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A „Magyarország államformájáról” szóló 
1946: I. te. előzményei és létrejötte

i.
1. Az államfonnának és általában az alkotmánynak a kérdése 
1944 őszéig alig fordult elő a magyar népfrontdokumentumok
ban. A független, szabad, demokratikus Magyarország cél
kitűzése és a tervezett reformok mégsem hagyhattak kétséget 
afelől, hogy a kommunisták és szövetségeseik sem az ezer
évesnek mondott történeti alkotmányt, sem a király nélküli 
királyság intézményeit nem kívánták fönntartani. A független
ségi frontnak a moszkvai Kossuth-rádióban 1942. december 
28-án sugárzott programja 9. pontjában szólt arról, hogy a 
megalakítandó nemzeti függetlenségi kormány az általános és 
titkos választójog alapján alkotmányozó gyűlést hív majd 
össze, hogy kodifikálja az ország szabadságának és független
ségének alkotmányos és anyagi biztosítékait.

A Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága megbízá
sából Kállai Gyula és Rajk László által fogalmazott, e testület 
állal elfogadott és a Magyar Front Intéző Bizottsága elé ter
jeszteni szánt 1944. október 2-i Mit kíván a magyar nép a 
Itálwrá befejezése után? c. program 1. pontja a rendszer alkot
mányának hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a népköz- 
társaság kikiáltását tűzte célul, erre építve a „demokratikus 
állam” társadalmi és gazdasági szerkezetét. Vele egyidejűleg 
készült a párt moszkvai bizottságának akcióprogramja, mely a 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front hazai programja lett. 
Ennek Révai József által fogalmazott első része 19. pontjában 
kimondta: „Az államforma kérdésében a nemzetgyűlés dönt. 
A kommunista párt a demokratikus köztársaságért száll síkra. " 
Mire azonban — október végére — a dokumentum utolsó 
moszkvai fogalmazványa elkészült, hiányoztak belőle a rend
szer teljes fölszámolására irányuló célok, köztük az alkotmá
nyozás és az államforma-változtatás igénye is. Ezt — Korom 
Mihállyal egyetértve — csak a közben megkezdődött fegyver
szüneti tárgyalásokkal lehet magyarázni. A program végleges 
megfogalmazásakor figyelembe kellett venni a szövetséges 
nyugati nagyhatalmak később is gyakorta emlegetett, ám so
hasem részletezett érdekeit is.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány és az Ideiglenes Nem
zetgyűlés debreceni előkészítésekor, az 1944. december 12-i 
megbeszélésen Juhász Nagy Sándor, az első Magyar Népköz- 
társaság második kormányának egykori igazságügyminisztere, 
az őszirózsás forradalom történetírója, ekkor a Debreceni 
Nemzeti Bizottság elnöke, vetette föl az államfő kérdését. 
Dálnoki Miklós Béla és Gcrő Ernő vélhetően már korábban 
kialakított azonos nézetei képviselt: Horthy Miklós hollétéről 
nem tudni, ezért a kérdést a nemzetgyűlésben nem is lehet 
érinteni, eldöntését pedig — nem csak a kormányzó helyzetét, 
hanem az államforma kérdését is — az ország teljes felszaba
dulása utánra, „az egész ország képviselőinek” kell meghagy
ni, akik „a nép akaratát” képviselik majd.
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2. E kérdésnek csupán egyetlen részlete, az államfői kineve
zési hatáskör vetődött föl december 22-én, közvetlenül az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülésszakának bezárása előtt. A 
Molnár Kálmán pécsi képviselő, legitimista közjogász pro
fesszor által kimunkált, a testület sajátos csúcsszervétől, a 23 
tagú Politikai Bizottságtól egyhangúlag jóváhagyott tervezetet 
Balogh István miniszterelnökségi államtitkár tcíjcsztcttc elő. 
A nyomban elfogadott, hevenyészett határozat az államfői 
kinevezési jogot alapjában véve fizetési osztályoktól függően 
a miniszterek és a miniszterelnök között osztotta meg, de jutott 
belőle a nemzetgyűlés három tagú elnökségének is. E testületet 
illette ugyanis — minisztertanácsi előteijesztésrc — a politikai 
államtitkárok, a m. kir. (!) Kúria, a Közigazgatási Bíróság, 
valamint a Legfőbb Állami Számvevőszék elnökének a kine
vezési joga. A honvédség tisztjeit a honvédelmi miniszter 
előterjesztésére a miniszterelnök, tábornokait pedig a minisz
terelnök, a honvéd vezérkar főnöke, a honvédelmi miniszter 
és minisztériumának politikai államtitkára együttes előterjesz
tésére a nemzetgyűlési elnökség nevezhette ki. A Politikai 
Bizottság egyhangú előteijesztésére ugyancsak az elnökség 
volt jogosult egy esetleges új miniszterelnök megbízására. Ha 
az egyhangúság hiányzott, csak az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
dönthetett.

Az 1944. december 23-i minisztertanácson vita támadt a 
minisztériumok pecsétéinek lölírása körül. Vörös János és Fa- 
ragho Gábor a magyar királyi jelző megtartása mellett kardos
kodott, Nagy Imre törölni kívánta. A minisztertanács végül 
abban állapodott meg, hogy a királyi jelzőt törli ugyan, ám 
„természetesen a régi angyalos, koronás címer”-! megtartja. A 
jegyzőkönyvhöz fűzött megjegyzésében a két kommunista mi
niszter az angyalokra mégsem emlékezett, így ezek végül le
maradtak...

