
A DOGALKOTÁS KEZDETEI 
A FELSZABADULT MAGYARORSZÁGON 

(1944-1946)

Ismeretes, hogy a jogalkotásra is hivatott, illetve az abban vagy annak előkészítésében 
szerepet játszó új központi szervek: az Ideiglenes Nemzetgyűlés, valamint annak Politi
kai Bizottsága, továbbá az Ideiglenes Nemzeti Kormány és az egyes minisztériumok 
Debrecenben már 1944. karácsonya előtt megalakultak.1

A Nemzetgyűlés, minthogy hiányoztak soraiból a még fel nem szabadított országré
szek képviselői, törvényi rangú rendelkezéseit ekkor nem törvények, hanem nemzet- 
gyűlési határozatok formájában hozta meg. Tehát a Nemzetgyűlés, Politikai Bizottsága 
javaslatára, határozattal adott az általa megválasztott kormánynak igen széles körű fel
hatalmazást az ország ügyeinek vitelére, azaz olyan kérdéseknek rendelettel történő 
szabályozására, amelyek egyébként törvényhozási útra tartoztak volna. Ezt az általá
nosságban adott felhatalmazást az új, már nem „ideiglenes” Nemzetgyűlés egy év múl
va, 1945 december 16.-án az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről meg
alkotott törvényben (1945.XI.tc.) konkrétan és részletesen fogalmazta meg. E szerint: 
„A kormány az állam gazdasági, pénzügyi és közigazgatási rendjének biztosítása érde
kében rendelettel megtehet a rendkívüli helyzetben szükséges bármely magánjogi, bün
tetőjogi, közigazgatási és a törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb rendelkezést és 
evégből a fennálló hatályos törvényektől eltérő rendelkezéseket állapíthat meg. E fel
hatalmazás alapján az állam főhatalmi szervezetét vagy annak működését érintő rendel
kezéseket kibocsátani nem lehet.” A felhatalmazás alapján kiadott rendeleteket a Nem
zetgyűlés legközelebbi ülésén utólagos jóváhagyás céljából be kell mutatni.

Ezt a felhatalmazást a törvényhozó szerv később, kisebb-nagyobb módosításokkal, 
mindig meghatározott időtartamra szólóan, számos esetben sorozatosan meghosszab
bította, utoljára az 1948. évi LV1. törvénnyel, a következő év végéig. Az 1949. augusz
tus 20-án kihirdetett Alkotmány 20. §-a azonban új jogforrásként létrehozta a tör
vényerejű rendeletet, amelyet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa alkot. Ezzel megszűnt 
az indokoltsága a kormány különleges felhatalmazásának.

Tehát egészen az alkotmány meghozataláig párhuzamosan, mondhatni két vágányon 
fut a magas szintű jogszabályok alkotása: egyik a törvény, a másik a felhatalmazás alap
ján kibocsátott kormányrendelet. Ez a kétféle jogforrás-típus érdekesen találkozik ösz- 
sze az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945 szeptemberében már Budapesten tartott üléssza
kán, ahol több, korábbi nagy horderejű határozat mellett, mint pl. a szuverenitási dek
laráció, amely egy új államhatalom megszületésének tényét adta tudtul, törvényerőre 
emelték többek között a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép 
földhöz juttatásáról szóló, valamint a háborús és népellenes bűnösök felelősségre voná
sa tárgyában kibocsátott kormányrendeleteket (VI. és VII. te.). A törvényerőre emelés 
céljából -  tehát törvényjavaslatként -  beterjesztett rendeletekről élénk vita zajlott le. 
Olyan sajátos, mondhatni egyedülálló helyzet alakult ki, hogy a törvény megalkotásá-
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val, azaz a hónapokkal azelőtt kiadott kormányrendeletek törvényerőre emelésével 
egyidejűleg már addigi alkalmazásuk értékelése és kritikája is megtörtént.2

