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Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása 
és gyakorlása Magyarországon 

(1944- 1946)

Az államfő és az államforma kérdése az Ideiglenes Nem
zetgyűlés összehívásának előkészítésekor, 1944 december 
első felében, Debrecenben felmerült. Az államfő intézmé
nyét Juhász Nagy Sándor, a debreceni Nemzeti Bizottság 
pártonkívüli elnöke vetette fel. A pénzügyigazgatósági pa
lotában tartott megbeszélésen többek között Miklós Béla, 
Faraghó Gábor, Gerő Ernő, Juhász Nagy Sándor, Nemes 
József, Révész Imre, gróf Teleki Géza, Vásáry István, Vö
rös János volt jelen. „Gerő Ernő vitte a szót, a debreceniek 
részéről pedig Juhász Nagy Sándor és Vásáry István vettek 
részt a tárgyalásokon” — írta Révész Imre debreceni refor
mátus püspök naplójában.1 Juhász Nagy Sándor kérdésére 
—  ti. „hogy állunk Horthyval és felvettetik-e az államfői 
kérdés” — sajátos módon Miklós Béla és Gerő Ernő telje
sen azonosan reagált, valószínűleg már korábban kialakított 
nézetet képviselve. Horthy Miklós kormányzó hollétéről 
nem tudni, ezért ezt a problémát az Ideiglenes Nem
zetgyűlésben még csak érinteni sem lehet: „az államfői kér
dés pedig semmiféle formában nem fog felvettetni”. Az 
államjogi kérdések rendezését, tekintettel a rendkívüli álla
potokra, kommunista kezdeményezésre későbbre halasztot
ták. Hallgatólagosan olyan megállapodás született, hogy 
csak akkor térnek vissza rá, ha összeülhet a teljes nem
zetgyűlés; vagyis „az egész ország képviselőinek kell meg
hagyni", akik a „nép akaratát” képviselik majd. Addig is 
azonban különböző fórumokon több, átmeneti intézkedés 
született e kérdés rendezésére.

Az új államhatalom központi törvényhozó testületé, az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-én Debrecen
ben jött létre. Első ülése nyilvánosságra hozta „A Nem
zetgyűlés Szózatá”-t. Ez a dokumentum egyik központi 
gondolatként kifejezésre juttatta, hogy „a magyar nép, a 
magyar nemzet, a magyar állam nevében cselekszik”. 
Egyúttal ünnepélyesen kijelentette, hogy „kezébe veszi a 
gazdátlanul maradt ország ügyeinek intézését, mint a nem
zeti akarat kifejezője, a magyar állami szuverenitás birtoko
sa”. ' Az Ideiglenes Nemzetgyűlés „a nemzeti akarat letéte
ményese, az állami főhatalom jogszerű birtokosa és gyakor
lója”. A Szózat a törvényhozó hatalom mellett a végrehajtó 
hatalomról is szólt, amennyiben „Ideiglenes Nemzeti Kor
mányt teremtünk, hogy legyen újra felelős központi végre
hajtó hatalom”. Az államhataloi'nmal kapcsolatban a továb
biakban azonban nem tett említést.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés állal 1944. december 22-én 
megválasztott Ideiglenes Nemzeti Kormány koalíciós 
összetételű volt.'' Programjában, a „Nyilalkozat”-ban az ál

lamhatalmi, államjogi kérdésekkel kapcsolatban mindössze 
annyit mondott, hogy „az Ideiglenes Nemzetgyűlés, a ma
gyar nép egyetlen törvényes képviseleti szerve megalakítot
ta Magyarország ideiglenes nemzeti kormányát ... A ma
gyarszabadságharc győzelmének, függetlenségünk és álla
miságunk helyreállításának elengedhetetlen feltétele Ma
gyarország demokratikus átalakítása.”4

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni, első ülésszakán 
nemcsak a központi törvényhozó hatalom és a kormány 
született meg, de az új államhatalom egyúttal több határo
zott lépést tett a feudalizmus örökségeként itt maradt régi 
államformával, az anakronisztikus „király nélküli király
sággal” való szakításra és kísérletet tett pl. az államfőt meg
illető jogok kodifikálására. Már önmagában az új államiság 
létrehozása és kiépítése, illetve annak intézkedései a király
sággal mint államformával való „de facto” szakítást és 
ugyanakkor lényegében a köztársaság melletti egyértelmű 
állásfoglalást jelentették.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-én kép
viselőinek soraiból megválasztotta 3 tagú Elnökségét, mely
nek elnöke Zscdéuyi Béla pártonkívüli, ügyvéd, miskolci 
jogakadémiai tanár, alelnökei pedig Juhász Nagy Sándor 
pártonkívüli, debreceni egyetemi tanár és Sántha Kálmán 
pártonkívüli, debreceni egyetemi idegorvostanár volt.5

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-i ülése 
— előzetes pártközi megállapodás alapján — „az ideiglenes 
kormány megalakítása céljából” 23 tagú Politikai Bizottsá
got választott a soraiból.6 A koalíciós összetételű Politikai 
Bizottságban 5 kisgazdapárti (Balogh István, Gyöngyösi 
János, Őry István, Váczy József, Vásáry István), 4—4 kom
munista és szociáldemokrata párti (Gerő Ernő, Nagy Imre, 
Révai József, Schimmcr István, illetve Kovács János, Né
meth István, Pozsgay Gyula, Valentiny Ágoston), 3 nemzeti 
parasztpárti (Erdei Ferenc, Nagy Zoltán, Szula András), 2 
polgári demokrata párti (Molnár Kálmán, Őrley Zoltán) és 
5 pártonkívüli (Bánáss László, Miklós Béla, Juhász Nagy 
Sándor, Révész Imre, Zscdényi Béla) képviselő volt. Elnö
ke az INGYW elnöke, Zsedcnyi Béla lett. A Politikai Bi
zottság hamarosan kibővítette eredetileg megállapított ha
táskörét és 1944. december 23-tól 1945. szeptember 6-ig 
(illetve az INGY újbóli összehívásáig) tulajdonképpen az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés feladatát látta el. A PB politikai 
előkészítő szerepe mellett így egyidejűleg a legfőbb állam- 
hatalmi szerv munkáját „helyettesítette”, azaz annak hatal
mát testesítette meg, pontosabban mintegy kisajátította.

A Politikai Bizottság az. Ideiglenes Nemzetgyűlés ülései
3



közötti időben ellenőrizte e kormányt, közreműködött a 
kormányzati tevékenységben, s „mint kisegítő szerv elvé
gezte azokat az elkerülhetetlenül sürgős feladatokat, ame
lyek nemzetgyűlési határozatokat követeltek, azzal a vállalt 
kötelezettséggel, hogy meghozott határozatait tudomásul
vétel cs jóváhagyás végett a nemzetgyűlés elé terjeszti”.7

A Politikai Bizottság ügyrendje8 szerint a PB elnöke az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén 
annak alelnöke; tagjai pedig az INGY által választott tagok. 
Az elnök a Politikai Bizottságot bármikor összehívhatta; a 
minisztertanács kívánságára, vagy a PB-tagok fele részének 
hozzá benyújtott írásbeli kérelmére pedig köteles volt a 
bizottságot összehívni. A bizottság határozatképes volt, ha 
a tagok fele részben megjelentek. A határozatképtelenség 
miatti, másodszori összehívásnál azonban a bizottság a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lelt. A 
bizottság határozatait szótöbbséggel hozta meg (cltekiiftve 
azoktól az esetektől, amelyekben az INGY határozatai sze
rint a bizottság egyhangú döntése volt szükséges). Szava
zategyenlőség esetén az elnök döntött. Személyi kérdések
ben a szavazás titkos volt és akkor is, ha azt legalább 3 
jelenlévő tag indítványozta. A PB ülésén tanácskozási jog
gal rész vehettek az INGY Elnökségének, valamint a kor
mánynak a tagjai. A PB elé kerülő ügyek előadója alkot
mányjogi kérdésekben az igazságügyminiszter, egyéb 
ügyekben az illetékes szakminiszter volt.10

Sajátos módon az Ideiglenes Nemzetgyűlés egyes bizott
ságait (Alkotmányjogi, Földbirtokpolitikai, Gazdasági, 
Mentelmi és Véderő Bizottság), illetve azok tagjait mind a 
Politikai Bizottság alakította és választotta meg. 1 E bizott
ságok létrehozására az Ideiglenes Nemzetgyűlés rövid, deb
receni ülésszaka idején már nem kerülhetett sor, ugyanak
kora PB rendkívül széles hatáskörébe ez mintegy „beletar
tozott”.

A Politikai Bizottság önmaga jellegét és hatáskörét a kö
vetkezőkben látta: „nem más, mint egy kis nemzetgyűlés”, 
„A nemzetnek felelős nemzetgyűlés kicsinyített mása”, „a 
nemzetgyűlés jogát gyakorolja”, „szuverén nemzetgyűlést 
helyettesítő szerv” stb.1 ’ Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Po
litikai Bizottsága — széleskörű politikai előkészítő és el
lenőrző, valamint törvényalkotói jogainál fogva — a parla
mentáris demokrácia gyakorlásában hatékony féknek bizo
nyult. Tulajdonképpen háttérbe szorította, mintegy „kiiktat
ta” a parlamentet, ezáltal jelentősen szűkítcttc-korlátozta 
annak tényleges politikai hatalmát és funkcióját.

A Ideiglenes Nemzetgyűlés a Politikai Bizottság egyhan
gú állásfoglalása alapján — még ugyancsak 1944. decem
ber 22-én — határozatot hozott az. államfőt illető kinevezési 
jogkör gyakorlásáról. Hogy miért nem törvényt hozott? 
Azért, mert a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés — a há
borús körülményekből adódóan, önmagát korlátozva — 
még nem hozott legmagasabb szintű jogszabályokat, vagyis 
törvényeket, csak határozatokat; mivel a budapesti és a du
nántúli képviselők, azaz. a teljesség híján még „csonka” 
volt. így törvényalkotásra tulajdonképpen még nem is volt 
jogosult, pontosabban nem jogosította fel önmagát. A tör
vényhozó funkciót majd csak az 1945 szeptemberi, immár 
„teljes”, második ülésszak és az utána következők fogják 
gyakorolni. A debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés, „mint- 
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hogy hiányoztak soraiból a még fel nem szabadított ország
részek képviselői, törvényi rendelkezéseit ekkor nem tör
vények, hanem nemzetgyűlési határozatok formájában hoz
ta meg”.13

Az államfőt megillető kinevezési jogkörről szóló terveze
tet Molnár Kálmán (PDP) képviselő, a Politikai Bizottság 
tagja, pécsi legitimista jogászprofesszor készítette. Az Ide
iglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága által egyhangú
lag jóváhagyott tervezetet Balogh István (FKgP) miniszter
elnökségi államtitkár, szintén a PB tagja terjesztette be, 
amelyet az Ideiglenes Nemzetgyűlés egyhangúlag elfoga
dott. A határozat az államfőt megillető jogkörrel ruházta 
fel az Ideiglenes Nemzetgyűlés 3 tagú Elnökségét, valamint 
a miniszterelnököt és a szakminisztereket.15 Az INGY El
nökségét illette —  minisztertanácsi előterjesztésre — a po
litikai államtitkároknak, továbbá a magyar Királyi Kúria, a 
Közigazgatósági Bíróság és a Legfőbb Állami Szám
vevőszék elnökeinek a kinevezése. Ugyancsak az Elnökség 
volt jogosult — az. INGY Politikai Bizottságának egyhangú 
előterjesztése alapján — egy esetleges új miniszterelnök 
megbízására (ha viszont az egyhangú előterjesztés hiány
zott, a megbízás adására csak maga az INGY volt hivatott). 
Szintén az Elnökség nevezhette ki a honvédség tábornokait 
— a miniszterelnök, a honvéd vezérkar főnöke, a honvédel
mi miniszter cs a honvédelmi minisztérium politikai állam
titkára együttes előterjesztésére. Az. államfőt megillető ki
nevezési jogkört az. V. fizetési osztálytól kezdődően —  az 
illetékes szakminiszter előterjesztésére — a miniszterelnök 
gyakorolta, a VI. fizetési osztályig bezárólag pedig az egyes 
szakminiszterek.