3. A Szegedi Nemzeti Bizottság 1945. január 4-én tette 
közzé a hetek óta készülő rendeletét a népbíróság fölállításá
ról. Ez a kegyeimezés jogát magára a nemzeti bizottságra 
ruházta. E nem éppen szerencsés megoldás polgári körökben 
fölháborodást keltett, egyidejűleg mégis siettette a népbírásko
dás országos szabályozását. A kormány a hemzetgyűléstől az 
ügyek vitelére kapott általános felhatalmazás alapján vállalta 
rendeleti szabályozását.

Az 1945. január 12-i minisztertanácson Valentiny Ágoston 
igazságügy-miniszter ennek kapcsán egy —  egyébként Kos
suth Lajos kormányzóelnök hasonló intézményére emlékez
tető — kegyelmezési tanács felállítását javasolta. Ez a nem
zetgyűlés elnökéből, a kormány elnökéből és a Politikai Bi
zottságnak miniszterséget nem viselő valamely tagjából állott 
volna. Erdei Ferenc, Faragho Gábor és Vásáry István, tehát 
más-más politikai állású miniszterek, Zsedényi Béla házelnök 
itteni szerepeltetése ellen foglaltak állást, mégpedig Vásáry-



nak, a kisgazdapárt pénzügyminiszterének érvelése szerint: 
„ezzel is meggátolják azt, hogy a nemzetgyűlés elnöke ál
lamfői jogokat formáljon magának". Ennek ellenére a minisz
tertanács az igazságügy-miniszter javaslatára kimondta, hogy 
a háromfős kegyelmczési tanács a nemzetgyűlés elnökségének 
esetenként meghívott képviselője, a Politikai Bizottság egy 
nem miniszter tagja és a miniszterelnök lesz. Az 1945. január 
25-i minisztertanácson a miniszterelnök ismertette Zsedényi 
Béla levelét, amely szerint a népbíráskodás ügyét a nem
zetgyűlés elé kellett volna terjeszteni. A kegyelmi tanács in
tézményét Valcntiny kihagyta a népbírósági rendeletből, mivel 
„külön alkotmányjogi rendeletben lesz deklarálva”. Összeté
teléről a minisztertanács úgy foglalt állást, hogy a tanácsnak 
egyik tagja a nemzetgyűlési elnök vagy helyettese lesz.

Az ügy január 26-án kerüli a Politikai Bizottság elé. Az 
ülésen a 22 tagból csupán 13-an vettek részt; Balogh István 
államtitkár és Gyöngyösi János külügyminiszter a fegyverszü
net megkötésére Moszkvába utazott, Gerő Ernő már Budapes
ten tevékenykedett, a többiek pedig közlekedési nehézségek 
miatt maradtak távol. Zsedényi, mint a Politikai Bizottság 
elnöke is, bejelentette, hogy az új alkotmányjogi berendezke
dés keretében a kormány vállalja a felelősséget a rendeletal
kotásokért, hogy „csupán utólagos bejelentéssel kérjen ezekre 
a szuverén nemzetgyűléstől szankciót”... A kegyclmczés kér
dését a Politikai Bizottság közjogi deklarációjával vélte meg
oldhatónak. Az igazságügy-miniszter eredeti javaslata szerint 
a kegyelmi tanács egyik tagja a nemzetgyűlés elnöke lelt vol
na. Valcntiny mostmár túlment a kegyclmczés hatáskörén, 
jelezvén, hogy e szervnek ezen túl is bizonyos, „több vonat
kozásban nem kodifikált” államfői jogokat is gyakorolnia kell. 
Ezért a kegyelmi tanács hatáskörét kiterjesztette a rendes bí
róságok által elítéltek kegyelmi ügyeire, valamint mindazon 
„közhivatali cs más tisztségekre való kinevezésekre, amelyek 
a fenálló törvények szerint a kormány vagy a miniszterelnök 
kinevezési jogát meghaladják és a nemzetgyűlés elnökségének 
jogkörében sincsenek, valamint a kormány tagjainak felmen
tésére”. A tanács hatásköre az eredetileg tervezetten túl kiter
jedt az új miniszterek kinevezésére Ls, mégpedig „a miniszter
elnök javaslata alapján a politikai bizottság szótöbbséggel ho
zott határozatára”. Ezen kívül két kisebb jelentőségű hatáskört 
is nyert: az eredetileg a király jogkörébe tartozó fölmentést 
házassági akadályok alól (1894: XXXI. te. 11., 20., 23. §§), 
valamint az 1939: II. le. 6. §-ának 4. pontja szerint a kormány
zó jogát a honvédség soraiba tartozóknak az állampolgársági 
kötelékekből való elbocsátására. Kegyelmi és felmentési 
ügyekben az igazságügy-miniszternek mint előadónak volt jo
ga javaslattételre. Közkegyelmet csak az Ideiglenes Nem
zetgyűlés adhatott.

Tekintettel c kibővült hatáskörre, a miniszter javasolta, hogy 
az új testület a „legfőbb tanács” nevet kapja. Juhász Nagy 
Sándor, a nemzetgyűlés egyik alclnökc a „főtanács” elnevezést 
indítványozta, végül Révész Imre debreceni református püs
pöktől nyerte cl az új államfői testület a szépen hangzó Nemzeti 
Főtanács nevet.