Itt kívánok említést tenni arról, hogy a különböző típusú és jellegű jogszabályok 
előkészítésében a debreceni kormány megalakulásának másnapjától kezdve igen fon
tos szerepe volt az eleinte mindössze néhány hivatali szobában szerveződő Igazságügyi 
Minisztériumnak, majd pedig -  főleg már Budapesten -  a minisztérium törvényelőké
szítő osztályának, amely az igazságügyi vonatkozású rendeletek mellett -  ezek elkészí
tése természetszerűleg a feladatkörébe tartozott -  a legtöbb kormányrendelet és tör
vénytervezet megszövegezését is végezte, ületve abban hatékonyan közreműködött, 
emellett részt vett a többi tárca jogszabály-előkészítő munkájában. Az osztály igen jó 
felkészültségű, s többnyire a kodifikáció terén is gyakorlattal biró gárdája -  az első 
években kevés volt közöttük az igazán haladó világnézetű szakember — a minisztérium 
vezetőinek egy-egy konkrét jogszabály előkészítésére irányuló utasítását nemegyszer 
fenntartással fogadta, ha azonban az őszintén kifejtett ellenvéleményét nem fogadták 
el, a szóban forgó tervezetet, a hivatali fegyelem betartásával, az utasításnak megfelelő
en, szakmailag magas színvonalon fogalmazta meg.

A felszabadulást követően kibontakozó, rendkívül intenzív, sokirányú, szerteágazó 
jogalkotás folyamatát most csupán két éven át és igen vázlatosan kísérelem meg tanul
mányom szűk keretei között áttekinteni. Ezen idő alatt, vagyis 1946 végéig negyven 
törvény (közülük tizet az Ideiglenes Nemzetgyűlés alkotott) és ennél jóval nagyobb 
számú olyan kormányrendelet születetett, amelyeket az említett felhatalmazás alapján 
bocsátottak ki. Továbbá ide kellszámítanunk az 1945-ben létrehozott Gazdasági Fő
tanács rendeletéit is, amelyeket a kormány átruházott hatáskörében és külön jogsza
bályok (12.090/1945.ME és a 230/1946.ME sz. r.) által meghatározott tárgyú keret
ben adott ki. Egyébként a tárgyalt időszakban összesen egy híján 800 rendelet látott 
napvilágot „ME” jelzéssel, ezeknek nagyobb része azonban „egyszerű” kormányrende
let, s csupán azért teszek róluk is említést, hogy némileg jelezzem ezen évek jogalkotá
sának méreteit.

Természetesen e rövid tanulmány keretei nem adnak arra lehetőséget, hogy minden 
jelentős törvényt és kormányrendeletet (korabeli szóhasználattal: „törvényerejű rende
let”) elemzés alá vegyek vagy akár csupán utaljak is rájuk, mindössze arra vállakozha
tom, hogy kiemeljek közülük néhányat, de sajnos általában ezeknél sincs módom kitér
ni azokra a sokszor szenvedélyes vitákra (s ezek többnyire politikai töltésűek voltak), 
amelyek a jogszabályok elkészítésekor vagy a koalíciós kormányok ülésein, illetve a 
törvényhozó testület tárgyalásain kibontakoztak, nem is szólva a jogi szaksajtóban és a 
napilapok hasábjain lezajlott diszkussziókról.

Országunkban a felszabadulás után jó ideig antifasiszta és demokratikus feladatok 
állottak előtérben. Ennek megfelelően a kormány -  széles körben élve a felhatalmazás
sal -  létrejötte után szinte nyomban megkezdte a jogszabályalkotó munkát. A Nem
zetgyűlés által elfogadott programjának szellemében sorban hatályon kívül helyezte a 
népellenes törvényeket és rendeleteket, intézkedett a fasiszta szellemű sajtótermékek 
megsemmisítéséről, rendelkezett a szocialista, antifasiszta vagy demokratikus magatar
tásuk és tevékenységük miatt, illetve a faji megkülönböztetések folytán hátrányt szen
vedettek vagy elitéltek rehabilitációja iránt. Ezekhez a jogszabályokhoz járult a követ
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kező évben az a törvény, amely a magyar zsidóságot ért üldözésről és következményei
nek enyhítéséről szólt (1946.XXV. te.).