Ezzel a határozattal az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnök
sége törvényesen is kezébe kapott bizonyos államfői jogo
kat, bár a fentebbi jogkörmegoszlás következtében a kor
mány, illetve a miniszterelnök is részesült azokból. Ugyan
így tulajdonképpen ezzel a határozattal vált állandó szervvé 
az INGY Politikai Bizottsága is, amely — kiegészítve ha
táskörét — olyan „határozatot hozott, amelyben kijelentet
te, hogy miután a Nemzetgyűlés nem ülhet össze és mivel 
a Politikai Bizottságot a nemzetgyűlés a politikai pártokból 
alakította, a Bizottság ideiglenesen átvette a nemzetgyűlés 
feladatát és rendelkezéseivel a szuverén nemzetgyűlés 
működését pótolja”.15

A minisztertanács első, 1944. december 23-i ülése a mi
nisztériumok hivatalos pecsétjeinek feliratáról tárgyalt. Vö
rös János (pkv) honvédelmi és Faraghó Gábor (pkv) közel- 
látásügyi miniszterek a régi, „magyar királyi” jelző megtar
tása mellett érveltek. Nagy Imre (MKP) földművelésügyi 
miniszter azonban mindkettő jelzőt törölni kívánta. A mi
nisztertanács végül abban állapodott meg, hogy a „királyi” 
jelzőt törli, de a „régi, angyalos, koronás” címert megtart- 
ja.

A minisztertanács 1945. január 12-i és 25-i ülésén az 
államfőt megillető kcgyelmezési jog kérdésével foglalko
zott — a népbíráskodás ügyével összefüggésben. A január 
12-i minisztertanácson Valenliny Ágoston (SZDP) igazság
ügyminiszter, egyúttal az INGY PB tagja, a Kossuth Lajos 
kormányzóéi nők hasonló intézményére emlékeztető ún. ke- 
gyelmezési tanács felállítását javasolta. Ennek tagjai az 
INGY elnöke, a miniszterelnök, valamint az INGY Politikai



Bizottságának egy, kormányon kívüli tagja lenne. A kegyel- 
mezési tanács összetételével kapcsolatosan Erdei Ferenc 
(NPP) belügyminiszter, INGY PB-lag, Faraghó Gábor 
(pkv) közel Iá tá sügy i miniszter és Vásáry István (FKgP) 
pénzügyminiszter, INGY PB-tag tiltakoztak az ellen, hogy 
Zsedényi Béla (pkv) házelnök és az INGY elnöke a kegyel- 
mezési tanácsban részt vegyen. Vásáry István ezt azzal in
dokolta: „ezzel is meggátolják azt, hogy a Nemzetgyűlés 
államfői jogokat formáljon magának”. A minisztertanács 
az igazságügyin in iszter javaslatára kimondta, hogy a kc- 
gyelmczési tanács 3 tagja az INGY Elnökségének eseten
ként delegált tagja, tehát nem minden esetben az. elnök; a 
miniszterelnök és az INGY Politikai Bizottságának egy, 
nem miniszter tagja lesz.

E döntésre Zsedcnyi Béla levélben válaszolt, melyet a 
minisztertanács következő, január 25-i ülésén Miklós Béla 
miniszterelnök ismertetett. Zsedcnyi kifejtette, hogy a nép
bíráskodás ügyét a nemzetgyűlés elé kellett volna vinni, 
emellett érintette a kegyelmi tanács összetételét is. Ennek 
hatására az igazságügyminiszter ezen intézményt kihagyta 
a népbírósági rendeletből, mivel az. „külön alkotmányjogi 
rendeletben lesz deklarálva”.19

A népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. szánni rendelet
1945. január 25-én született meg, de csak február elején 
látott napvilágot.20 A kegyelmi ügyekkel kapcsolatban 
megállapította, hogy a népbíróság által kiszabott halálbün
tetés kegyelmi úton életfogytiglani, vagy 10-15 évig ter
jedő, határozott tartalmú fegyházbüntetésre változtatható át. 
A rendelet ezzel összefüggésben csakugyan nem tett emlí
tést a kegyelmi tanácsról, azonban kimondta, hogy: „A kc- 
gycímezés joga a Nemzeti Főtanácsot illeti. A Nemzeti 
Főtanács határozatát az igazságügyin in iszter javaslatára 
hozza meg.” A Nemzeti Főtanács hatáskörébe tartozott a ki 
nem töltött büntetés elengedése is, ha az elítélt a büntetésé
nek kétharmad részét még nem töltötte le.

Sajátos módon azonban e rendelet csupán megnevezte 
azt, de nem tett említést a Nemzeti Főtanács intézményéről, 
összetételéről stb. Ez valójában nem is tartozott a jogsza
bály körébe; másrészt viszont a Nemzeti Főtanács felállítá
sára január 25-ig, a népbíráskodásről szóló rendelet meg
születéséig még egyáltalán nem is került sor! Mindez sej
tetni engedi azt, hogy a Nemzeti Főtanács hatáskörét a 
kegyeimezési jognál szélesebben szándékoztak megvonni.

Az. Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága első, 
1945. január 26-i ülésén a kegyeimezési és más, az államfőt 
megillető hatáskörökről tárgyalt.21 Az ülésen a PB 23 tag
jából mindössze 13-an jelentek m eg." Zsedényi Béla (pkv), 
a Politikai Bizottság elnöke bejelentette, hogy egy új alkot
mányjogi berendezkedés keretében a kormány vállalja a 
felelősséget a rendeletalkotásokért, azért, hogy „csupán utó
lagos bejelentéssel kénen ezekre a szuverén nem
zetgyűléstől szankciót"." Zsedényi a Politikai Bizottság 
közjogi deklarációjával megoldhatónak vélte a kegyelme- 
zés kérdését, viszont Valentiny Ágoston a kegyelmi tanács 
összetételét eredeti javaslata szerint adta elő (ti. a tanács 
egyik tagja maga az INGY elnöke lett volna). Az igazság
ügyminiszter ezen túlmenően a kegyelmi tanács hatáskörét 
— a Politikai Bizottsággal egyetértésben — kiterjesztette 
más, az államfőt megillető jogokra is. így e testület jogai

kiterjedtek volna a rendes bíróságok által elítéltek kegyelmi 
ügyeire, valamint mindazon „közhivatali és más tisztségek
re való kinevezésekre”, amelyek a fennálló törvények értel
mében „a kormány vagy a miniszterelnök kinevezési jogát 
meghaladják és a nemzetgyűlés elnökségének jogkörébe 
utalva nincsenek”. A tervezet alapján e testületet illetné 
mega miniszterek kinevezése „a miniszterelnök javaslatára 
a Politikai Bizottság szótöbbséggel hozott határozata alap
ján”, és a kormány tagjainak felmentése. Emellett két, ki
sebbjelentőségű hatáskört is kapott a tanács, nevezetesen a 
házassági akadályok alóli felmentést, továbbá a honvédség
hez tartozóknak az. állampolgárság kötelékéből való elbo
csátás jogát.

A tervezett testület heterogén cs túlságosan nagy fe
lelősséggel járó hatáskörét többen — Juhász Nagy Sándor, 
Révész Imre, Révai József — vitatták. Juhász Nagy Sándor 
pl. helytelenítette, hogy a miniszterek kinevezését elvá
lasszák a miniszterelnökétől, aki az INGY Elnökségétől, 
vagy magától az. Ideiglenes Nemzetgyűléstől kaphatta volna 
megbízatását, míg a miniszterek az államfői jogkörrel ren
delkező testülettől.24

A korábbiakhoz képest meglehetősen kibővült hatáskörre 
tekintettel, Valentiny Ágoston a legfőbb tanács elnevezést 
javasolta. Juhász Nagy Sándor pedig a főtanács nevet indít
ványozta. Az. új, ideiglenes államfői testület végül a Nem
zeti Főtanács nevet kapta Révész Imre debreceni református 
püspök kezdeményezésére.25

A Nemzeti Főtanács felállításáról szóló 59/1945. Eln. 
számú — az INGY Politikai Bizottsága és az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány által létrehozott — rendelet Debrecen
ben, az INGY PB 1945. január 26-i ülésén született meg, 
de nyilvánosságra csak február 10-én került.26 A kibocsátó 
testületek megkettőzésének nyilvánvalóan a nagyobb poli
tikai nyomaték volt az oka. Rendeleti jogalkotásra egyéb
ként csak az. Ideiglenes Nemzeti Kormány volt felhatalmaz
va az Ideiglenes Nemzetgyűléstől, a Politikai Bizottság 
nem. Ezt később, az. Ideiglenes Nemzetgyűlés Alkotmány- 
jogi Bizottságának 1945. június 7-i szakértői értekezletén 
egy kisgazdapárti képviselő szóvá is tette: „miután a nem
zetgyűlést nem lehetett összehívni, a nemzetgyűlés politikai 
bizottsága — amelyet úgy tekintettünk, mint egy kis nem
zetgyűlést — egyszerűen vette magának a jogot és rendel
kezett az államfői jogok bizonyos további kategóriáinak 
gyakorlása felől. A nemzeti kormánnyal egyetértésben ez 
év februárjában kiadott egy közjogi deklarációt, amellyel 
felállította a magyar nemzeti főtanácsot.”27

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a Politikai Bizottság javas
latára határozatok, majd a nemzetgyűlés, később pedig az 
országgyűlés törvények sorozatával adott az általa megvá- 
lasztotl kormánynak igen széles körű felhatalmazást" az 
ország ügyeinek vitelére, azaz olyan kérdések rendelettel 
történő szabályozására, amelyek egyébként törvényhozási 
útra tartoztak volna. A felhatalmazás alapján megszületett 
kormányrendeleteket „utólagos jóváhagyás céljából” a par
lament legközelebbi ülésén kellett bemutatni, ahol is 
sürgősséggel — azaz előzetes bizottsági tárgyalás nélkül 
— törvényerőre emelkedtek. (1945 ősze és 1947 nyara kö
zött pl. a parlamentben 52 törvényt tárgyaltak, ebből 14-et
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sürgősséggel. Ily módon vált törvénnyé az 1945: III. tör
vénycikk a Nemzeti Főtanácsról, az 1945: V. törvénycikk a 
fegyverszüneti egyezményről, az 1945: VI. törvénycikk a 
földosztásról, az 1946: XIII. törvénycikk a szénbányászat 
államosításáról stb.) Ez a jelenség egészen az alkotmány 
meghozataláig volt érvényben, utána pedig gyakorlatilag az 
Elnöki Tanács funkcionált így, törvényerejű rendeleteket 
alkotva. 1949-ig tehát tulajdonképpen két, párhuzamos vá
gányon futott a legmagasabb szintű jogalkotás: az egyik a 
parlamenti úton megszületett törvény; a másik pedig a fel
hatalmazás alapján kibocsátott kormányrendelet, amely 
utólag emelkedett törvényerőre.