A hatáskört többen vitatták. Juhász Nagy nem értett egyet 
azzal, hogy a miniszterek kinevezését elválasszák a miniszter- 
elnökétől, aki a nemzetgyűlés elnökségétől vagy magától a 
nemzetgyűléstől kaphatta megbízatását Bérezi az aggodalmat 
Révai József is osztotta, az igazságügy-miniszter fölvilágosí-

tásában ők éppen úgy megnyugodhattak, mint a debreceni 
püspök, aki különben agodalmaskodott a heterogén és túl
ságosan nagy felelősséggel járó hatáskör miatt.

A Nemzeti Főtanács összetételére vonatkozó kisebb ponto
sítások után Zaedényi véglegesítette a Politikai Bizottság ha
tározatának szövegét, amely a Magyar Közlöny 1945. február 
10-i, 4. számának címlapján Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Po
litikai Bizottsága és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 50/1945. 
Ebi. sz. rendelkezése a Nemzeti Főtanács felállításáról címmel 
„közjogi deklarációként” jelent meg. Azon kívül, hogy téves 
a száma (!), valójában a kibocsátó testületek megkettőzése sem 
felelt meg a történeti valóságnak, hiszen, noha a kezdeménye
zés a kormánytól indult ki, és a miniszterelnökön kívül négy 
miniszter és egy államtitkár is részt vett a Politikai Bizottság 
ülésén, a kormány mégsem tekinthető jogalkotónak, hiszen 
tagjai nem mint kormánytagok, hanem mint olyan politikusok 
vettek részt e „kis nemzetgyűlésben”, akik címek is tagjai 
voltak. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány azért került a kibo
csátó szerepébe, mert az „ügyek vitelére”, tágan értelmezve: a 
rendeleti jogalkotásra csak neki volt az Ideiglenes Nem
zetgyűléstől fölhatalmazása.

.Addig —  mondta ki ez a rendelkezés —, amíg a magyar 
nép az államfői hatalom gyakorlásának módja felől nem dönt, 
az államfőt megillető egyes jogokat az ezennel felállítandó 
háromtagú Nemzeti Főtanács gyakorolja.” Ez volt az első 
nyilvános bejelentés arról, hogy „az államfői hatalom gyakor
lásáról” — burkoltan magáról az államformáról — „a magyar 
nép” fog dönteni.

A politikai bizottsági vita folyamán alakult ki a Nemzeti 
Főtanács összetétele. Eszerint tagja lett (1) az Ideiglenes Nem
zetgyűlés elnöke vagy helyettese, (2) az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány elnöke vagy helyettese, valamint (3) az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága által választott olyan tag 
vagy póttag, aki nem volt tagja a kormánynak. A Politikai 
Bizottságban végül is azzal az indokkal, hogy sokan hiányoz
nak, és különben sem érkezett még el az ideje a Nemzeti 
Főtanács „akcióba lépésének”, e harmadik tagnak és helyette
sének a megválasztását elhalasztotta.

4. Még meg sem alakult az új államfői testület, amikor már 
Vörös János honvédelmi miniszter bővíteni igyekezett hatás
körét. A honvédség újjászervezése fölvetette a katonai bün
tetőbíráskodás kérdését: a kegyclmczés joga e téren is e szervet 
illethette meg. A szolgálati szabályzatnak a miniszter által 
február 19-én aláírt és a március 8-i minisztertanácson tárgyalt 
módosítása nem kevesebbet javasolt, mint hogy az. Ideiglenes 
Nemzetgyűléstől kinevezendő honvéd főparancsnok és a 
Nemzeti Főtanács között osztódjék meg a kormányt mint 
„legfőbb hadurat” megillető jogkör. A minisztertanács Valcn- 
tiny Ágoston, Teleki Géza, Vásáry István és Erdei Ferenc 
hozzászólása nyomán a közelinek tűnő újabb nemzetgyűlési 
ülésszakra hivatkozva a kérdést levette a napirendről, s Teleki 
indítványára, aki különösen hangsúlyozta, hogy „minden ál
lamfői jog gyakorlását kizárólag a Nemzetgyűlés van hivatva 
eldönteni”, elhatározta egy alkotmány- és törvényelőkészítő 
bizottság életrehívását.

Vörös János a minisztertanács március 28-i ülésén az 1939:
II. te. szerinti Legfelső Honvédelmi Tanács újjászervezését 
is elő akarta terjeszteni. Elnökéül az Ideiglenes Nem
zetgyűlés elnökét, tagjaiul pedig a Nemzeti Főtanács többi
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tagját, külön a miniszterelnököt, a minisztereket, a Honvé
delmi Minisztérium politikai államtitkárát, valamint a hon
védség főparancsnokát jelölte. A miniszterelnök azzal a ceru
zás bejegyzésével, hogy „alkotmányjogi átdolgozás van tervbe 
véve, várni ezzel”, nem engedte előhozni az (jgyet. Dáinoki 
Miklós Bélának Zscdényi Bélával való inkább személyes, 
mint politikai rivalizálására vall, hogy módosítása szerint a 
miniszterelnököt, tehát önmagát gondolta e testület elnökének.