Kormányrendelet oszlatta fel a politikai és katonai jellegű fasiszta szervezeteket, to
vábbá a csendőrséget, amely évtizedeken át a magyar parasztság és munkásság ellen 
megszámlálhatatlan erőszakosságot követett el, s egyúttal intézkedett a demokratikus 
államrendőrség megszervezéséről (1960/1956.ME sz.r.). Több rendelettel sorozatosan 
szabályozta a kormány a közalkalmazottak, a honvédség tagjai, a szabad pályán műkö
dők, az egyetemisták stb. igazolási eljárását, amelynek célja annak megállapítása volt, 
hogy az illető magatartása és működése sértette-e a magyar nép érdekeit. Lényegileg a 
fenti témakörökhöz sorolhatók a népbiráskodással kapcsolatos jogszabályok is,3 ezeket 
-  mint említettem -  a Nemzetgyűlés a földreformról szóló rendelettel együtt (600/ 
1945.ME sz. r.) hamarosan törvénybe iktatta.

A közjog és a közigazgatási jog területéről megemlítek néhány fontos vagy legaláb
bis e korra jellemző jogszabályt, így a közigazgatás ideiglenes rendezéséről (14/1945. és 
1.030/1945. ME sz.r.), vagyis az önkormányzati testületeknek a nemzeti bizottságok 
útján történő újjáalakításáról, vagy pl. az államfő kérdésének ideiglenes rendezése4 (a 
Nemzeti Főtanács felállítása), továbbá az állami intézményeknél a „királyi” jelző hasz
nálatának megszüntetése (539/1945. ME sz.r.). Külön kiemelésre tarthat számot a mé
lyen demokratikus alapelveken nyugvó választójogi törvény, amelyet az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés, sokoldalú megvitatás után elfogadott.5 Részletesen szabályozta ez a 
nemzetgyűlési választások rendszerét, megvalósítva az általános, titkos, közvetlen és 
egyenlő választójogot, megszüntetve mindenféle vagyoni, iskolai végzettségi és egyéb 
cenzust. Ez a törvény, bizonyos novelláris módosításokkal, főbb rendelkezéseit tekint
ve, két évtizeden át hatályban maradt. Első alkalmazása nyomán, az 1945. november 
4-én megtartott nemzetgyűlési választásokat követően megszűnt a törvényhozó szerv 
és a kormány ideiglenes jellege.

Az újonnan megválasztott Nemzetgyűlés még 1945 decemberében törvényt foga
dott el (1945.XI.tc.) az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről, amely az 
új Nemzetgyűlést nyilvánítja a magyar állami szuverenitás kizárólagos képviselőjévé, 
fenntartja a Nemzetgyűlés Politikai Bizottságát, átszervezi, újjáalakítja az államfői fel
adatokat ellátó Nemzeti Főtanácsot és -  mint erről már a fentiek során szólottám -  
pontosan megfogalmazza a kormány számára adott felhatalmazást. (Téves, félrevezető 
szöveg a Két év hatályos jogszabályai 57. oldalán e törvény 15. §-ának első sora, amely 
minisztérium, azaz kormány helyett pénzügyminisztériumot írt.)

Jelentőségét tekintve kiemelkedik az időszak jogszabályai között az 1946. évi Ltc. 
Magyarország államformájáról. Hatályon kívül helyezi a tulajdonképpen már 1918-ban 
megszűnt királyságra, valamint a kormányzói intézményre vonatkozó valamennyi jog
szabályt, és megalkotja a magyar köztársaságot, élén a Nemzetgyűlés által négy évre 
választott köztársasági elnökkel. Néhány év után, különösen a személyi önkény nehéz 
esztendeiben, szinte teljesen feledésbe merült, hogy ez a törvény a demokratikus állam
rend keretein belül a köztársaság valamennyi államplgára részére egyformán és egyenlő 
mértékben biztosítja az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait. Ezek közé tar
tozik különösen a személyes szabadság, az elnyomatástól, félelemtől és nélkülözéstől 
mentes emberi élethez való jog, a gondolat és vélemény szabad nyilvánítása, a vallássza
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badság, az egyesülési és gyülekezési jog, a részvétel joga az állam és az önkormányza
tok életének irányításában stb. Ezektől a jogoktól — törvényes eljárás nélkül -  egyet
len állampolgár sem fosztható meg.