Az 59/1945. Eln. számú rendelet bevezetője hivatkozott 
az INGY által adott felhatalmazásra, emellett — a PB janu
ár 26-i határozatának megfelelően —  megállapította, hogy 
.Addig, amíg a magyar nép az államfői hatalom gyakorlá
sának módja felől nem dönt, az államfőt megillető egyes 
jogokat az ezennel felállítandó háromtagú Nemzeti Főta
nács gyakorolja.” Ez volt az első nyilvános bejelentés arról, 
hogy az államfői hatalom gyakorlásáról — illetve burkol
tan az államformáról is — „a magyar nép” fog dönteni.

A Nemzeti Főtanács a következő tisztségviselő tagokból 
állott: az INGY elnöke vagy helyettese, az INK elnöke 
vagy helyettese, valamint az INGY PB által választott 
olyan tag, illetve póttag, aki nem tagja a kormánynak. A 
Nemzeti Főtanács ilyen hivatali összetétele 1945. decem
ber 7-ig, az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rende
zéséről szóló 1945: XI. törvénycikk megszületéséig volt 
érvényben.

Ami pedig a személyi és politikai összetételt illeti, a 
Nemzeti Főtanács tagja lett Zscdényi Béla (pkv) és Miklós 
Béla (pkv) — mindketten hivatalból; valamint Gcrő Ernő 
(MKP). Zsedényi helyettese az ideiglenes államfői testület
ben Sántha Kálmán (pkv) lett, Miklós Béla helyetteséről 
viszont úgy döntöttek, hogy esetenként jelölik ki. Bár az 
1945. január 26-i politikai bizottsági ülés végül is azzal az 
indokkal, hogy „sokan hiányoznak” (köztük maga Gcrő 
Ernő is — F. G.) és különben sem érkezett még el az ideje 
a Nemzeti Főtanács „akcióba lépésének”, elhalasztotta a 
harmadik tagnak és helyettesének a megválasztását.29 így 
Gcrő Ernőt harmadik tagként és Révai Józsefet (MKP) pót
tagként csak az INGY Politikai Bizottsága második, 1945. 
március 12-i ülésén választották meg ideiglenes jelleggel.
A PB ekkor úgy határozott, hogy a Nemzeti Főtanács har
madik tagjának végleges kijelölése „csak a Nemzetgyűlés 
(az INGY-ről van szó — F. G.) kiegészítése után történ
jék”. Gcrő Ernő nemzeti tanácsbeli tagságát kereskedelmi 
és közlekedési miniszterré történt kinevezéséig töltötte be. 
Utóda 1945. május 11-től Révai Józsefien, Révai helyette
se pedig Kádár János (MKP).31

A Nemzeti Főtanács végül is csak 1945. április 17-én, 
Budapesten tudott „megalakulni”, illetve munkáját csak ek
kor kezdhette cl.32

Az ideiglenes államfői testület, a Nemzeti Főtanács jog
körébe tartoztak a közhivatali és más tisztségekre vonatko- 
6

zó azon kinevezések, amelyek „a kormány, vagy a minisz
terelnök kinevezési jogát meghaladják és a nemzetgyűlés 
elnökségének jogkörébe utalva nincsenek”, ezen kívül a 
miniszterek kinevezése a Politikai Bizottságnak a minisz
terelnök javaslatára hozott határozata alapján. A Nemzeti 
Főtanács joga volt még a kormány tagjainak felmentése s a 
honvédség állományába tartozóknak az állampolgársági 
kötelékből való elbocsátása továbbá a házassági akadályok 
alóli felmentés megadása. Különféle kegyelmi ügyek szin
tén a Nemzeti Főtanács hatáskörébe tartoztak, de általános 
kegyelmet (amnesztia) csak az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
adhatott.

Az államfőt megillető jogok ilyen mértékű megoszlását 
tulajdonképpen semmi sem indokolta. Azaz minden bi
zonnyal „csupán” hatalmi—politikai okokra, illetve célok
ra vezethető vissza. A koalíción belül a kommunista párt az 
államhatalmi szervekben minél nagyobb befolyásra kívánt 
szert tenni, illetve a polgári erők minél nagyobb arányú 
megosztását akarta elérni.

Bár az Ideiglenes Nemzetgyűlésben a Magyar Kommu
nista Párt és szövetségesei abszolút többségben voltak, de 
az hosszú hónapokon keresztül nem ült össze. Az Ideigle
nes Nemzeti Kormányban viszont a polgári erők képvisel
tek abszolút többséget; csakúgy, mint az INGY Elnökségé
ben és Politikai Bizottságában. Sőt, az INGY Elnöksége 
csupa pártonkívüli politikusból állott, a 23 tagú Politikai 
Bizottságban pedig az MKP—SZDP—NPP 48%-ban, 11 
fővel volt képviselve; a szövetséges pártok esetében rész
ben „centrista” vagy .jobboldali”, részben pedig az MKP 
utasításai alapján eljáró tagokkal.

Továbbá mind az Ideiglenes Nemzeti Kormány, mind 
pedig az Ideiglenes Nemzetgyűlés, illetve annak Elnöksége 
és Politikai Bizottsága élén pártonkívüli politikusok voltak, 
Miklós Béla és Zsedényi Béla személyében. Ezen túl
menően azonban az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke és a 
miniszterelnök, illetve a két államhatalmi szerv között is 
éles versengés indult meg az elsőbbség megszerzéséért 
Ebben a helyzetben —  a kommunista párt nyomására — 
előtérbe került egy harmadik, mind az Ideiglenes Nem
zetgyűlés, mint pedig az Ideiglenes Nemzeti Kormány ve
zetésétől elkülönülő és az államfői jogok egy részét önálló
an intéző szerv megteremtésének a gondolata. Az államfői 
jogkör megosztottságával-megosztásával a kommunista 
párt és szövetségesei arra törekedtek, hogy ne összponto
suljon még ideiglenesen sem túl nagy hatalom egy sze
mély, illetve egy fórum kezében, s hogy ezzel is elősegít
sék a koalíción belüli és kívüli polgári erők megosztását. 
Bár a Nemzeti Főtanács elnöke is hivatalánál fogva Zsedé
nyi Béla (pkv) lett és helyet kapott benne a miniszterelnök, 
Miklós Béla (pkv) is, a Magyar Kommunista Párt a 3 tagú 
ideiglenes államfői testületben Gerő Ernő, majd Révai Jó
zsef révén a minimálisan és maximálisan megszerezhető 
33%-ot megszerezte.

Az államfői jogkör szétforgácsolása, illetve az államfői 
jogkör szabályozásának az ideiglenes „félmegoldásai” azt



mutatják, hogy az államhatalmi, államjogi kérdések a poli
tikai küzdelmek egyik lényeges terepévé váltak a koalíció
ban. Ezt bizonyítja közvetve az is, hogy az államformát az 
Ideiglenes Nemzetgyűlésnek sem a debreceni, sem pedig a 
budapesti ülésén nem érintették (lévén ideiglenes felhatal
mazás). Kezdetben az államforma kérdésében is részme
goldások születtek, mert a politikai pártok az „ideiglenessé
gen” túlmenően kül- és belpolitikai okok miatt sem kíván
ták ezt az ügyet rendezni.

***

Még meg sem alakult a Nemzeti Főtanács, amikor hatás
körét Vörös János (pkv) honvédelmi miniszter és egyúttal 
az INGY PB tagja, már bővíteni igyekezett. Az általa 1945. 
február 19-én aláírt és a március 8-i minisztertanácsi ülésen 
tárgyalt szolgálati szabályzat módosítása nem kevesebbet 
javasolt, mint azt, hogy a kormányzót mint legfőbb hadurat 
korábban megillető vezérlcti, vezényleti és bclszervezeti 
jogkört az Ideiglenes Nemzetgyűlés által kinevezett hon
véd főparancsnok és a Nemzeti Főtanács megosztva gyako
rolja. A minisztertanács Valentiny Ágoston (SZDP) igazsá
gügyminiszter és PB-tag, Vásáry István (FKgP) pénzügy- 
miniszter és PB-tag, Erdei Ferenc (NPP) belügyminiszter 
és PB-tag, valamint gróf Teleki Géza (pkv) vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter hozzászólása nyomán — a közelinek 
tűnő újabb nemzetgyűlési időszakra hivatkozva — a kér
dést levette a napirendről. Teleki Géza indítványára, aki 
különösén hangsúlyozta, hogy „minden államfői jog gya
korlását kizárólag a Nemzetgyűlés van hivatva eldönteni”, 
a minisztertanács elhatározta egy alkotmány- és törvény
előkészítő bizottság létrehozását.33

Az 1945. március 8-i minisztertanácsi ülésre Vörös János 
az 1939: II. te. szerinti Legfelső Honvédelmi Tanács újjá
szervezését is elő akarta terjeszteni.34 Miklós Béla minisz
terelnök azonban nem engedte előhozni az ügyet azzal az 
indoklással, hogy „alkotmányjogi átdolgozás van tervbe 
véve, várni ezzel”.35 A miniszterelnök és az INGY elnöké
nek inkább személyes, mint politikai rivalizálására utal, 
hogy a miniszterelnök módosítása szerint önmagát gondol
ta e testület elnökének.

E minisztertanácsi ülésen csupán a miniszterelnök hagyta 
jóvá az államhatalom gyakorlásával kapcsolatos egyes kér
désekről szóló 539/1945. M. E. számú rendeletet, amely 
március 24-én került nyilvánosságra.36 A rendelet az 1944. 
december 23-i minisztertanácsi állásfoglalás szellemében 
kimondta, hogy „Mindaddig, amíg a nép az ország alkot
mányos berendezkedése és az állam formája kérdésében 
nem határoz, az állami hivatalok (bíróság, honvédség, 
pénzügyi és egyéb közigazgatási hatóságok) címében a .ki
rályi’jelzőt, vagy annak rövidítését mellőzni kell. Ugyanez 
alkalmazandó az állami hivatalok pecsétjével kapcsolatban 
is.” Az állami hatóságok pedig határozataikat — a népbíró
ságok kivételével — „a ,Magyar Állam Nevében’ hozzák”. 
Mivel az ügyészi szervek megnevezéséből az állami jelleg

re utaló „királyi” jelző elhagyása félreértésre adhatott okot 
(figyelemmel a törvényhatóságok tiszti ügyészségeire), az 
igazságügyminiszter javaslatára a minisztertanács 1945. jú
lius 11-i ülésén a királyi ügyészséget államügyészségre, a 
királyi főügyészséget főállamügyészségre, a koronaügyész- 
séget pedig Legfőbb Államügyészségre keresztelte át.