A március 8-i minisztertanácsi jegyzőkönyv mellett van egy 
tervezet, amelyet ugyan a kormány nem tárgyalt meg, de a 
miniszterelnök „Igen. Miklós” szavakkal jóváhagyott, s az 
államhatalom gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdésekről 
címmel e keltezéssel 539/1945 ME sz. kormányrendeletként a 
Magyar Közlöny március 24-i számában közreadott. Ez a 
december 23-i minisztertanácsi határozat szellemében elren
delte, hogy minden „állami hivatal” — tehát bíróság, honvéd
ség, pénzügyi és egyéb közigazgatási hatóság — címéből és 
pecsétfeliratából mellőzzék a „királyi" jelzőt vagy rövidítését 
(1. §), majd kimondta, hogy a bíróságok ezentúl —  „a nép 
nevében” ítélkező népbíróságok kivételével — „a Magyar Ál
lam nevében" hozzák ítéleteiket (2. §). Mindez — úgymond a 
rendelet — addig szól, „amíg a nép az ország alkotmányos 
berendezkedése és az államformája kérdésében nem határoz”. 
Mivel az ügyészi szervek megnevezéséből az állami jellegre 
utaló „királyi” jelző elhagyása — tekintettel a törvényhatósá
gok tiszti ügyészségeire —  félreértésekre adhatott okot, az 
igazságügy-miniszter javaslatára a minisztertanács július 11- 
én a kir. ügyészséget .államügyészségre” keresztelte.

5. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának már
cius 12-i ülésén, amelyen öten — Miskolc, Makó és Pécs 
képviselői — még mindig nem jelenhettek meg, ám tanácsko
zási joggal már a három nagy párt vezetője: Rákosi Mátyás, 
Tildy Zoltán és Szakasits Árpád is részt vett, számos fontos 
alkotmányjogi kérdést vitatott meg. Tárgyalta a fővárosi kép
viselőkkel kibővítendő Ideiglenes Nemzetgyűlésnek április 5- 
ére Budapestre való összehívását, valamint a Nemzeti Főta
nács harmadik tagjának az. ügyét és ennek kapcsán az állam
formának és az államfői jogok gyakorlásának újabb szabályo
zását.

Juhász Nagy Sándor, aki kezdettől fogva fölemelte szavát 
„bizonyos visszásságok miatt”, határozottan mutatott rá, hogy 
a debreceni ülésszak vége felé elfogadott „hevenyészett javas
lat” nem oldotta meg az államfői jogok gyakorlását, s ezért 
váll szükségessé bizonyos további elemeinek a Nemzeti Főta
nácsra való átruházása. Ezzel zűrzavar keletkezett, hiszen e 
jogok két testület, valamint a kormány tagjai között voltak 
fölosztva. Szükségesnek tartotta tehát „az államfői hatalomról 
véglegesen gondoskodni”, sőt azt is, hogy „Magyarország ál
lamformája is rendezést nyerjen”. Tudta ugyan, hogy ennek 
„bel- és külpolitikai akadályai vannak”, s úgy vélekedett, hogy 
az államformáról ne az Ideiglenes Nemzetgyűlés, hanem nép
szavazás döntsön, az októbrista politikusnak így sem volt két
sége afelől, hogy „az. államforma köztársaság lesz”. A köztár
saság mint lehetséges államforma az ő szájából került először 
jegyzőkönyvbe. A pártok, köztük a baloldaliak is, ma már 
túlzottnak látszó óvatosságból nem is említették ezt, ám az. ő 
hallgatásuk a Népköztársaság egykori miniszterét — az 
elsősorban októbristákat összefogó Manyiit Demokratikus 
Köztársaságiak Országos Ligája későbbi elnökét — nem kö- 
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telezte. Joggal figyelmeztetett arra is, hogy még mindig 
érvényesek a királyság intézményét és a kormányzó szemé
lyét védő törvények, s noha — mint az újságban olvasta (!) 
— a kormány eltörölte a „királyi” jelzőt, nem intézkedett 
afelől, hogy a bíróságok ne „a Szent Korona nevében” ítél
kezzenek. (Ez is benne volt a rendeletben, ám ekkor még 
nem jelent meg.) Javasolta, hoggy a döntésig „állíttassák 
valamely biztos szervezet az államfő helyébe”. A Nemzeti 
Főtanácsot csak akkor tekinthette volna ilyennek, ha mind
azt a kinevezési hatáskört is megkapja, amelyet az Ideigle
nes Nemzetgyűlés határozata nyomán egyelőre a kormány 
és az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökségének tagjai kaptak. 
Okkal mutatott rá arra is, hogy az államfői testületben tag
sággal a kormánytagság összeférhetetlen. Mint mondta: 
„nehezen tudja elképzelni, hogy a miniszterelnök saját fel
mentéséhez hozzájáruljon”. Gcrő Ernő ennek kapcsán han
goztatta először azt a kommunista igényt, hogy el kell vá
lasztani egymástól az. államfői jogokat és a végrehajtó ha
talmat (!). A Politikai Bizottság végül Zscdényi Béla nem
zetgyűlési elnök és Dáinoki Mikllós Béla miniszterelnök mellé 
éppen őt választotta meg a Nemzeti Főtanács harmadik tagjá
nak, helyettese pedig póttagként Révai József lett.