Mintegy két hónap múlva, 1946. március 23-án hirdették ki azt a törvényt, amely a 
demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről rendelkezik (1946.VII. 
te.). E jogszabály azt, aki a fenti intézmények megdöntésére irányuló cselekményt kö
vet el, ilyen mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez, vezet, illetve azt lényeges 
anyagi támogatásban részesíti, továbbá aki a köztársasági elnök életére vagy alkotmá
nyos hatalmától való megfosztására tör, halálbüntetéssel vagy életfogytig terjedhető 
kényszermunkával, munkaképtelenség esetén fegyházzal fenyegeti. A büntetés legrövi
debb időtartama öt évnél kevesebb nem lehet. Kisebb súlyú cselekménynél, pl. ha az 
elkövető az állampolgári szabadság vagy jogegyenlőség érvényesülése ellen vagy nemze
tiségi, faji, felekezeti gyűlölködésre izgat, lényegesen enyhébb, két évtől öt évig terjed
hető börtönnel, illetve öt évig terjedő fogházbüntetéssel sújtható.

Az e törvény szakaszaiba ütköző bűncselkemények elbírálása az ítélőtáblák székhe
lyén működő népbíróságok kebelében alakítandó öttagú különtanács hatáskörébe tar
tozik. A tanács szakbíró-elnökét az igazságügy-miniszter, tagjait pedig a négy koalíciós 
párt: a Magyar Kommunista, a Szociáldemokrata, a Független Kisgazda és a Nemzeti 
Paraszt Párt helyi szervezetei küldik ki.

Ha már büntetőjogi jellegű törvényekről esik szó, itt mondom el, hogy rövidesen sor 
került az említett emberi alapjogok hatályosabb védelméről rendelkező törvény (1946. 
X.tc.) megalkotására, amely szerint bűntettet követ el és 5 évig terjedhető börtönnel, 
illetve ha jelentékeny kárt vagy súlyos sérelmet okozott, ugyanilyen tartalmú fegyház
zal büntetendő az a közhivatalnok, aki hivatali eljárásában vagy intézkedésével másnak 
a köztársasági törvényben biztosított valamely természetes és elidegeníthetetlen jogát 
törvényellenesen megsérti. Bevallom, nem emlékszem arra, hogy tulajdonképp hány 
esetben indult eljárás rendőrök, ügyészak, bírák stb. ellen ilyen cselekmények elköveté
se miatt. A miniszter utasítására az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítő osztá
lya elkészítette a fenti törvény tervezetét, indokolással együtt, de az erről szóló ügy
iratban (1946. március 8.) kifejtette fenntartásait: egyrészt feleslegesnek tartotta a ter
vezett jogszabályt, mert a szóban forgó jogok egy része nem alkalmas tárgya a büntető
jogi védelemnek (pl. a félelemtől és nélkülözéstől mentes élethez, a személyi biztonság
hoz, a munkához való jog), másik részük pedig anyagi büntetőjogszabályaink, főként a 
Btk. idevonatkozó §-ai, valamint a választójogi törvény értelmében máris megfelelő vé
delem alatt áll. Az osztály aggályait nem eléggé meggyőzően bizonyító dokumentumok 
irattárba kerültek.

Alkotmányjogi vonatkozású, a nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlenségét rész
letesen szabályozó törvényt hoznak 1946. novemberében (1946.XXVI.te.). Nézetem 
szerint azonban nem lenne méltányos említés nélkül hagynunk azt a törvényt sem, 
amely a nőknek az egytemekre és a főiskolákra való felvételét, a férfiakéval azonos fel
tételek mellett lehetővé teszi (1946.XXII.te.). Egyébként nőknek a jogi karokra törté
nő beiratkozása tárgyában már az előző évben rendelet intézkedett (6.660/1945.ME 
sz.r.).

