunántúlon mindez sokkal rendezettebb körülmények között zajlott le. Mire 
itt sor kerülhetett a földosztásra, az Ideiglenes Kormány már megszilárdította a 
hatalmát, legalább annyira, hogy a nagyobb túlkapásokat lefékezzék. Áprilisra fel
állították az Országos Földbirtokrendező Tanácsot, s annak megyei hivatalait, s
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ezek működése fokozatosan éreztette hatását, annak ellenére, hogy az OFT szemé
lyi összetétele garantálta a paraszti érdekek érvényesülését (elnöke Veres Péter 
lett). Addigra azonban az ország keleti részén már gyakorlatilag birtokba vették a 
földre jogosultak a számukra juttatott földet.

De ki volt jogosult a földre? Természetesen a gazdasági cselédek és a mező- 
gazdasági munkások, akiknek többnyire egyáltalában nem volt födjük. E rétege
ken túl igényjogosultak voltak birtokuk kiegészítésére a törpebirtokosok, és olyan 
nagycsaládú parasztok nős fiúgyermekei, akiknek földtulajdona várható örökrész
ükkel együtt nem volt több 5 holdnál. A rendelet előnyben részesítette a német 
ellenes küzdelemben résztvetteket, azokat, akik az 1945.évi mezőgazdasági mun
kák során munkájukkal példaadóan előljártak, s azokat, akiknek háztartásában 3 
vagy több gyermek élt. A rendelet 15 hold szántóban és rétben korlátozta a juttatott 
föld nagyságát, de azon belül a családok nagyságától tette függővé a juttatás mér
tékét, azzal, hogy kimondta: az egy igényjogosultnak juttatandó föld nem lehet 
nagyobb annál, mint amennyit egy család megművelni képes (figyelemmel a föld 
minőségére, fekvésére és művelési ágára). Nem zárta ki a rendelet a juttatandók 
köréből a fasiszta pártok egyszerű tagjait, akik nem játszottak vezető szerepet, 
illetve akiket a népbíróságok nem ítéltek el.

A földhöz juttatás üteme függött attól, mikor jelentkeztek a jogosultak igé
nyükkel. Március folyamán a Dunántúlon még zajlott a német ellentámadás. Ez 
óvatosságra intette a jogosultak egy részét. Fékező tényező volt az állami és me
gyei hivatalok fokozatosan meginduló működése. A hivatalnokok nagyrészt a föld- 
birtokosokhoz húztak, s sokszor gátolták a folyamatot. Hasonlóképpen fékező 
szerepet játszottak -  különösen a Tiszántúlon -  a birtokos parasztok, akik úgy 
vélték, elsősorban nekik kellett volna földet adni. Az igény-jogosultság bejelenté
sének nem volt határideje, hiszen gondolni kellett a hadifogságban lévőkre is, ami 
szintén elhúzta az igénylések folyamatát.

A földben részesítendők köre gyakorlatilag az egész, úgynevezett “hárommil
lió koldust” alkotó népességet átfogta. Családokra lebontva ez majdnem 1 millió 
igénylőt jelentett. Ténylegesen mintegy 750 000 személy igényelt földet, s végül 
közülük 642 342 kapott földet.

Ennyi igénylő számára elméletileg talán lett volna elegendő föld, de a reform 
elkerülhetetlenül magával hozta jelentős tömegek mozgását. Nem volt mindegy, hol 
mennyi föld állt rendelkezésre. A Tiszántúl népes mezővárosaiban természetesen 
nem volt elég föld. Az északi régiókban a kevés és rossz minőségű, hátrányos fekvé
sű földek korlátozták a lehetőségeket. A Dunántúlon viszont, ahol a nagybirtok ará
nya a megművelhető földből viszonylag magas volt, bőven állt rendelkezésre föld.

Némileg bonyolította a helyzetet, hogy a földigénylő parasztok olyan paraszti 
származásúaknak is engedtek földet, akikre a rendelet nem tért ki. Többnyire kap-
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tak földet a szegényebb falusi kisiparosok, a bányászok egy része, a volt gazdatisz
tek és erdészeti alkalmazottak is. Az átlagos juttatás mértéke így is országosan 5,1 
katasztrális hold volt. Az átlagosnál több földet kaptak a volt gazdasági cselédek 
(8,4 katasztrális holdat), a többi juttatottak viszont az átlagnál valamivel keveseb
bet.