Erdei Ferenc javasolta, hogy a minisztertanácson már elfo
gadott, az. Ideiglenes Nemzetgyűlésnek teendő javaslattétel 
végett kiküldcndő bizottságot a Politikai Bizottság alakítsa 
meg. Zscdényi Béla indítványára Gerő és Szakasits egyetértő 
hozzászólása nyomán a bizottság úgy határozott, hogy a 
később alkotmányjoginak nevezett bizottság tagjai a minisz
terelnök, a belügyminiszter, az. igazságügy-miniszter, a házel- 
nök, valamint a pártvezérek legyenek; a testület természetesen 
szakértőket Is meghallgathat.

ó. Valcnliny Ágoston igazságügy-miniszter március 22-én a 
pártok megbízottáiból szűkebb szakértőbizottságot hozott lét
re, és fölkérte Bölöny József pécsi egyetemi magántanárt, 
hogy készítsen tervezetet az. államfői hatalom gyakorlásáról. 
Ebben szerepe lehetett Zscdényinek is, hiszen kapcsolatban 
volt a hozzá hasonlóan legitimista közjogásszal. Bölöny első 
tervezetét „úgyszólván 24 óra alatt” megszövegezte, így a 
pártok szakértői már március 27-én megtárgyalhatták. A kél 
munkáspártot Ries István képviselte. A tervezet, az 1920: I. 
tc.-re emlékeztetve, nem csupán az államfői jogok gyakorlását, 
hanem az egész alkotmányjogi helyzetet rendezni akarta. Két 
ponton: a tervezett „Nemzeti Kormányzótanács” összetételét 
és a kormányalakításra (a miniszterek megbízatására) javasolt 
változtatásokat. A szakértői vita nyomán Bölöny — közjogi 
aggályait hangoztatva — kénytelen-kelletlen átszövegezte ter
vezetét, s a pártok szakértőinek 29-én újra bemutatta. Mivel az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés Budapesten április 5-én mégsem ül
hetett össze, a kérdés egyelőre lekerült a napirendről. Valen- 
liny úgy nyilatkozott a Népszava május 1-i számában, hogy a 
javaslatok az új államfői testület (szerinte „államtanács”) meg
alakítására elkészültek, s rövidesen tárgyalni fogja őket a párt- 
közi értekezlet, utána pedig a nemzetgyűlés. A Kis Újság 
május 5-én Öttagú tanács lép a Nemzeti Főtanács helyéin? 
címmel arról adott hírt, hogy Bölöny tervét a pártok tárgyalási 
alapul elfogadták. Bölöny e lap május 10-i számában Az ál
lamhatalom gyakorlatának ideiglenes rendezése címmel Is
mertette tervezetét.

7. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés alkotmányjogi bizottságá



nak szakértői értekezlete június 7-i ülésén Zsedényi Béla el
nököli; a/ előadó Bölöny József volt; a Független Kisgazda- 
pártot senki sem képviselte; a Nemzeti Parasztpártot Joan- 
novits Emil, a Szociáldemokrata Pártol Ries István, a Ma
gyar Kommunista Pártot Feri Sándor, a Polgári Demokrata 
Pártot Horváth Barna; a Miniszterelnökség Viczián Imre 
miniszteri osztálytanácsost, az Igazságügy-minisztérium 
Bacsó Ferenc miniszteri tanácsost, Isaák Gyula kúriai ta
nácselnököt és Szabóky Jenő miniszteri osztálytanácsost, a 
Honvédelmi Minisztérium Thewrcwk-Pallaghy Attila mi
niszteri osztálytanácsosi, a Külügyminisztérium Sebestyén 
Pál minisztériumi osztályfőnököt, a Belügyminisztérium 
pedig Bilió István miniszteri tanácsost küldte ki.

Noha tervezetét az előadó időközben tovább finomította, 
mégis március 27-i, második fogalmazásában került a tes
tület elé, mivel a résztvevők sokszorosítva azt kapták meg. 
Bár ezt Gerő Ernőnek megküldték, az MKP megbízottja 
arra hivatkozott, hogy tájékozatlan az ügyben.

Bölöny József abból indult ki, hogy az. ország 1944. már
cius 19-től „külhatalom kényszere alatt állott”, október lil
án pedig az államhatalom törvényes rendje, benne a tör
vényhozás is „végleg és teljesen megszűnt”. E szükséghely
zetben ült össze Debrecenben december 21-én az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés, és a nemzeti (a magyar állami) szuverenitás 
letéteményesének nyilvánította magát. Mivel a törvényho
zás hagyományos tényezői (az országgyűlés) és a> államfő 
(a király vagy a kormányzó) nem működnek, a törvényho
zás az Ideiglenes Nemzetgyűlés idején szünetel, a törvény
hozási útra tartozó halaszthatatlan intézkedéseket a nem
zetgyűlés határozatai pótolják, melyek „a törvényekkel es
nek egy tekintet alá”. Többen, köztük Bibó István, amellett 
érveltek, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlést megilleti a tör
vényhozás joga. Az értekezlet mégis az előterjesztő állás
pontját fogadta el, tekintettel arra, hogy Debrecenben, ahol 
még nemigen gondolhatták át c kérdést, a nemzetgyűlés 
valóban egyszerű „határozatokat” hozott. Ám ezek törvényi 
erejét senki sem vitatta.