Több jogszabály érinti a polgári jog egyes területeit is, ilyenek: a törvényes öröklés
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bizonyos szabályainak módosítása (1946.XVIII.tc.), a volt rendi megkülönböztetések
ből eredő házassági vagyonjogi és öröklési jogi szabályok hatályának megszüntetése 
(1946.XII.tc.). Talán meglepő lehet a mai ember számára, hogy ez a törvény iktatja ki 
jogunkból a többi között a feudális eredetű hitbér intézményét.

Közbevetőleg megjegyzem, hogy a jogszabályalkotás terén nemcsak a magánjog, ha
nem más jogág vonatkozásában is találkozunk olyan esetekkel, amikor egyes, önmagu
kat túlélt intézmények megszüntetésére, tartalmukat vesztett jogszabályok hatályon 
kívül helyezésére jelentős, olykor több évi késéssel került sor. A kormányzó kabinet- 
irodájának megszüntetése jogilag csak 1945. november 27-én történt meg, a magyar fő- 
udvarnagyi bíróságot, amelyet 1909-ben hoztak létre, főként a Habsburg-család tagjai 
polgári peres és peren kívüli ügyeinek intézésére, 1946-ban számolták fel (1946. IV. 
te.). De a következő években, még 1949-ben is találkozunk olyan régi törvények hatá
lyon kívül helyezésével (pl. a hitbizomány intézményére vonatkozó jogszabályok), 
amelyek -  mint az egyik ilyen hatályon kívül helyező törvény indokolásában olvashat
juk -  tartalom nélküli, üres jogi formákká váltak, s csupán szépséghibának voltak te
kinthetők demokratikus jogrendszerünk arculatán, a haladó irányú fejlődést azonban 
nem hátráltatták.

Tulajdonképpeni témánkhoz visszatérve: jogrendszerünk demokratikus irányú fejlő
dését szolgálta a munkavállalók egyéni szabadságát, jogegyenlőségét és emberi méltósá
gát sértő jogszabályok hatályon kívül helyezése.6 A 19. század végén és a 20. század 
elején számos, a volt jobbágyság elkésett kisugárzásának tekinthető törvény tette lehe
tővé, hogy a munkaadók munkavállalóikat (gazdasági cselédek, mezőgazdasági munká
sok, a vízi munkálatoknál és a vasútépítésnél alkalmazott napszámosok, továbbá erdő
munkások, dohánykertészek stb.) magánjogi szerződésben vállalt munkájuk teljesítésé
re hatósági kényszerintézkedésekkel (elővezetés stb.) vagy bűnvádi eljárással és bünte
tés kiszabásával kényszerítsék.

E korszakból a legjelentősebb családjogi jogszabály a házasságon kívül született 
gyermek jogállásáról szóló törvény (1946.XXK.tc.), amely megszünteti a törvényes és 
törvénytelen származás megkülönböztetését.7 Úgy vélem, utalnom kell itt a követke
zőkre: „A Magyarországi Tanácsköztársaság törvénytelen gyermeket nem ismer” -  je
lentette ki már a Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 25-i VII. sz. rendelete.)

Ries István igazságügy-miniszter a széles körű előkészítés során a fenti törvény ter
vezetét indokolással együtt véleményezésre megküldte a különböző egyházaknak is. Az 
egyes vallásfelekezetek akkori vezetőinek a reagálása a törvénytervezetre a nézetek szé
les skáláját képviseli, a szinte teljes egyetértéstől (Baptista Hitközség, a Magyarországi 
Izraeliták Országos Irodája) a kiváráson (görögkeleti szerb megyéspüspök) és a konzer
vatív szellemű fenntartásokon át (a református egyenletes konvent elnöksége) a merev, 
sőt gúnyos hangú elutasításig (a bányakerületi evangélikus püspök ésMindszenty Jó
zsef esztergomi érsek). Ezek az ellenvélemények és más oldalról jövő gáncsoskodások 
nem akadályozhatták meg a Nemzetgyűlést abban, hogy a törvényjavaslatot megsza
vazza.