Az államhatalom gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdé
sekről szóló rendeletnek sokat mondó volt az a kijelentése, 
hogy mindez csak addig szól, „amíg a nép az ország alkot
mányos berendezkedése és államformája tekintetében nem 
határoz”.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának
1945. március 12-i ülése alkotmányjogi kérdéseket is meg-

38vitatott. Az ülésen a PB 5 tagja még mindig nem jelent 
meg,30 de Rákosi Mátyás, Tildy Zoltán és Szakasits Árpád 
tanácskozási joggal már részt vettek. Az ülés megtárgyalta 
a PB átszervezését és újraválasztását, a Nemzeti Főtanács 
harmadik tagjának az ügyét, valamint az államfonnának és 
az államfői jogok gyakorlása újraszabályozásának problé
máját.

Napirenden kívül és előtt kért szót Gerő Ernő, a Politikai 
Bizottságnak és egyúttal a Nemzeti Főtanácsnak is tagja.40 
Javaslatot terjesztett be, mely szerint „az Ideiglenes Nem
zetgyűlés Politikai Bizottsága az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
után újraválasztandó”. Időközben ugyanis a pártoknak „oly 
vezetői kerültek elő — mondotta indoklásul —, akik a Po
litikai Bizottság megalakulásakor még nem lehettek a Poli
tikai Bizottság tagjai, viszont most szükségesnek látszik az, 
hogy ezek is részt vegyenek a Politikai Bizottság ülésein 
mint rendes tagok”. Indítványozta továbbá a PB taglétszá
mát 22-ről 35-rc felemelni.41 Ezt azzal magyarázta: „ami
kor a Politikai Bizottság megalakult, hatásköre szűk volt, 
azonban ez most állandóan kibővül. A kibővítésre szükség 
van azért is, mert az Ideiglenes Nemzetgyűlés új tagok 
behívásával fog bővülni, továbbá azért, nem ha az Ideigle
nes Nemzetgyűlés nem ülésezik állandóan, szükség van 
egy olyan szervre, amely állandóan ülésezik és ez a Politi
kai Bizottság”. Végül azt hangsúlyozta, hogy azon politikai 
bizottsági tagok, akik egyúttal az INGY Elnökségének, va
lamint a kormánynak is tagjai, a jövőben ne mint „rendes 
tagok” szerepeljenek, hanem csak tanácskozási joggal ve
gyenek részig a PB ülésein. A Politikai Bizottság kisebb vita 
után úgy határozott, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés szá
mára javaslatot tesz a PB-ről abban a szellemben és formá
ban, ahogyan az Gerő Ernő beterjesztésében elhangzott.

Juhász Nagy Sándor az államfői jogkörök szétforgácso- 
lását zűrzavarosnak tartotta, ezért is szükségesnek vélte „az 
államfői hatalomról véglegesen gondoskodni”, sőt, azt is, 
hogy „Magyarország államformája is rendezést nyerjen”. A 
köztársaság mint államforma az ő megfogalmazásában ke
rült először jegyzőkönyvbe 42 Javasolta, hogy a végleges 
döntésig „állíttassék valamely biztos szervezet az államfő 
helyébe”. A Nemzeti Főtanácsot csak akkor tekintette vol
na erre alkalmasnak, megfelelőnek, ha mindazokat a kine
vezési hatásköröket is megkapná, amelyeket a kormány és
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az INGY Elnöksége gyakorollak. Utalt arra is, hogy ezen 
államfői tcstülclbcii tagsággal összeférhetetlen a kormány
tagság. Gerő Ernő ennek kapcsán mutatott rá először arra a 
kommunista igényre, hogy el kell választani egymástól az 
államfői jogokat és a kormány által gyakorolt végrehajtó 
hatalmat.43

Ezen a politikai bizottsági ülésen alakult meg az Ideigle
nes Nemzetgyűlés Alkotmányjogi Bizottsága azzal a fel
adattal, hogy dolgozzon ki javaslatot „az államfői jogok 
gyakorlásának mikéntjére”.44 A Politikai Bizottság úgy ha
tározott — Zscdényi Béla indítványára, Gerő Ernő és Sza- 
kasits Árpád egyetértésével —, hogy az Alkotmányjogi Bi
zottságnak tagja legyen az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke 
(Zscdényi Béla), a miniszterelnök (Miklós Béla), a belügy
miniszter (Erdei Ferenc), valamint az igazságügyminiszter 
(Valcntiny Ágoston)45 és a koalíciós pártok cgy-egy vezető 
tagja. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Alkotmányjogi Bizott
ságának a koalíciós pártokat képviselő tagjai voltak: Ko
vács Imre (NPP), Gulácsy György (FKgP), Farkas Mihály 
(MKP), Kies István (SZDP), Horváth Barna (PDP).46 
Emellett a testület szakértőket is meghallgathatott véle
ményadás céljából. Az Alkotmányjogi Bizottságba bejelen
tett szakértők voltak: Feri Sándor (MKP), Bibó István (mi
niszteri tanácsos, Belügyminisztérium), Török Pallaghy At
tila (Honvédelmi Minisztérium), Bölöny József (egyetemi 
tanár), Molnár Kálmán (egyetemi tanár), Sebestyén Pál 
(képviselő, külügyminisztériumi osztályfőnök), Viczián 
Dezső (Miniszterelnökség), Joanovich Emil (NPP)47

Az Alkotmányjogi Bizottság az igazságügyminiszter fel
kérésére, Bölöny József pártonkívüli legitimista jogász, pé
csi egyetemi magántanár bevonásával cl is készített egy 
törvénytervezetet, amely szerint az államfői jogok ideigle
nes gyakorlására ún. Kormányzótanácsot kell felállítani. 
„Az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozata az államhatalom 
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről” c. tervezet,48 illet
ve annak módosított változata49 1945. március 27. és 29-én 
a pártok szakértői elé került. Mivel azonban az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Budapesten az előzetes tervekkel ellentét
ben, április folyamán mégsem ülhetett össze,50 így a kérdés 
egyelőre lekerült a napirendről.

Az elkövetkező hónapokban a Kormányzótanáccsal kap
csolatban széleskörű vita bontakozott ki különböző fóru
mokon (pl. a sajtóban, az Alkotmányjogi Bizottság szak
értői értekezletén, az INGY Politikai Bizottságában). Az 
INGY PB 1945. július 21 -i ülésén Erdei Ferenc belügymi
niszter azt indítványozta, hogy a tervezet ismételten kerül
jön a szakértői értekezlet elé.51 Hogy erre az értekezletre 
sor került-c, pontosan nem tudni; annyi azonban bizonyos, 
hogy a Bölöny-félc tervezel többé nem került szóba.5*

1945. április 27-én megszületett és május I-jén nyilvá
nosságra került az 1440/1945. M. E. számú rendelet, amely 
a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendeletet 
módosította, illetve kiegészítette.53 Ez a jogszabály a Nem
zeti Főtanács kegyelmezési jogáról hasonló módon és szel
lemben szólt, mint az előző rendelet, csak némiképp kiegé- 
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szítette azt: „A kegyclmezés joga a Nemzeti Főtanácsot 
illeti.

A Nemzeti Főtanács határozatát az igazságügyin in iszter 
javaslatára hozza meg. Az igazságügyminiszter a kegyelmi 
ügyekben javaslatát az iratok hozzá érkezésétől számított 
két nap alatt teszi meg; a Nemzeti Főtanács a kegyelmi 
kérvény felett érkezésétől számított öt nap alatt határoz.”

A Nemzeti Főtanács hatáskörének kiegészítéséről szólt 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának és az 
Ideiglenes Nemzeti Kormánynak az 1814/1945. E. számú 
rendelkezése, amely 1945. július 21-én született meg, de 
csak szeptember 5-én került nyilvánosságra.54 A rendelet a 
házasságon kívül született gyermekek kegyelmi úton való 
lörvénycsítését, valamint a nyugellátás kegyelmi úton tör
ténő engedélyezéséi is a Nemzeti Főtanácsra ruházta. E 
jogszabály megszületése azt bizonyítja, hogy ekkorra már 
valójában nem volt valóságos alternatíva a Nemzeti Főta
nács helyébe egy újabb, ideiglenes államfői testület létre
hozása, hanem a már meglévő intézmény hatáskörének a 
kibővítése.

Az 1945. augusztus 31-i pártközi értekezlet arról határo
zott, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés Alkotmányjogi Bi
zottságának az államfői jogok ideiglenes gyakorlásáról 
szóló tervezetét, a Bölöny-félc tervezetet az INGY 1945 
őszi ülésszaka tárgyalni nem fogja.55 Noha néhány nappal 
korábban, az augusztus 29-i minisztertanácsi ülésen Balogh 
István (FKgP) miniszterelnökségi államtitkár még megem
lítette az államfői hatalom ideiglenes gyakorlására vonat
kozó korábbi javaslatot.56 A pártközi értekezlet egyi
dejűleg arról is döntött, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
kiegészítése után a Politikai Bizottságot újra kell választani 
és tovább kell működtetni.57 Ehhez kapcsolódóan a minisz
tertanács szeptember 4-i ülése azt kérte, hogy az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés erősítse meg az Ideiglenes Nemzeti Kor
mánynak és minisztereinek rendeletéit, s vita nélkül emelje 
törvénnyé a legfontosabbakat.

***

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 6-i, buda
pesti ülésén a Politikai Bizottság újjáalakult az augusztus 
31-i „pártközi pártvezetői értekezleten történt megállapo
dásnak megfelelően”.58 A PB „újjáalakulása” nem egy
szerűen csak létszámemelkedést jelentett a korábbi 23 fő 
helyett 31 taggal,59 de a tagság jelentős részének a kicseré
lését is, azaz tulajdonképpen egy „őrségváltást”.