Nagy vitára adott okot, hogy a tervezeten végigvonult az 
ideiglenesség gondolata. A megfogalmazó — úgymond: 
törvényszerkesztési precizitásból — minduntalan oda
biggyesztette a tervezett intézmények elé az ideiglenes 
jelzőt. Többen —  így Bibó és Bacsó —  a stabilizálás igé
nyével föllépve elegendőnek vélték az ideiglenes jellegnek 
csupán egyszeri megemlítését. A többség végül azért fogad
ta cl mégis Bölöny .jogtechnikai” érvelését, mert — miként 
Sebestyén Pál a külügy képviseletében kifejtette — magá
nak az országnak a helyzetére c jelző nagyon is ráillett, 
törlése pedig nemzetközi bonyodalmakra vezethetett volna.

Az új államfői testület, a Nemzeti Kormányzótanács neve 
a Tanácsköztársaság kormányára és a kormányzói intéz
ményre egyaránt emlékeztetett. Noha fölvetődtek más elne
vezések is (államtanács, országtanács), e hasonlatosságok 
végül is senkit sem zavartak. Bölöny első tervezetében csu
pán háromtagúnak tervezte; elnöke — a Nemzeti Főtanács
hoz hasonlóan — az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke lett 
volna, tagjait pedig a nemzetgyűlés titkos szavazással vá
lasztotta volna: egyiküket a Politikai Bizottságból, másiku
kat „a tudomány művelése terén kitűnt magyar állampolgá
rok közül”. A március 27-i szakértői tanácskozás Ries Ist

ván indítványára úgy döntött, hogy az államfői testület öt 
tagból álljon; három a nemzetgyűlés nagy pártjait (a Ma
gyar Kommunista Pártot, a Szociáldemokrata Pártot és a 
Független Kisgazdapártot) képviselje. A második tervezet 
szerint a házelnök és az Ideiglenes Nemzetgyűlés által a 
magyar állampolgárok — tehát nem csupán a tudósok — 
közül titkosan választott tag mellé járuló e három „pártde
legátust” a nemzetgyűlés frakciói választották volna. A kor
mányzótanács tagjai, kivéve a házelnököt, sem a kormány
nak, sem a nemzetgyűlésnek nem lehettek volna tagjai.

Éppen ez lett a június 7-i szakértői értekezlet másik vita
tott kérdése. Bibó az államfői tekintély helyreállítása végett 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés által pártállástól függetlenül 
„elismert tekintélyek közül” választandó háromtagú testület 
mellett érvelt. Még a nemzetgyűlés elnökének sem adott 
volna („minden személyeskedés nélkül”) hivatalból tagsá
got. Ries „nem titkolta”, hogy „a nemzeti akaratból meg
születő három legnagyobb pártnak minden területen bele
szólást akar(nak) biztosítani az ország ügyeibe”, a velejáró 
felelősségvállalással együtt. így is lehetségesnek tartotta, 
hogy mind az öt tagot az Ideiglenes Nemzetgyűlés válassza, 
a pártokra való tekintet nélkül. Hosszú vita után a többség 
jelentős módosításokkal az eredeti, öt tagra épülő megoldást 
fogadta el, kimondva, hogy a kormányzótanácsban a három 
legnagyobb pártot megilleti ugyan egy-egy hely, ám ne 
saját parlamenti frakcióik, hanem c pártok három-három 
jelöltje közül az. Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjai töltsék be. 
A kormányzótanács tagjai, ha nem lettek volna is sérthetet
lenek, fokozott büntetőjogi védelmet kaptak volna.

A tervezet a kormányzótanács hatáskörébe utalta — némi 
kiegészítéssel — mindazokat az államfői jogokat, amelye
ket az Ideiglenes Nemzetgyűlés a kormány tagjai és saját 
elnöksége között megosztott, valamint, amelyeket a Politi
kai Bizottság és a kormány a Nemzeti Főtanácsra ruházott. 
Az. Ideiglenes Nemzetgyűlés előzetes hozzájárulását csak 
azoknak a nemzetközi szerződéseknek megkötéséhez igé
nyelte, amelyek „törvényhozói hatáskörbe tartoznak”. Had
üzenethez és békekötéshez egyaránt a nemzetgyűlés előze
tes hozzájárulását követelte meg. Ezt úgy bővítették, hogy 
ne csupán a hadüzenethez, hanem minden olyan elhatáro
záshoz. kikérendő, amely hadiállapotot idézhet elő.

Bölöny első tervezete teljesen az államfői testületre kí
vánta hízni a kormányalakítást: csupán a miniszterelnök 
tájékoztatta volna megbízatása előtt a Politikai Bizottságot, 
maguknak a minisztereknek a fölkérésében pedig egyálta
lán nem kívánta megkötni a kezét. A március 27-i értekez
leten megfogalmazott igény szerint készült második terve
zet — Bölöny .jobb meggyőződése” ellenére — a kormá
nyalakításban már a Politikai Bizottságnak juttatta a fősze
repet: a Nemzeti Kormányzótanács miniszterelnökké és mi
niszterré csak olyan személyt nevezhet ki, akit a Politikai 
Bizottság titkos szavazással már jóváhagyott. Ezt a későbbi
ek szempontjából is fontos megkötöttségei Zsedényi hagyo
mányos közjogi szempontból nehezményezte, mert bizal
matlanságot jelentett azzal az államfői testülettel szemben, 
amelyben a nagy pártok képviselői amúgy is benne voltak. 
IJgy vélte, hogy a kormányalakításban ezért még a királyé
nál, kormányzóénál is nagyobb hatáskört kellene adni c 
kollektív államfőnek. A Politikai Bizottság ilyen szerepét
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Bacsó és Thcwrcwk-Pallaghy is aggályosnak tartatta, sőt 
egyénileg még Ries is osztozott véleményükben.