A fiatal magyar népi demokráciának azonban igen súlyos gazdasági problémákkal 
kellett megküzdenie. Az ország újjáépítésének rendkívüli terhei, valamint a Hitler olda
lán vívott háború során okozott károk megtérítésére a békeszerződésben előírt össze

18



sen 300 millió dollár összegű jóvátétel áruszállításai és az egyébként is általános, súlyos 
áruhiány hatására a két évtized óta érvényben volt pénz, a pengő egyre fokozódó gyor
sasággal veszítette el értékét. Ezt a folyamatot a hazai reakciós körök, a spekulánsok, 
feketézők, üzérkedők mesterkedései siettették. Az infláció csúcspontján óránként 12%- 
os volt a pénzromlás.8

Ebben a helyzetben, főként a Kommunista Párt ösztönzésére a közgazdasági szak
emberek Varga Jenő, a magyar származású kiváló szovjet közgazdász tanácsaira is tá
maszkodva, nagyszabású tervet dolgoztak ki a pénzromlás teljes megszüntetésére. E 
tervek alapján a kormány a világtörténelem addigi legnagyobb arányú inflációjának ve
tett véget. Az erre irányuló intézkedések között igen fontos szerepet kaptak a jog esz
közei is. Kormányrendelettel^ 1946. augusztus 1-től a pengő helyett új pénznemet, az 
értékálló forintot vezették be. Ugyancsak kormányrendelet10 állapította meg a pengő 
és az ún. adópengő forintra történő átszámításánál irányadó értékarányokat: kétszáz- 
millió adópengő, vagy négyszázezerbillió „B” pengő (a 4-es szám után 17 nulla áll), il
letve négyszázezer-kvadrillió pengő (29 nulla) egyenlő egy forinttal.

Mind belföldön, mind külföldön valóságos gazdasági csodának tekintették ezt a 
nagysikerű stabilizációt, amit az ország dolgozó népe őszinte örömmel és megelégedés
sel fogadott. Mint az várható volt, a népi demokrácia belső és külső ellenségei azonnal 
megindították a támadást a rendszer megszilárdítását elősegítő stabilizáció ellen. E tá
madások visszaverésére, különféle gazdasági intézkedések mellett, igénybe kellett venni 
a büntetőjog szigorú eszközeit is.

Talán érdekes lehet megemlíteni, hogy amikor a forint büntetőjogi védelme tárgyá
ban készült rendelettervezetet az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítő osztálya 
június 28-án, tehát kb. egy hónappal az új pénz bevezetése előtt megküldte a Gazdasági 
Főtanácsnak, a kísérő ügyiratban, amely végül is irattárba került, az osztály annak a vé
leményének adott kifejezést, amely szerint a rendelet kibocsátása alkalmas lehet annak 
a tévhitnek a felkeltésére, hogy a kormány már eleve számol a forint értéke és vásárló
ereje iránt fennálló bizalmatlansággal, és előzetes büntetőjogi védelemmel igyekszik az 
új pénz stabilitását biztosítani.. Ez pedig az óhajtotta! szemben éppen ellenkező ered
ményre vezethet. Megfontolásra ajánlja ezért, hogy vajon időszerű-e ilyen rendelet ki
bocsátása.