Az immár „teljes” Ideiglenes Nemzetgyűlés „teljes” Po
litikai Bizottságában az MKP-nak és szövetségeseinek lé
nyegesen növekedett az arányuk és a befolyásuk a korábbi 
PB-hcz képest. A Politikai Bizottságban az MKP-SZDP- 
FKgP 6-6, az NPP-PDP 3-3, a szabad szakszervezet 2 és a 
pártonkívüliek 5 fővel képviseltették magukat. A „meg
újult”, de valójában új PB-ből kimaradt pl. Nagy Imre, 
Schimmcr István (MKP), Kovács János, Németh István, 
Pozsgay Gyula, Valcntiny Ágoston (SZDP), Erdei Ferenc,



Nagy Zoltán, Szula András (NPP), Balogh István, Gyön
gyösi János, Őry István, Váczy József, Vásáry István 
(FKgP), Bánáss László, Révész Imre (pkv). Változatlanul a 
PB tagja maradt viszont pl. Gerő Ernő, Révai József 
(MKP) és Molnár Kálmán, Őrley Zoltán (PDP). Ennél sok
kal jellemzőbb volt azonban az, hogy szinte valamennyi 
párt és politikai irányzat e bizottságban vonultatta fel ve
zető politikai személyiségeit, illetve „erős” embereit. A PB 
új tagja lett Farkas Mihály, Kádár János, Rajk László, Rá
kosi Mátyás (MKP), Faragó László, Kéthly Anna, Kisházi 
Ödön, Szakasits Árpád, Szeder Ferenc, Takács Ferenc 
(SZDP), B. Farkas Ferenc, Kovács Imre, Sz. Szabó Pál 
(NPP), Dobi István, Kovács Béla, Nagy Ferenc, Sulyok 
Dezső, Tildy Zoltán, Varga Béla (FKgP), Szcnt-Iványi 
Sándor (PDP), Kossá István, Pintér János (szsz), Szent- 
Györgyi Albert (pkv). A párton kívüliek arányát növelte, 
hogy a Politikai Bizottságnak hivatalból változatlanul tag
jai lettek az INGY Elnökségének tagjai és a miniszterel
nök, azaz Zsedényi Béla (a PB elnöke), Juhász Nagy Sán
dor, Sántha Kálmán és Miklós Béla. Az Ideiglenes Nem
zetgyűlés Politikai Bizottságának összetétele arra enged 
következtetni, hogy e bizottságnak a korábbinál is jóval 
nagyobb politikai szerepet szántak. Tevékenységének poli
tikai jelentősége tovább nőtt, s a hatalmi-pártpolitikai csa
tározások egyik elsőrendű fórumává váll, a parlament sze
repe pedig ezzel tovább csökkent.60

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 6-i ülése 
törvényerőre emelte két debreceni határozatát. Az 1945: I. 
te. a magyar állami szuverenitás gyakorlásáról címet visel
te,61 s az 1944. december 22-i határozata alapján az Ideig
lenes Nemzetgyűlést a magyar állami szuverenitás kizáró
lagos birtokosának nyilvánította. Az 1945: II. te. az ál
lamfőt megillető kinevezési jogkör gyakorlásáról szólt,6’ s 
ugyancsak az e tárgyban kiadott 1944. december 22-i 
INGY-határozalot emelte törvényerőre, kiegészítve azt az 
539/1945. M. E. számú rendeletnek megfelelően.65

Az. Ideiglenes Nemzetgyűlés szeptember 6-i ülése alko
tott egy harmadik törvényt is, az 1945: III. tc-t, a Nemzeti 
Főtanácsról.64 Ez a törvény nem csak összegezte a Nemzeti 
Főtanácsról és annak jogköréről szóló 59/1945. Elit. számú, 
valamint az azt kiegészítő ISI4/1945. E. számú rendelke
zéseket, de újabb kiegészítésekkel tovább bővítette az ide
iglenes államfői testület hatáskörét. így részben a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően a Nemzeti Főtanács hatáskörébe 
került a „címek adományozása, továbbá rendjelek és kitün
tetések alapítása, illetőleg adományozása”, valamint a kül- 
hatalmakkal szembeni képviselet joga. PfeilTer Zoltán 
(FKgP) képviselő indítványára a Nemzeti Főtanács jogkö
rébe tartozott: „1. a követek küldése és a külállamok köve
teinek elfogadása; 2. a konzulok kinevezése és az idegen 
konzulok részére a működési engedély megadása; 3. a Ma
gyarország nevében külállamokkal létesítendő nemzetközi 
szerződések aláírására jogosító felhatalmazás megadása és 
az aláírt nemzetközi szerződések megerősítése azzal, hogy 
a törvényhozás hatáskörét érintő nemzetközi szerződések

megerősítéséhez az. ideiglenes nemzetgyűlés politikai bi
zottságának előzetes hozzájárulása szükséges.”65

Az 1945: II. és az 1945: III. törvénycikkek még a kiegé
szítésekkel sem küszöbölték ki az. államfői jogkör megosz
tottságát, gyakorlásának széttagoltságát, sem pedig az az 
anomáliát, hogy a Nemzeti Főtanácsnak továbbra is tagja 
maradt a miniszterelnök.

Mindhárom törvényt 1946. szeptember 16-án hirdették 
ki, csakúgy, mint a népbíráskodás tárgyában kibocsátott 
korábbi kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló 
1945: VII. törvénycikket66 is. E jogszabály törvényerőre 
emelte — egyebek között —  a 81/1945. M. E. számú ren
deletét a népbíráskodásról, megismételve ezzel kapcsolato
san a Nemzeti Főtanács kegyelmezési jogát.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. 
szeptember 27-i ülésén személyi kérdésekben döntött. Mi
után a PB 1945. március 12-i ülésének határozata értelmé
ben Révai József megbízása lejárt, a Nemzeti Főtanács har
madik tagjául megválasztotta Rákosi Mátyást, póttagként 
pedig Szakasits Árpádot.67

Az 1945. október 24-i minisztertanácsi ülés a kormány
zói kabinetirodát — amely a háború után természetesen
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már nem működött —  megszüntette. E rendelkezés mint
a 10 120/1945. M. E. számú rend november 27-én került

... . 6Qnyilvánosságra.
Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások70 után 

— immár új politikai erőviszonyok és körülmények köze
pette — tovább folytatódtak, s bizonyos értelemben ki
éleződtek az állam- és alkotmányjogi kérdésekkel kapcso
latos politikai csatározások, illetve jogalkotási munkálatok.

***

A kormányváltozással a maga ellentmondásosságában 
megnyilvánult az államfői jogkör rendezetlensége és meg
osztottsága is. Miklós Bélát kormányfői tisztségéből — az 
INGY Politikai Bizottsága javaslatára — a Nemzeti Főta
nács mentette fel (melynek maga a miniszterelnök is tagja 
volt!). Tildy Zoltánt a miniszterelnöki teendők ellátásával 
és a kormányalakítással viszont az. Ideiglenes Nem
zetgyűlés Elnöksége bízta meg; az új kormány tagjait pedig 
a Nemzeti Főtanács nevezte ki.71 A kormányalakítással7’ 
azonban nemcsak az állami főhatalom körüli anomáliák 
jutottak kifejezésre, de a parlamentarizmus hiányos volta 
is. Minthogy, a nemzetgyűlés összehívása 1945. november 
29-ére — a választásokat 25 nappal, a kormányalakítást 
pedig 2 héttel követve — elhúzódott, így a törvényhozás 
tulajdonképpen még formálisan sem kapott jogot arra, hogy 
a kormány tagjait „megválassza”.

Az „egyik”, megosztott jogkörű ideiglenes államfői tes
tület, az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnöksége 1945. novem
ber 15-ével befejezte működését, amikor is Tildy Zoltánt 
megbízta a miniszterelnöki teendők ellátásával és a kormá
nyalakítással. A „másik" államfői testület. Nemzeti Főta
nács azonban tovább funkcionált, bár megváltozott szemé-
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lyi összetételben. A miniszterelnök változása folytán — az 
1945: II. törvénycikk 2. §-ának 121 bekezdése értelmében 
—  a Nemzeti Főtanács új tagja hivatalánál lógva Tildy 
Zoltán lett73 (Miklós Béla helyett).

Az immár „végleges” törvényhozó hatalom, a nem
zetgyűlés legelső, 1945. november 29-i ülésén megválasz
totta elnökét, Nagy Ferencet (FKgP) és a nemzetgyűlési 
bizottságokat, köztük a Politikai, valamint a Közjogi és 
Alkotmányjogi Bizottságot.74 A házelnök megválasztásá
val a Nemzeti Főtanács személyi összetétele is módosult, 
ugyanis hivatalánál fogva Nagy Ferenc az államfői testület 
tagja lett (Zsedényi Béla helyett).

A nemzetgyűlés Politikai Bizottságának létszáma ekkor 
36 (35+1) főre növekedett. A korábbiakhoz hasonlóan ko
alíciós összetételű volt, de benne a Független Kisgazdapárt, 
nemzetgyűlési választási eredményei, illetve parlamenti 
mandátumai folytán nagyobb befolyással rendelkezett, 
mint előzőleg. Ugyanakkor a kommunista párt vs szövetsé
geseinek a befolyása csökkent, annak ellenére, hogy politi
kai bizottsági tagjaik létszámában és személyi összetételé
ben nem, vagy szinte alig történt változás. Az MKP és az 
SZDP 1-1 fővel növelte tagságát és némi személycserére is 
sor került; az NPP-nél 1 személycsere volt azonos létszám 
mellett; az FKgP viszont több mint kétszeresére, azaz 16 
főre növelte korábbi 6 fős létszámát! A PDP 3 fős tagsága 
1-rc csökkent, személycserével egybekötve; a pártonkívüli- 
eket 2 tag képviselte; a szabad szakszervezeteket viszont 
már senki sem.

A nemzetgyűlés Politikai Bizottságának személyi össze
tétele a következő volt: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Kádár 
János, Kossá István,75 Rujk László, Rákosi Mátyás, Révai 
József (MKP); Faragó László, Justus Pál, Kéthly Anna, 
Kisházi Ödön, Szakasits Árpád, Szeder Ferenc, Vajda Imre 
(SZDP); B. Farkas Ferenc, Kovács Imre, Veres Péter 
(NPP); Balogh István, Dobi István, Gyöngyösi János, Ko
vács Béla, Nagy Ferenc, Oltványi Imre, Rá ez Lajos, Su
lyok Dezső, Szabó Árpád, B. Szabó István, Taksonyi Já
nos, Tildy Zoltán, Varga Béla, Vásáry István, Virágli Jó
zsef, Vörös Vince (FKgP); Szenl-Iványi Sándor (PDP); 
Bölöni György, Moór Gyula (pkv). A Politikai Bizottság 
elnöke — a PB ügyrendje értelmében — Nagy Ferenc ház- 
elnök lett.

A nemzetgyűlés Politikai Bizottságában tehát az FKgP 
16, az MKP és az SZDP 7-7, az NPP 3, a PDP I. a párlon- 
kívüliek 2 fővel képviseltették magukat. Ez egyúttal azt is 
jelentette, hogy a Politikai Bizottságban kényes egyensúly 
alakult ki a koalíció két pólusa, pontosabban a szóba jöhető 
szövetséges pártok között, sőt, még az egyes pártokon belül 
is. Az MKP és szövetségeseinek aránya viszont a PB-ben 
még így is kedvezőbb volt, mint a nemzetgyűlésben. A 
Politikai Bizottságban meglévő kényes egyensúlyt a párt- 
közi megállapodások azonban időről-időre fenntartották, s 
ha kellett, „korrigálták”.76

A Politikai Bizottság — eredeti szerepkörét meghosszab
bítva — a parlament „ideiglenességének" megszűnte után 
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is létezett, sőt, létszámában jelentősen megnövekedve „új
jáalakult”. Mindez azt látszik bizonyítani, hogy a parla
mentet, mint az államhatalom legfontosabb szervét, a poli
tikai küzdelmek fórumát a „kis nemzetgyűlés” útján tulaj
donképpen továbbra is bármikor ki lehetett iktatni a politi
kai és közéletből; ami a parlamentáris demokrácia radikális 
szűkítését-csorbílását jelentette Magyarországon a második 
világháború után.