Bacsó azt is fölvétellé, hogy a kormányzótanácsnak min
den részletes fölsorolása mellőzésével a hatáskörébe kelle
ne utalni az államfői jogokat, bizonyos hatáskörök kivéte
lével. (Az 1920: 1. te. a kormányzó hatáskörét is így szabá
lyozta.) A többség — Sebestyén és Ries véleményére hall
gatva — kitartott a pozitív taxáció mellett, mondván: a 
testületet meg nem illető jogok fölsorolása is taxáció, csak 
éppen negatív, s mint ilyen, vitákra nyújthat alkalmat.

Az értekezlet végül elfogadta ezt az államfőt pótló ideig
lenes testületre vonatkozó tervezetet. A vitában többen em
lítették, hogy a kérdés végleges megoldása a leendő alkot- 
mányozó nemzetgyűlésre vár. .Akkor döntenek majd — 
mondta Zsedényi Béla — az államfonna kérdésében is, 
hogy köztársaság legyen-e vagy királyság". E kiemelt mel
lékmondatot valaki utólag törölte a följegyzésből...

8. Hegymcgi Kiss Pál a Magyar Nemzet június 14-i szá
mában megjelent Az államfői jogkör c. cikkében az újabb 
testület fölállítását nehezményezve az 1848: III. le. követel
ményének megfelelő független felelős minisztériumra, tehát 
a kormányra kívánta ruházni az államfő hatáskörét is. Ha 
érvelése alkotmánytörténcti nézőpontból sántított is, politi
kailag igen érdekes volt, hiszen az Ideiglenes Nemzeti Kor
mánynak, benne is a miniszterelnöknek a politikai fele
lősségét húzta alá, különös figyelemmel a fegyverszüneti 
egyezmény végrehajtására, Dalnoki Miklós Béla politikai 
súlyát igyekezett erősíteni. Éppen az 1848/49-i megoldá
sokra — Kossuth Lajos kormányzóelnökségére is — hivat
kozva Bölöny Józsefnek nem okozott nehézséget cáfolni a 
bírálót, megtoldva azzal, hogy éppen S/álasi Ferenc szol
gáltatott rossz példát az államfői és kormányfői hatáskör 
egyesítésére. Hegymcgi Kiss e személyeskedő válasz elle
nére kitartott álláspontja mellett, állítván, hogy a tervezet 
„nem szerencsés”. Az államfői jogkör ideiglenes gyakorlása 
c. válaszát június 25-én az Igazságügy-minisztériumba is 
eljuttatta; olt ad acta tették, azzal is fedezve Bölönyl, hogy 
e tervezetet az alkotmányjogi értekezlet állapította meg.

Bibó István a Szabad Szó június 10-i számában A demok
ratikus Magyarország államformája c. cikkében megismé
telte a szakértői értekezleten általa kifejtetteket. Nyugtala
nította, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés mélyen gyöke
rező törvényessége az eddigi közjogi formákban nem fe
jeződik ki, sőt ..a rendezés eddig ismeretes tervei tovább 
akarják folytatni az ideiglenességnek és formátlanságnak 
eddigi rendszerét". Úgy vélte, hogy egy olyan, „személyes 
tekintélyekhez szokott országban, mint Magyarország,.sem
mi sem veszedelmesebb, mint az államfői hatalmat szc- 
mélyteleníteni, névtelenné lenni, s az: államfői funkciót párt
bizottságokra ruházni”. Szembefordulva azokkal, akik a 
magyar államlörténelben különben is ismeretlen intézmény
nek. az alkotmányoző nemzetgyűlésnek szerelnék fönntar
tani a „végleges államformáról” való döntést, szenvedélye
sen állást foglalt az Ideiglenes Nemzetgyűlés teremtette jog
alap tartóssága mellett, különösképpen azért, mert az előző 
kormányzati rendszer csődje után népképviseletként ült 
össze akkor is. ha ..nem szabályszerű általános választások 
alapján [...], hanem igen primitív, népies és szabályozatlan 
módszerekkel jött létre”. Az Ideiglenes Nemzetgyűléstől 
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nem lehet megtagadni a törvényhozás jogát sem az. eddig 
történtekre, sem a jövőre nézve. „Ha valami — vallotta — 
törvény és törvény is kell, hogy maradjon, akkor törvény a 
nemzetgyűlés első határozata, amellyel magát a szuvereni
tás kizárólagos letéteményesének nyilvánította, és törvény 
a földreform, amely a földet a magyar nép kezére juttatta. 
Ha pedig ezek törvények, akkor tegyük is őket azzá. A 
közjogi kérdések rendezésének nem az a feladata, hogy a 
demokratikus magyar kormányzat ideiglenességét aláhúz
za, hanem az, hogy a demokratikus magyar kormányzatnak 
a nemzet közmeggyőződésében már meglévő törvé
nyességét lerögzítse, formába öntse, és a nemzet politikai 
gondolkodása számára megfoghatóvá legye. Akiknek szívü
kön fekszik a demokrácia jövendő sorsa, azoknak sem sza
bad megengedniük, hogy bármiféle alkotmányjogi rendezés 
a demokratikus magyar kormányzat politikai tekintélyét to
vábbra is mcgfoghatatlanná és törvényességét feltételessé 
legye.”