A kiosztandó föld korlátozott nagysága kiélezte az ellentéteket a juttatottak 
között. Érvényes ez az egyes paraszti rétegekre éppúgy, mint a községekre, ame
lyek között ugyancsak komoly viták zajlottak, s ezek olykor majdnem egy teljes 
évig eltartottak. A cselédek például a nagybirtokokon éltek, ami lehetővé tette szá
mukra az előnyös juttatást. Alátámasztották ezt azzal, hogy a kommenció értéke 
felért egy 8-12 holdas gazdaság jövedelmével. így tulajdonképpen sérelmezték, 
hogy nagy többségüknek ennél kevesebb föld jutott. A mezőgazdasági munkások 
nagy része viszont olyan településen élt, ahol kevés föld állt rendelkezésre. Ezért 
egy részük csak úgy juthatott földhöz, ha áttelepült. De sok helyen egymás ellen 
fordultak a törpebirtokosok és a napszámosok, a cselédek s a szomszédos falvak 
törpebirtokos parasztjai, kisbirtokosok és a nincstelenek, törpebirtokos rétegek stb... 
Bonyolította a helyzetet, hogy tekintettel kellett lenni az áttelepültek tömegeire. A 
moldvai csángók a Dunántúl déli részének sváb gazdaságait kapták, s ilyen földek
ből részesültek az áttelepülésre kényszerített szlovákiai magyarok is. S nem sza
bad elfelejteni, hogy amikor a rendeletet elfogadta a kormány, még szó sem volt a 
német parasztok tömeges kitelepítéséről, s arról sem, hogy a szlovákiai magyaro
kat áttelepítik Magyarországra. A rendeletnek azon intézkedése nélkül, amelynek 
értelmében az elkobzott földek tulajdonképpen az államra szálltak, s az állam léte
sítette föld-alapból részesültek a juttatottak, ezeknek a kérdéseknek jó részét nem 
lehetett volna kezelni.

A parasztok nem kapták ingyen a földet. Az állam ugyan magára vállata a volt 
földbirtokosok kártalanítását, de egyidejűleg a földhöz juttatottaknak megváltási 
árat kellett fizetniük. Ez a kataszteri tiszta jövedelem húszszoros összege volt (1 
forintot 2,32 pengővel, 1 koronát 1,16 pengővel számítottak). A megváltási árat a 
rendelet értelmében a földtelen gazdasági cselédek és mezőgazdasági munkások 
20 éven át fizették egyenlő részletekben. A juttatott törpe- és kisbirtokosok pedig a 
megváltási összeg 10 %-át a birtokba-helyezéskor, s a hátralékot 10 évi egyenlő 
részletekben tartoztak fizetni.

Mint látható, óriási problémák halmozódtak fel, amelyeket nem könnyen lehe
tett megoldani. Nem véletlen, hogy a birtokba-helyezés országosan igen vontatot
tan haladt. 1946 végén 3200 községből csupán 90-ben fejeződött be teljesen a 
földreform. Ennyi helyen jutottak el a telekkönyvezésig bezáróan. A folyamatot 
lassította egyebek mellett a rendelkezésre álló anyagi és szellemi bázis szűkössége 
is. Nem volt sem elegendő felszerelés, sem szakember ahhoz, hogy a reformba
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bevont mintegy 3 millió katasztrális holdat (ami persze ennél sokkal több millió 
tagban volt fellelhető!) zökkenők nélkül, gyorsan feloszthatták volna, beleértve a 
birtokbavételen túl a telekkönyvezési is.