Az újjáválasztott 21 tagú Közjogi és Alkotmányjogi Bi
zottság szintén koalíciós jellegű volt, bár már létszámánál 
fogva sem vonultatott fel olyan sok „nagy” nevet, mint a 
Politikai Bizottság. A Közjogi és Alkotmányjogi Bizottság
ban az MKP és az SZDP 4-4  (Kállai Gyula, Orbán László, 
Rajk László, Révai József illetve Bechller Péter, Faragó 
László, Kis Roland, Valentiny Ágoston); az NPP 2 (Erdei 
Ferenc, Kondor Imre); az FKgP 10 (Auer Pál, Bencze Im
re, Desscwffy Gyula, Erőss János, Jékely László, Kovács 
István, Nagy Vince, Pfciffer Zoltán, Révész László, Varga 
Béla); a pártonkíviilick I fővel (Zsedényi Béla) képviseltet
ték magukat. A bizottságnak polgári demokrata párti tagja 
nem volt. A Közjogi és Alkotmányjogi Bizottság nemcsak 
politikai funkciót töltött be, hanem elsősorban szakmai fel
adatok ellátására jött létre, ezért az egyes pártok a legtekin
télyesebb közjogi és alkotmányjogi szakértőiket delegálták 
ide. A bizottság 1945. december 5-i ülésén elnökének meg
választotta Erőss Jánost, alelnökének pedig Kállai. Gyu
lát.77

A nemzetgyűlésben megválasztott parlamenti bizottsá
gok közül csupán a Politikai, valamint a Közjogi és Alkot
mányjogi Bizottság volt ilyen nagy létszámú, a többi 10-14 
fő közötti volt. Ez arra enged következtetni, hogy, különö
sen a Politikai Bizottság, nem csupán egy volt a sok közül, 
hanem szinte, „külön közjogi szervezet” volt.

A nem zetgyű lés 1945. novem ber 29-i ü lése 
jegyzőkönyvben örökítette, meg az Ideiglenes Nem
zetgyűlés Elnökségének és elnökének érdemeit. Nagy Fe
renc házelnök Zsedényi Bélát méltató szavaiban hangsú
lyozta, hogy mint „a Nemzeti Főtanács elnöke, nagy jogi 
tudását mindenkor a legtisztább szándéktól vezérelve alkal
mazta a legmagasabb helyen, mindenkor megtalálta a mód
ját annak, hogy a jogszerű igazságot és a rendkívüli idők 
által megkövetelt törvényalkalmazási szerencsésen egyez
tesse össze. (...) Eredményes építő, puritán közéleti szerep
lésével kiérdemelte úgy a saját maga, mint munkatársai,
Juhász Nagy Sándor és Sántlta Kálmán alelnökei számára a

78nemzet háláját és köszönetét.”
A legsürgősebb alkotmányjogi kérdéseket rendező tör

vényjavaslat már 1945. november 29-re megszületett. En
nek elkészítése a Ries István (SZDP) vezette Igazságügy- 
minisztériumra várt, melyhez rendelkezésre álltak a Bö- 
löny-léle „előmunkálatok” is. Az igazságügyminiszter a 
nemzetgyűlés 1945. december 5-i ülésén nyújtotta be az. 
államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 
törvényjavaslatot,76 melyet még aznap a Közjogi és Alkot
mányjogi Bizottság megtárgyalt.



A Közjogi és Alkotmányjogi Bizottság december 5-6-i 
ülésén heves vita bontakozott ki a törvényjavaslatban sze
replő, 36-ra megnövelt létszámú Politikai Bizottságról. Au- 
cr Pál (FKgP) e bizottságot szívesebben tekintette volna 
egynek a többi nemzetgyűlési bizottság közül, nem pedig 
„külön közjogi szervezet”-nck.80 Zsedényi Béla (pkv) és 
Pfeiffer Zoltán (FKgP) elegendőnek tartották volna a PB 
eddigi, „törvényalkotó” jogkörét. Révai József (MKP) 
azonban ragaszkodott a korábbi pártközi megállapodás sze
rinti formulához, hogy ti. a korábbi hatáskörökön túl a PB- 
hez tartozzon „fontos politikai döntések előkészítése is”. 
Faragó László (SZDP) előadó koalíciós készséggel igyeke
zett a Politikai Bizottságnak a törvényjavaslatba való meg
másíthatatlan beiktatását megindokolni: „A politikai bizott
ság valóban minden más bizottságtól különbözik egyfelől 
strukturálisan, másfelől hatásköri szempontból. Strukturáli
san különbözik abban, hogy amíg a Ház minden egyéb 
bizottsága egy bizonyos tárcával vagy egy bizonyos belső 
adminisztratív feladatkörrel kapcsolatos, addig a politikai 
bizottság valósággal előkészítője a nemzetgyűlésnek, ha
tásköri szempontból pedig különbözik annyiban, hogy a 
nemzetgyűlés a politikai bizottságra az eddigi állapotoknak 
megfelelően bizonyos jogokat ruház. Ezek a szempontok 
indokolták a politikai bizottság kiemelését és ebbe a tör
vényjavaslatba foglalását.” A Közjogi és Alkotmányjogi 
Bizottság kisgazdapárti tagjainak nemcsak a PB „státusá
nak” a megváltoztatását nem sikerült elérniük, de azt sem, 
hogy a PB-tagsággal összeférhetetlennek nyilvánítsák a 
miniszteri funkciót.

A Közjogi és Alkotmányjogi Bizottságban a Nemzeti 
Főtanácsról is vita volt, amelynek eredményeként jelentős 
módosítás született: az ideiglenes államfői testületnek a mi
niszterelnök már nem lehet tagja.

A nemzetgyűlés 1945. december ó-i ülésén Dulin Jenő 
(FKgP) előadó beterjesztette a Közjogi és Alkotmányjogi 
Bizottság jelentését az államhatalom gyakorlásának ideig
lenes rendezéséről szóló törvényjavaslatról.81 A december 
7-i nemzetgyűlésben pedig Faragó László (SZDP) előadó, 
a Közjogi és Alkotmányjogi Bizottság tagja ismertette a 
törvényjavaslatot.8’

Az előadó bevezetőjében rámutatott arra, hogy immár 
megszűnt az az ideiglenesség, amelyet az Ideiglenes Nem
zetgyűlés, az Ideiglenes Nemzeti Kormány és a Nemzeti 
Főtanács jelentett. Ennél fogva szükségesnek tartotta, hogy 
addig is, amíg „a nemzetgyűlésnek módja nem lesz Ma
gyarország államformáját megszabni”, míg módja nem lesz 
az alkotmányt „ott és annyiban, ahol és amennyiben szük
séges” módosítani, „rendeztcssenck mindazok a kérdések, 
amelyek az állami főhatalom gyakorlásával szükségkép 
egybe vannak kötve”. így fontosnak vélte az állami főhata
lom intézményeinek újbóli szabályozását, azt, hogy a Nem
zeti Főtanácsnak már ne lehessen tagja a miniszterelnök. A 
nemzetgyűlés Politikai Bizottságának különleges helyét és 
szerepét mulatja, hogy a javaslat „instituálja a nem
zetgyűlés politikai bizottságát”, mivel a javaslat annak „bi

zonyos közjogi funkciókat adott”, pl. a PB tett elsősorban 
előterjesztést a Nemzeti Főtanácsnak a miniszterelnök sze
mélyére. Korábban az állami főhatalom gyakorlásában né
gyes megoszlás volt érvényben: a parlament elnöke, a 
Nemzeti Főtanács, a miniszterelnök és a miniszterek gya
koroltak bizonyos, államfőt megillető jogokat. „Ez az álla
pot ma megszűnik —  mondotta az előadó —, és az ál
lamfőnek fenntartott jogok a Nemzeti Főtanácsot illetik 
meg.” Végül Faragó László az egész törvényjavaslatot úgy 
értékelte, mint ami „Iccölöpöli, s lerakja az alapjait annak 
az alkotmány tervezetnek, amelyre azután az új magyar 
alkotmány mutatis mutandis felépülhet”.

A törvényjavaslatnak a felhatalmazásra vonatkozó része 
igen széles körű törvényhozási jogokat biztosított a kor
mánynak a parlamenttel szemben. (A felhatalmazás értel
mében minden rendeletet utólagos jóváhagyás céljából be 
kellett mutatni a nemzetgyűlés legközelebbi ülésén.) Nagy 
Ferenc házelnök a képviselők előtt ismertette a felhatalma
zási javaslat tárgyalási módját: „pártközi értekezlet jött lét
re oly irányban, hogy a javaslatot a 1. Nemzetgyűlés vita 
nélkül fogja megszavazni. Miután a nemzetgyűlésnek még 
ügyrendje nincs, ragaszkodnom kell a pártközi értekezlet 
határozatához.”83 S bár Nagy Vince (FKgP) sérelmezte, 
hogy „A közjogi bizottság határozatát megváltoztatták!”, 
illetve, hogy „A közjogi bizottság többségi módosítását 
nem hozták ide!” —  a nemzetgyűlés a törvényjavaslatot 
vita nélkül elfogadta.

Az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről 
szóló 1945: XI. törvénycikk december 16-án került nyilvá
nosságra.84 A törvénynek „A Nemzetgyűlés”; ,A  Nemzeti 
Főtanács”; „A magyar felelős minisztérium” c. fejezetei 
tartalmazták e három államhatalmi szerv felépítését és ren
dezték egymáshoz való viszonyát.

A jogszabály a nemzetgyűlésről kimondta, hogy az a 
„magyar állami szuverenitás kizárólagos képviselője”, s 
hogy a nemzetgyűlés „állapítja meg Magyarország alkot
mányát és államformáját”. A nemzetgyűlés tagjai részére 
ugyanazt a mentelmi jogot biztosítja, mint aminőben az 
országgyűlés tagjai részesültek. A nemzetgyűlés, annak bi
zottságai és tagjai, valamint működésük ugyanabban a bün
tetőjogi védelemben részesülnek,, mint amelyet a büntető 
törvények az országgyűlés, annak bizottságai és tagjai ré
szére, valamint működésük védelmére biztosítanak. A 
nemzetgyűlés által alkotott törvények kihirdetésére az 
1945: I. törvénycikk 2. §-ának /2/ bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A nemzetgyűlés tagjai sorából 36 tagú Politikai Bizottsá
got választ. A Politikai Bizottság hatáskörébe tartozik „fon
tos politikai döntések előkészítése, úgyszintén a jelen tör
vény és más jogszabályok szerint rcáruházott egyéb felada
tok ellátása.”