Bár végül is nem hoztak külön, önálló jogszabályt a forint védelmére, de már az új 
pénz megszületésének napján megjelent egy kormányrendelet11 amely a gazdasági rend 
büntetőjogi védelme tárgyában -  több más rendelkezés mellett -  fontos intézkedése
ket tartalmaz a forint értékállandóságának biztosítása érdekében is. Kimondja, hogy 
vétséget követ el és fogházzal büntetendő, aki két vagy több személy jelenlétében 
olyan valótlan tényt állít vagy való tényt olyan módon híresztel, amely alkalmas az új 
pénz értékébe, vásárlóerejébe vetett bizalom megingatására. A forint elleni cselekmé
nyek minősített eseteiben (adócsalás, súlyos jövedéki kihágás, fizetési eszközökkel, 
külföldi követelésekkel és a vagyontárgyak kivitelével elkövetett bűncselekmény stb.) 
azonban a büntetés mértéke elérheti a tíz évig terjedhető, sőt az életfogytig tartó fegy- 
házat is. Ha pedig a bűncselekmény a forint értékállandóságához fűződő érdekeket 
rendkívül súlyosan sértette, halálbüntetés kiszabására is sor kerülhet. A fenti, kétségkí
vül igen szigorú jogszabályi rendelkezések nem maradtak hatástalanok, nem kis szere
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pük volt abban, hogy a forint értékállandóságát hoszú ideig sikerült megőrizni, illetve 
az értékcsökkenés mértékét erősen fékezni.

Ugyanez a kormányrendelet részletekbe menően foglalkozik a nehéz körülmények 
között élő lakosságot rendkívül felháborító árdrágító visszaélések, valamint a közellátás 
érdekét veszélyeztető cselekmények meghatározásával és ezek büntetésével. A kor
mány a zömükben bűntettnek minősülő cselekményekkel kemény, minősített esetben 
tíz évig terjedhető fegyházig, sőt ha a cselekmény a gazdasági rend érdekeit rendkívül 
súlyosan sértő, üzletszerű elkövetésnek minősül, egészen a halálbüntetésig és a teljes 
vagyonelkobzásig terjedhető büntetőjogi szabályokat szegezett szembe. Az utóbbi cse
lekményre pár hónap elteltével, november 30-án a kormány rögtönbíráskodás kihirde
tését rendelte el (23.700/1946.ME sz. r.).

Vétségnek kell tekinteni és három évig terjedhető fogházzal büntetendő az árdrágító 
visszaélés, úgyszintén a közellátás érdekét veszélyeztető cselekmény, ha elkövetője el
enyészően csekély összegű illetéktelen nyereséget ért el vagy a cselekményt csekély ter
mény- vagy termékmennyiség tekintetében követte el. Néhány év múlva, a személyi 
önkény időszakában e rendelkezés alapján tömegesen kerültek kisiparosok, kiskeres
kedők, de különösen parasztok letartóztató intézetekbe.

A fent tárgyalt jogszabályban meghatározott cselekmények miatt az eljárás az uzso- 
rabiróság hatáskörébe tartozott. Ez a bírói fórum, amelyet még az 1920. évi 15. tör
vénycikk (az árdrágító visszaélésekről) állított fel, két szakbíróból és egy behívott lai
kus ülnökből álló, tehát háromtagú tanácsban ítélkezett. Az ülnököt az őstermelés, az 
ipar, ill. a kereskedelem képviseleti köréből hívták be. Néhány hónap múlva az uzsora
bíróság viszonylag lassú működése miatt az eljárások gyorsítását rendelték el,12 a tár
gyalást a vádirat benyújtása után három napon belül meg kellett kezdeni, és azt érdem
leges határozattal három nap alatt be kellett fejezni; ez a határidő egy ízben további 
három nappal volt meghosszabbítható. Rövidesen kormányrendelet13 jelent meg arról, 
hogy az árdrágító visszaélés, valamint a közellátás érdekét veszélyeztető bűntett vagy 
vétség esetén az ügyész egyesbíró elé teijessze az ügyet, ha annak megítélése egyszerű 
és ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabása nem valószínű.