Az 1945 második felében kibontakozó ellentámadás részben a volt tulajdono
sok, részben a reform ellen fellépő nagygazdák részéről fokozatosan igen feszült 
viszonyokat teremtett a falvakban. Nyártól megindult az érintett birtokosok küz
delme azért, hogy a rendeletet alapul véve megkaphassák, ami járt nekik. Az egyen
kénti 100-200 vagy 300 holdak országosan nem kis területre rúgtak, s ami még 
jobban kiélezte a helyzetet, ezeket a földeket már birtokba vették a parasztok. A 
nagygazdák is hasonló támadást indítottak a tőlük jogtalanul elvett földek vissza
adásáért. Jelentkezett a katolikus egyház is. Ekkor alakult meg a Mentesített Birto
kosok Munkaközössége, amely az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságát 
kérvények tömegével bombázta, melyekben évszázados múltra visszatekintő arisz
tokrata családok hivatkoztak arra, hogy maguk is tulajdonképpen földműves csa
ládból származnak (például a Teleki gróf). Ezeknek a küzdelmeknek a sodrában 
került sor először a 600/1945. évi miniszterelnöki rendelet törvényre emelésére, 
még a választások előtt, 1945. szeptember 14-én. A nyomás azonban tovább nőtt, 
amit fokozott a szegényparasztok földkövetelése olyan vidékeken, ahol a reform - 
a nagybirtok hiánya miatt - nem nyújtott lehetőséget elég föld szétosztására (1945 
szeptemberében ülésezett Budapesten a Földigénylő Bizottságok első országos 
kongresszusa, amelyen nagy erővel nyilvánult meg a szegényparasztok földigé
nye).

1945 végére az országban spontán tömegmozgalom bontakozott ki, amelynek 
ugyancsak spontánul kipattant jelmondata - “Földet vissza nem adunk!” -  mögött 
a földhözjuttatott gazdák tömegei sorakoztak fel. A kiélezett politikai helyzetben 
végül a Kisgazda Pártnak, amelynek védőszárnyai alá gyülekeztek mindazok, akik 
valamilyen formában a reformnak, ha nem is a visszacsinálásában, de legalább 
javukra történő módosításában reménykedtek, meg kellett hátrálniuk. Kompro
misszum született tehát a szegényparasztok és a birtokos paraszti rétegek között a 
nagybirtok rovására. Ezt tükrözte az 1946. évi IX. törvény, amely a földreform 
befejezését, valamint az eredetileg nem várt kitelepítésekkel kapcsolatban felme
rült kérdéseket oldotta meg. A törvény értelmében minden 1946. január 1. előtt 
felosztott föld, az 50 holdnál kisebb gazdaságok rovására felosztottak kivételével, 
azoké marad, akik azokat megkapták. Ez véglegesen útját állta a vitatott földek 
körüli további küzdelmeknek.

Hátra volt még a németek kitelepítésével és az áttelepülésekkel összefüggő 
kérdések rendezése. Tekintettel arra, hogy erre 1945 márciusában nem lehetett 
számítani, 1946 gyakorlatilag ezzel, valamint a hadifogságból nagyobb tömegben 
hazatérők földhöz juttatásával teltei. így végül a földreformot véglegesen az 1947.

68



évi V. törvény (1947. január 3.) zárta le. Ez a megyei földbirtokrendező tanácsokat 
és a községi földigénylő bizottságokat megszüntette, s az esetlegesen még jelent
kező kérdéseket bírói hatáskörbe utalta. Kimondotta, hogy a már jogerősen eldön
tött vitás ügyekben 30 nap után felülvizsgálati, vagy újrafelvételi kérelemmel nem 
lehet élni, s azt is, hogy a juttatóttakkal szemben a volt tulajdonosok követeléseit 
bírói úton nem lehet érvényesíteni. Néhány további vitás ügytől eltekintve, a föld
reform gyakorlatilag lezárult.