A második fejezet a Nemzeti Főtanácsról intézkedett. A 
Nemzeti Főtanács — a törvény értelmében — a nem
zetgyűlés elnökéből és a nemzetgyűlés által választott két 
tagból áll. A tagok és a póttagok egyike sem lehetett azon-
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bán egyidejűleg kormánytag, tehát a miniszterelnök sem 
lehetett az államfői testület tagja. Ezzel a Nemzeti Főtanács 
a kormánytól személyileg is elhatárolódott. A Nemzeti 
Főtanácsra vonatkozó, ezzel ellentétes rendelkezések hatá
lyukat vesztették és a Nemzeti Főtanács újjáalakulásával a 
régi tagok tisztsége megszűnt. A Nemzeti Főtanács tagjai a 
nemzetgyűlés előtt esküt vagy fogadalmat tettek, ezen túl
menően a nemzetgyűlés elnöke gondoskodott a Nemzeti 
Főtanács üléseinek összehívásáról és vezette annak tanács
kozásait. (A Nemzeti Főtanács szótöbbséggel határozott.) A 
Nemzeti Főtanács azonban nemcsak a nemzetgyűléssel volt 
kapcsolatban, de a kormánnyal is: ugyanis az államfői tes
tület „rendelkezései és intézkedései” csak akkor voltak ér
vényesek, ha azokat a miniszterelnök ellenjegyezte.

A Nemzeti Főtanács jogköre a korábbiakhoz képest úgy 
módosult, hogy egyidejűleg bővült és szűkült.85 A törvény 
értelmében a Nemzeti Főtanács nevezi ki és menti fel a 
„miniszterelnököt a Politikai Bizottság kétharmad többségű 
határozata, ilyen hiányában pedig a nemzetgyűlés határoza
ta alapján”. A Nemzeti Főtanácshoz kerültek tehát az Ide
iglenes Nemzetgyűlés Elnökségét korábban megillető kine
vezési jogok, illetve azok a kinevezések, amelyek „a fenn
álló törvények szerint a kormány vagy a miniszterelnök 
kinevezési jogát meghaladják”; így a politikai államtitká
rok, a Magyar Kúria, a Közigazgatási Bíróság, a Legfőbb 
Állami Számvevőszék elnökeinek a kinevezése. A honvéd
tábornokok kinevezése azonban csak a miniszterelnök és a 
honvédelmi miniszter együttes előterjesztésére történhetett. 
Bár a Nemzeti Főtanács jogköre a fentebbiek alapján két
ségtelenül bővült, azok tényleges érvényre juttatását, gya
korlati hatékonyságát a miniszterelnöki ellenjegyzés szük
ségessége valójában nagymértékben csökkentette.

A Nemzeti Főtanács tagjai ellen tisztségük betöltésének 
ideje alatt egyáltalán nem, tisztségük megszűnése után pe
dig az annak gyakorlásával kapcsolatos cselekedeteik vagy 
mulasztásaik miatt nem lehetett bűnvádi vagy fegyelmi el
járást indítani vagy folytatni. A tisztségük gyakorlásával 
kapcsolatban ellenük elkövetett bűncselekmények olyan el
bírálás alá esnek, mintha az államfő ellen követték volna el 
azokat. A Nemzeti Főtanács tagjait az alkotmány vagy a 
törvények megszegése esetében a nemzetgyűlés felelősség
re vonhatja. A felelősségre vonást a nemzetgyűlés összes 
tagjai kétharmad részének szavazatával mondhatja ki. A
bíráskodást a nemzetgyűlés tagjaiból az 1S4S: 111. törvény- 

* $6 cikk 34. §-a szerint szervezett bíróság gyakorolja.
A harmadik fejezet bevezetőül megállapította, hogy a 

kormány a nemzetgyűlés megalakulásától kezdődően mint 
magyar felelős minisztérium működik tovább. A magyar 
felelős minisztérium a miniszterelnökből, három állammi
niszterből (akik közül kettő miniszterelnök-helyettes), to
vábbá belügy-, pénzügy-, kiilügy-, vallás- és közoktatásü
gyi, honvédelmi, földművelődésügyi, kereskedelem- és szö
vetkezetügyi, közlekedésügyi, igazságügyi, iparügyi, közel- 
látásügyi, népjóléti, újjáépítés és tájékoztalásügyi minisz
terből áll. A minisztérium, úgyszintén annak tagjai a nem
zetgyűlésnek felelősek. A miniszterek felelősségre vonása 
felől az 1X48: 111. törvénycikkben meghatározott esetekben 
a nemzetgyűlés határoz; a bíráskodást a nemzetgyűlés lag- 
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jaiból az 1848: III. törvénycikk 34. § szerint szervezett 
bíróság gyakorolja. Az államhatalom gyakorlásának ideig
lenes rendezéséről szóló törvénycikk a kormány felhatalma
zását is tartalmazta; e felhatalmazás alapján az állam főha- 
talmi szervezetét vagy annak működését érintő rendelkezé
seket kibocsátani nem lehet. A kiadott rendeletcket a nem
zetgyűlés legközelebbi ülésén utólagos jóváhagyás céljából 
be kellett mutatni. A törvény a kihirdetés napján lépett 
hatályba.

A szervezetileg újjáalakult Nemzeti Főtanácsba a nem
zetgyűlés — előzetes pártközi megállapodás alapján —
1945. december 7-én az alábbi tagokat választotta képvi
selői sorából: Rajk László (MKP) és Varga Béla (FKgP), 
póttagként pedig Szeder Ferenc (SZDP) és Szabó Pál 
(NPP).87 Nagy Ferenc mint házelnök tulajdonképpen már 
november 29-től hivatalból, automatikusan tagja volt az 
ideiglenes államfői testületnek. Varga Béla a Nemzeti Főta
nács 1946. január 4-i ülésén azonban bejelentette főtanácsi 
tagságáról való lemondását.88 Ezt a koalíciós sajtó azzal 
hozta összefüggésbe, hogy „mint római katolikus pap, nem 
írhat alá halálos ítéletet, amelyhez egyébként kizárólagosak 
a pápa adhat engedélyt”.89 A Nemzeti Főtanács a lemondást 
a nemzetgyűlés tudomásulvételéig feltételesen tudomásul 
vette és egyúttal elrendelte, hogy a megüresedett főtanácsi 
tagságra a nemzetgyűlés állal megválasztott első póttagot, 
Szeder Ferencet (SZDP) kell behívni. E személyi változás
sal a Nemzeti Főtanácsban valójában „őrségváltás” ment 
végbe; ugyanis a Magyar Kommunista Párt és a Szociálde
mokrata Párt az államfői testületben abszolút többségre 
(66%) tett szert. A Nemzeti Főtanács mindhárom tagja 
egyúttal a nemzetgyűlés Politikai Bizottságának a tagja is 
volt.

Az a tény, hogy az államhatalom „ideiglenes” gyakorlá
sának törvény útján való rendezése ekkor létrejött, legalább 
is arra utalt, hogy a kormány az államfonna és az államfői 
jogok kérdésében még nem szánta cl magát a „végleges” 
lépésre. A kérdés rendezésében a döntő lökést kül- és bel
politikai tényezők együttesen adták 1945 végén — 1946 
elején.

A Nemzeti Főtanács 1946. február 1-jéig, a köztársasági 
törvény életbe lépéséig létezett Magyarországon. Működé
sének közel egy esztendeje alatt 24 alkalommal ülésezett; 
minisztereket mentett fel és nevezett ki, követeket bízott 
meg és fogadott, 1945. november 15-én kinevezte, majd
1946. február 1 -jen felm entette a T ildy-korm ányt, nem utol
só sorban pedig kegyelm i ügyek sokaságával foglalkozott. 
Története azokat az erőfeszítéseket dokum entálja, amelyek 
politikai és társadalm i életünket a jogszerűség alapján pró
bálták folytatni és megújítani.
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19. A minisztertanács 1945. január 25-i ülésének jegyzőkönyve. 
(MTKTI, Mt. jkv. llo. 125. p.)

20. 81/1945. M. E. sz. Magyar Közlöny, 1945. február 5.

21. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. január 
26-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. I. doboz. Az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés, a Nemzetgyűlés és az Or
szággyűlés Politikai Bizottsága ülésének jegyzőkönyvei.)

22. A hiányzó PB-tagok közül Balogh István (FKgP) miniszterel
nökségi államtitkár és Gyöngyösi János (FKgP) külügymi
niszter a moszkvai fegyverszüneti tárgyalásokon vettek részt, 
Gerő Ernő (MKP) ekkor már Budapesten tartózkodott, többen 
viszont közlekedési nehézségek következtében maradtak távol.

23. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. január 
26-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVII1-5. 1. doboz.)

24. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. január 
26-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. I . doboz.)

25. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. január 
26-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. I. doboz.)
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26. 50/1945. Hln. sz. Magyar Közlöny, 1045. február 10.; Föglein 
Gizella: A Ncmzcli Főtanács létrejötte és működése Magyar- 
országon (1045—1046). Hitel, 1990. december 12. 22-24. p.

27. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Alkotmányjogi Bizottsága 1945. 
június 7-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XV1II-1. 10. do
boz. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Alkotmányjogi Bizottságá
nak jegyzőkönyvei.)

28. 1945-1949 között a parlament a kormányok részére az alábbi, 
rendelctek kibocsátására vonatkozó felhatalmazásokat adta: 
1945: XI. tc.( 1945. december 16.— 1946. március I.)
1946: VI. Ic.(1946. március 1.—  1946. július 31.)
1946: XVI. tc.( 1946. július 31.—  1946. október 31.)
1946: XXVIII. tc.( 1946. október 31 —  1947. február 28.) 
1947: Vili. tc.( 1947. február 28.— 1947. május 31.)
1947: XVI, te.(1947. május 31.—  1947. szeptember 30.) 
1947: XXVI. tc.( 1947. szeptember 30.—  1948. április 30.) 
1948: XIV. tc.(1948. április 30.—  1948. december 31.)
1948: LVI. tc.( 1948. december 31.—  1949. december 31.)

29. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. január 
26-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

30. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. már
cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz. 
E politikai bizottsági ülés jegyzőkönyve szerint Zsedényi Bé
la elnök már 1945. február 20-ra össze akarta hívni a PB-t, 
azonban „a kormány kérte az összehívás elhalasztását".
A minisztertanács 1945. április 25-én Vásáry István (FKgP) 
pénzügyminisztert jelölte (sorsolta ki) a Nemzeti Főtanács 
póttagjául, a miniszterelnök helyetteséül. (A minisztertanács 
1945. április 25-i ülésének jegyzőkönyve. UMKL XIX-A-83. 
A minisztertanács jegyzőkönyvei. 24.)

31. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. május 
11-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

32. A Nemzeti Főtanács 1945. április 17-i ülésének jegyzőköny
ve. (UMKL XVIII-4. 1. doboz. Nemzeti Főtanács.)
33. A minisztertanács 1945. március 8-i ülésének 
jegyzőkönyve. (M IK II. Mt. jkv. Közli: Ruszoly József: 
.Magyarország köztársaság" I. Állam és Igazgatás, 1986. 2. 
sz. 126. p.)

34. A minisztertanács 1945. március 8-i ülésének jegyzőkönyve. 
(MTKTI, Mt. jkv. Uo.)

35. A minisztertanács 1945. március 8-i ülésének jegyzőkönyve. 
(MTKTI, Mt. jkv. Uo.)

36. 539/1945. M. E. sz. Magyar Közlöny, 1945. március 24.

37. 4370/1945. M. E. sz. Magyar Közlöny, 1945. július 14.

38. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. már
cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. do
boz.)

39. Miskolc, Makó és Pécs képviselőiről van szó.

40. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. már
cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. do
boz.)

41. A 22, illetve a 35 fő csak a politikai bizottsági tagok számát 
jelenti, az elnökök ebben nincsenek benne.

42. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. már
cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

43. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. már
cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

44. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945, már-
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cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

45. Politikai Bizottsági határozatok az Alkotmányjogi Bizottság 
felállításáról. (UMKL XV1I1-3. 1. doboz. Ideiglenes Nem
zetgyűlés.)

46. UMKL XVIII-3. I. dolgoz. Ideiglenes Nemzetgyűlés.

47. UMKL XVIII-3. 1. doboz. Ideiglenes Nemzetgyűlés.

48. „Dr. Bölöny József egyetemi tanár tervezete. AZ IDEIGLE
NES NEMZETGYŰLÉS HATÁROZATA az államhatalom 
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről." (Politikatörténeti In
tézet Levéltára /továbbiakban: P1L/285. f. 5. cs. 5. őe.)

49. „Dr. Bölöny József egyetemi tanár tervezete. Az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés határozata az államhatalom gyakorlásának ide
iglenes rendezéséről." (PIL 283. f. 10. cs. 241. őe.);
UMKL XVIII-3. 1. doboz. Ideiglenes Nemzetgyűlés

50. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. már
cius 12-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. do
boz.)

51. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. július 
21-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

52. A Nemzeti Főtanács Valentiny Ágoston igazságügyminisztert 
—  aki a Bölöny-féle tervezetet előterjesztette, illetve akinek 
felkérésére maga a tervezet is elkészült —  1945. július 21-én 
felmentette. (A Nemzeti Főtanács 1945. július 21-i ülésének 
jegyzőkönyve. UMKL XVI11-4. 1. doboz. Nemzeti Főtanács.) 
Utóda az Ideiglenes Nemzeti Kormányban a Szociáldemok
rata Párt ügyésze, Ries István lett.

53. 1140/1945. M. E. sz. Magyar Közlöny, 1945. május 1.

54. 1814/1945. E. sz. Magyar Közlöny, 1945. szeptember 5.

55. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 68. p.
Arra a tényre, hogy „fontos és lényeges parlamenti faktorrá 
növekedett a pártközi értekezlet" az INGY PB 1945. július 
21-i ülésén is utalt Zsedényi Béla. (UMKL XVIII-5. 1. do
boz.)

56. Ruszoly József: „Magyarország köztársaság" I. Állam és Igaz
gatás, 1986. 2. sz. 132. p.

57. Gergely Ernő: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizott
sága... 104. p.

58. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 69. p. (Zsedényi Bé
lának, az INGY elnökének bejelentése.)

59. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának névsora 
(31 tag). (UMKL XVIII-3. 1. doboz. Ideiglenes Nem
zetgyűlés.); Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 69. p.

60. Föglein Gizella: A parlamentarizmus „parlamentáris" korlátái 
Magyarországon (1944-1949). Hitel, 199(1. augusztus 22.
20-21. p.

61. 1945: I. törvénycikk. Magyar Törvénytár. 1943-1945. évi tör
vénycikkek. Franklin Társulat Kiadása. Budapest é. n. 71, p.

62. 1945: II. törvénycikk. Uo. 71. p.

63. Az 1945: II. törvénycikk a „m. kir. Kúriá"-l „Magyar Kúriai
ként említi.

64. 1945: III. törvénycikk. Uo. 72. p.

65. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 67. p.

66. 1945: VII. törvénycikk. Magyar Törvénytár. 1943-1945. évi 
törvénycikkek... 90-110. p.

67. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. szep
tember 27-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. do



boz.); A Nemzeti Főtanács 1945. október 9-i ülésének 
jegyzőkönyve. (UMKL XVili—4. 1. dolxiz. Nemzeti Főtanács.)

68. Ruszoly József: „Magyarország köztársaság" I. Állam és Igaz
gatás, 1986. 2. sz. 133. p.

69. 10 120/1945. M. E. sz. Magyar Közlöny, 1945. november 27.

70. A 409 nemzetgyűlési mandátum a következőképpen oszlott 
meg:

Független Kisgazdapárt 245 fő 58,2%
Szociáldemokrata Párt 69 fő 16,4%
Magyar Kommunista Párt 70 fő 16,6%
Nemzeti Parasztpárt 23 fő 5,5%
Polgári Demokrata Párt 2 fő 0.5%

A nemzetgyűlés tagjainak száma összesen 421 fő volt, ami 
abból adódott, hogy a nemzetgyűlés első ülése az ország 
közéleti és szellemi vezető személyiségei közül még 12 kép
viselőt választott tagjai sorába.
(Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 
1945-1947). Kossuth Könyvkiadó 1975. 102. p.

71. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága 1945. no
vember 15-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-5. 1. do
boz.)
A Nemzeti Főtanács 1945. november 15-i ülésének 
jegyzőkönyve. (UMKL XVI11-4. 1. doboz. Nemzeti Főta
nács.)

72. A kormányban a 14 tárcát a kisgazdapárt, illetve az MKP- 
SZDP-NPP egymás között „megfelezte". Az MKP megsze
rezte a Belügyminisztériumot (Nagy Imre), a Közlekedésügyi 
Minisztériumot ((leró Ernő) és a Népjóléti Minisztériumot 
(Molnár Erik). Az SZOP az iparügyi (Bán Antal), a kereske
delem- és szövetkezetügyi (Rónai Sándor) valamint az igaz
ságügyi tárcát (Rics István) kapta. Az NPP-neka kultusztárca 
jutott (Keresztury Dezső). Az FKgP-nek a kevésbé fontos, 
illetve kevésbé népszerű táraik maradtak, valamint azok, 
amelyek Magyarország fegyverszüneti státusából adódóan 
csak igen korlátozott lehetőségekkel bírtak: földművelésügy 
(Kovács Béla), hadügy (Tombor Jenő), közcllátásügy (Bárá
nyos Károly), külügy (Gyöngyösi János), pénzügy (Gordon 
Ferenc), lájékoztatásügy (Bállá Antal), újjáépítés (Antall Jó
zsef). Állammi dísztérként bekerült a kormányba Rákosi Má
tyás (MKP), Szakasits Árpád (SZI)P) cs Dobi István (FKgP).

73. A Nemzeti Főtanács 1945. november 15-i ülésének 
jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-4. 1. doboz. Nemzeti Főta
nács.)

74. Az 1945. évi november hó 29-ere összehívott nemzetgyűlés 
naplója (továbbiakban: Nemzetgyűlés Naplója.) Hiteles ki
adás. I. kötet. Athcnaeum, Budapest 1946. 8-10. p.

75. PIL285. F .S .cs. 6. őe.;
UMKL XVIII-3. 1. doboz. (Az. 1945. november 4-i nem
zetgyűlési választások után Kossá István már nem a szabad 
szakszervezetek, hanem az MKP képviseletében lett a PB 
tagja.)

76. I logy c jelenség mennyiben „csak" a párlközi megállapodások 
eredménye volt, vagy abban a szövetséges nagyhatalmak, 
pontosabban a Szövetséges Ellenőrző Bizottság milyen sze
repet töltött be, az. további kutatások tárgyát képezi.

77. A nemzetgyűlés Közjogi és Alkotmányjogi Bizottsága 1945. 
december 5-ó-i ülésének jegyzőkönyve.. (UMKL XVIII-1.
10. doboz.)

78. Nemzetgyűlés Naplója. I. ... 17-18. p.

79. Nemzetgyűlés Naplója. I. ... 133. p.

80. A nemzetgyűlés Közjogi és Alkotmányjogi Bizottsága 1945. 
december 5-6-i ülésének jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-1. 
10. doboz.) E feltevést lényegében igazolta például az a tény, 
hogy a magyar-szovjet gazdasági együttműködési szerződést 
nem a nemzetgyűlés, hanem a nemzetgyűlés Politikai Bizott
sága javaslatára a Nemzeti Főtanács ratifikálta 1945. decem
ber 20-án. (UMKL XVIII-5. 1. doboz.)

81. „A Nemzetgyűlés Közjogi és Alkotmányjogi Bizottságának 
jelentése ,az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezé
séről' szóló 1. számú törvényjavaslat tárgyában." (Az 1945. 
évi november hó 29-ére összehívott Nemzetgyűlés Irományai 
/továbbiakban: Nemzetgyűlés Irományai/). I. kötet. Hiteles 
kiadás. Athenaeum, Budapest 1945. 14-15. p.

82. „Törvényjavaslat az államhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről." (Nemzetgyűlés Irományai I. ... 1-3. p. Nem
zetgyűlés Naplója I. ... 194-196. p.

83. Nemzetgyűlés Naplója I. ... 196. p.

84. 1945: XI. törvénycikk. Magyar Törvénytár. 1943-1945. évi 
törvénycikkek... 134-136. p.

85. Föglein Gizella: Állami főhatalom Magyarországon a máso
dik világháború után (1944-1949). Levéltári Szemle, 1991.2. 
sz. 14. p.

86. A független magyar felelős minisztérium alakításáról szóló 
1848: III. törvénycikk 34. §-a a következő:
„34. íj. A bíráskodást a felső tábla által, saját tagjai közül 
titkos szavazással választandó bíróság, nyilvános eljárás mel
lett gyakorlandja, és a büntetést a vétséghez aránylag határo- 
zandja meg.
Válaszlatik pedig összesen 36 tag, kik közül azonban tizen
kettőt az alsó tábla által a vádpör elévitelére kitűzött biztosok, 
tizenkettőt pedig a vád alá vont ministerck vethetnek vissza. 
Az eként alakított, és tizenkét személyből álló bíróság fog 
fölöttök ítéletet mondani." (Magyar Törvénytár. 1836-1866. 
évi törvénycikkek. Budapest, Franklin Társulni 1896. 221. p.)

87. A Nemzeti Főtanács 1945. december KM ülésének 
jegyzőkönyve. (UMKL XVIII-4. 1. doboz. Nemzeti Főta
nács.); Népszava, 1945. december 8.
1945. december 7-én a szervezetileg megújult Nemzeti Főta
nács tagjai és póttagjai közül Nagy Ferenc, Varga Béla és 
Szabó Pál esküt; Rajk László és Szeder Ferenc pedig fogadal
mat tettek a nemzetgyűlésben. (Nemzetgyűlés Naplója I . ... 197. p.)

88. A Nemzeti Főtanács 1946. január 4-i ülésének jegyzőkönyve. 
(UMKL XVIII-4. 2. dolxiz. Nemzeti Főtanács.)

89. Népszava, 1946. január 6.

90. Rövidítések:
é.n. évszám nélkül
FKGP Független Kisgazdapárt
INGY Ideiglenes Nemzetgyűlés
INK Ideiglenes Nemzeti Kormány
MKP Magyar Kommunista Párt
NPP Nemzet Parasztpárt
PB Politikai Bizottság
I’DP Polgári Demokrata Párt
pkv pártonkívüli
SZDP Szociáldemokrata Párt
szsz. szabad szakszervezetek
le. törvényei kk
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