Megjegyzem itt, hogy a következő évben, amely már kívül esik jelenlegi vizsgálódá
sunk körén, létrehozták az uzsorabíróság különcstanácsát, a „munkásbíróságot” , 
amelyben egy szakbíró a bányák és a nagyüzemek által delegált munkásbírákkal ítélke
zett. Határozatai ellen rendes perorvoslatnak nem volt helye. Lényeges javulás ekkor 
sem következett be. Tanulságos azonban a törvény indokolása, ebben ugyanis az igaz
ságügy-miniszter megállapítja, hogy az árak fokozódó emelkedését nem csupán a bűnös 
kezek manipulációi okozzák, hanem arra erősen hat a gazdasági viszonyok kedvezőtlen 
alakulása is. Minthogy azonban az életszínvonal megőrzése érdekében igazságügyi vo
nalon is lépéseket kell tenni, s mivel a büntetési tételek további emelésére nincs mód, 
-  a miniszter szerint -  csupán új típusú, új összetételű bíróság létrehozására van lehe
tőség.

Visszatérve az uzsorabíróságokhoz: azok ítélkezése és a fent említett statáriális el
járás sem hozta meg a várt eredményeket. A bűncselekmények számát ugyan sikerült 
némileg visszaszorítani, de a kiszabott büntetések a nehéz gazdasági helyzet közepette 
az iparban és a mezőgazdaságban az áruhiányt alig tudták enyhíteni, minthogy a ter
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melés nagyjából csak 1948—49-re érte el a háború előtti színvonalat, a jóvátételt pedig 
iparcikkekben és mezőgazdasági terményekben kellett teljesíteni. Könnyített később a 
helyzeten az a tény, hogy a Szovjetunió 1948-ban a neki járó jóvátétel összegéből kö
zel 66 millió dollárt elengedett.

A kormány rendeletet bocsátott ki a szénbányák állami kezelésbe vételéről,14 ezt 
„a kisajátítók kisajátításának” első lépéseként tekinthetjük. A Nemzetgyűlés hamarosan 
törvényt alkotott a szénbányászat államosításáról15, ezt követően pedig a villamos erő
müvek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről.16 Ezek a jövő 
szempontjából rendkívül jelentős jogszabályok már előrevetítették a Magyar Kommu
nista Párt 1946 őszén (szeptember 28.-október 1.) megtartott III. kongresszusának 
egyik fő célját: „Nem a tőkéseknek -  a népnek építjük az országot.” Ez, valamint a 
kongresszus több más határozata már jelzi, hogy a Párt a kapitalizmus fokozatos fel
számolásával Magyarországot a szocialista fejlődés útjára kívánja vezetni.

A fenti célok megvalósításának irányában november végén, újabb, igen nagy hord
erejű lépés történt: kormányrendelet mondta ki a legfontosabb nehézipari vállalatok 
december elsejei hatállyal történő állami kezelésbe vételét „ajóvátételi kötelezettségek 
teljesítéséhez, a gazdasági élet újraépítéséhez és az államháztartás egyensúlyának meg
óvásához fűződő érdekek előmozdítására” .17

A fenti rövid, vázlatos áttekintésben természetesen távolról sem adhattam teljes ké
pet a felszabadulás utáni évek jogfejlődésének kezdeteiről, ennek az időszaknak szerte
ágazó, az élet úgyszólván minden területére kiterjedő jogalkotásáról, amely -  nehéz vi
szonyok között -  a maga eszközeivel lényegileg megoldotta az előtte tornyosuló, 
akkor időszerű feladatokat. A népi demokratikus forradalom kibontakozása során a 
jogalkotás irányát, tartalmát, jellegét nagymértékben a koalíción belüli ellentétek ha
tározták meg. Ebben az időben még nem dőlt el véglegesen a hatalom kérdése, a kora
beli szóhasználattal: a „ki kit győz le”.

Mégis, -  e körülmények ellenére -  a Magyar Kommunista Párt kezdeményezései 
nyomán és hathatós közreműkdésével nemcsak a korábbi állam- és jogrendszer marad
ványainak teljes felszámolása történt meg, hanem -  megfelelő törvények és kormány
rendeletek segítségével -  megvalósultak a demokratikus vívmányok, a többi között a 
nagybirtokrendszer szétzúzása, a köztársasági államforma életre hívása is.

És ami talán a legfontosabb számunkra! az államosítás folyamatát elindító jogszabá
lyok sora utat tört a szocializmus felépítésének lehetősége felé.
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