Mit eredményezett a földreform? Miért volt rá szükség? A reform radikálisan, 
egy csapással megváltoztatta a magyar paraszti társadalom szerkezetét. Felszá
molta a nagybirtokos, még szélesebbre kiterjesztve, az “úri” birtokosok gazdasági 
bázisát. A másik oldalon erőteljesen csökkentette, bár nem szüntette meg a földte- 
len paraszti rétegeket, amikor a családok számára biztosította a minimális megél
hetés alapját a juttatások révén. Ezt mutatja az a körülmény, hogy radikálisan meg
nőtt az 1-5, de különösen az 5-10 holddal rendelkező gazdaságok száma, miköz
ben az 1 holdnál kisebb gazdaságok aránya 66 %-kal csökkent. A reform ezzel 
történetileg befejezte a polgári átalakulást, amit az 1848. évi jobbágyfelszabadítás 
a maga teljességében nem tehetett meg. Magyarországot azonos szintre emelte a 
régió azon államaival, amelyek már 1918-1919 után radikális polgári földreformot 
valósítottak meg (a balti államok, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Görögország, rész
ben Románia), s ezzel évszázados baloldali politikai törekvéseknek tett eleget Ma
gyarországon is. Hiszen a legkülönfélébb társadalmi rétegek (radikális polgárok, a 
parasztság, a mezőgazdasági munkások, az ipari munkásság, egyes ipari körök) 
képviselői léptek fel ezzel a követeléssel, mind erősebben a századfordulótól 1945- 
ig, ha nem is tudták áttörni a merev ellenállást, elsősorban a nagybirtokosok részé
ről.

A földreform azonban nem oldotta meg mindazokat a kérdéseket, amelyeket a 
magyar agrártársadalom további fejlődése felvetett. Ennek két akadálya is volt. Az 
egyik az, hogy egy bármilyen radikális földreform számára sem volt elegendő föld 
az ország határain belül ahhoz, hogy a családok megélhetését biztosíthatta volna. 
A parasztcsaládok nagysága 5 lélek körül volt, a tisztes megélhetésükhöz 5 hold 
csak a minimumot nyújthatta.

A másik akadály a hazai örökösödési rendszerben keresendő. A reálöröklés 
következtében a juttatott földből létrejött gazdaságok az első generáció-váltásnál 
szétporladtak volna. A 19. század higiénés változásai következtében a népesség
szám gyorsan nőtt, a kisparaszti rétegek körében az “egykézés” viszont alig ismert 
gyakorlat volt. Ugyanakkor az iparosodás 1945 előtt nem érte el azt az ütemet, ami 
biztosíthatta volna a mezőgazdaságban feleslegessé váló tömegek felszívását. A 
növekvő paraszti népesség feleslege így a mezőgazdaságban rekedt. A paraszti 
népesség aránya az össznépességből ugyan már csökkent, de abszolút száma még
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mindig nőtt. Ezért a földreform önmagában nem hozott végleges megoldást, csu
pán átmenetileg enyhítette a nyomást.

Az igazi megoldást az iparosodás gyorsabb üteme jelentette. Ha a reformot 
ebből a szempontból nézzük, akkor is jelentős lett volna a hatása, ha az új rend 
nem indítja el a feszített ütemű iparosodást. A reform révén ugyanis a “hárommil
lió koldus” bekerült a belső piac áramkörébe, azok az embertömegek, amelyek 
korábban a legelemibb dolgokon (só, gyufa, petróleum) kívül alig vásároltak vala
mit, s így az ipari termékek számára 1945 előtt nem, vagy alig képeztek piacot. 
Ezek a tömegek a reform révén pár év alatt új vásárlóerőként jelentkeztek, s ezzel 
fokozatosan gyorsították az ipar fejlődését. Ez volt a földreform igazi értelme.

Péter Gunst

The agrarian reform in Hungary (1945)

Ennek nyomán radikális, a rendelet hatályán is túlterjeszkedő földreform valósult 
meg Magyarországon, amit csak az 1946. évi IX. törvénnyel sikerült jogi keretek 
közé terelni.
All the parties that worked legally after the second World War aimed to carry 
through an agrarian reform. There were political schemes forged for this purpose 
regularly from the 1930s onwards. From December 1944 the Communists had a 
most mature program. In conception the parties agreed to carry the agrarian reform 
into effect through a parliamentary act discussed and passed in parliament. How
ever, the given historical situation did not allow either any time or any chance for 
this. A popular land distribution movement was brought into life by the Red Army 
gaining more and more ground in Hungary, and it was also of interest to the Red 
Army itself to ease the resistance of the soldiers of the Hungarian army in the 
Transdanubian region, it was in this double pressure that the Prime Ministerial 
Order No. 600/1945. was born. In the wake of this a radical land reform was to 
come into being in Hungary which went far beyond the ruling of the order, which 
was only possible to drive into a legal framework with Act 10 of 1946.
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