9. Zsedényi Béla a Politikai Bizottság július 21-i ülésén 
tett jelentést a szakértői értekezletről, megemlítve, hogy az 
alkotmányjogi bizottság összehívása végett hiába kereste 
meg a miniszterelnököt, nem kapott választ. Erdei Ferenc 
elmondta, hogy a Nemzeti Parasztpárt, valamint a Magyar 
Kommunista Párt szakértői kellő tájékoztatás hiányában — 
a Belügyminisztérium kiküldöttével egyetemben — nem 
járultak hozzá a tervezethez, tehát újabb szakértői megbe
szélést kért. Szerinte három kérdésben nem jött létre egyet
értés: 1. az 1920: I. te. szerinti főbatalnti szervek működé
sének megszűnésében, 2. az Ideiglenes Nemzetgyűlés jog
szabályainak jellegében (törvény avagy határozat), vala
mint 3. a kormányzótanács választásának ügyében. Juhász 
Nagy Sándor a tervezetet „nagyon rossz”-nak minősítette, 
Szakasits Árpád pedig úgy vélekedett, hogy „az új alkot
mányjogi tervezet megér egy újabb szakértői értekezletet”. 
Zsedénvit tehát még egy szakértői ülés összehívására kérték.

Nem tudni, hogy sor került-e újabb értekezletre, ám Bö
löny tervezete nem jött többé szóba. Az Ideiglenes Nem
zetgyűlés budapesti ülésszaka végül szeptember 5-én 
kezdődött meg. Ennek tárgysorozati pontjaként az augusz
tus 29-i minisztertanácson Balogh István államtitkár még 
megemlítette az államfői hatalom ideiglenes gyakorlására 
vonatkozó előzetes javaslatot, a szeptember 4-i miniszterta
nács pedig — Zscdéuyinck ma már föl nem lelhető átiratát 
tárgyalva — azt kérte, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
erősítse meg az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak és minisz
tereinek a rendeletéit, és a legfontosabbakat vita nélkül 
emelje törvénnyé. Ezek Erdei Ferenc javaslata szerint a 
hadüzenet, a fegyverszünet, valamint a földreformmal és a 
népbíráskodással kapcsolatos rendeletek voltak. Az ekkor 
tárgyalás alatt álló nemzetgyűlési választójogi törvényter
vezetet ugyancsak a nemzetgyűlés elé szánták. Azt olt álta
lánosságban és részleteiben megvitatva fogadták el, majd 
1945: Vili. /r.-ként hirdették ki.

10. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés szeptember 6-án Zsedé
nyi elnöki előteijesztésében törvényerőre emelte két debre
ceni határozatát: azt, amelyben a magyar állami szuvereni
tás kizárólagos birtokosának nyilvánította magát (1945: I. 
le.) és az államfőt megillető kinevezési jogkör gyakorlásá
ról szólót (1945: II. te.); jellemző, hogy ez utóbbiban a m.



kir. Kúria — az 539/1945 ME sz. rendeletnek megfelelően 
— már Magyar Kúriakeni nyeri említési. Az 1045: III. 
törvénycikk a Nemzeti Főtanácsról szóló 59/1945. Eln. sz.. 
valamint a Politikai Bizottságnak és a kormánynak azt ki
egészítő 1814/1945. E. számú, július 21-én kelt, ám csak a 
Magyar Közlöny szeptember 5-i számában kihirdetett, a 
házasságon kívül született gyermekeknek kegyelmi úton 
való törvényesítését, valamint a nyugellátás kegyelmi úton 
való engedélyezését erre az államfői testületre ruházó ha
táskörét további kiegészítésekkel új szerkezetű egységes 
szövegbe foglaló javaslat lett. Részben a kialakult gyakor
latnak megfelelően jutott a Nemzeti Főtanács hatáskörébe 
a címek adományozása, rendjelek és kitüntetések alapítása 
és adományozása (3. § 4. p.). Pfeiffer Zoltán indítványára 
került a törvénybe a Nemzeti Főtanács külügyi hatásköre. 
Ez a diplomáciai és konzuli kapcsolatokra, valamint a nem
zetközi szerződések aláírására, megerősítésére szóló meg
bízásra vonatkozott, azzal a megszorítással, hogy „a tör
vényhozás hatáskörét érintő nemzetközi szerződések meg
erősítéséhez az ideiglenes nemzetgyűlés politikai bizottsá
gának előzetes hozzájárulása szükséges” (4. §.). A törvény 
szerkesztőinek feledékenységéből nem rendelkezett arról, 
hogy a Nemzeti Főtanács javaslattételi jogú előadója a tárgy 
szerint illetékes miniszter. A Külügyminisztérium — Zse- 
dényi Béla egyetértésével — ezt a kiegészítést október 15- 
én clóadmányban terjesztette a minisztertanács elé.

Az 1945: II. és III. te. alkotói e kiegészítésekkel sem 
küszöbölték ki az államfői jogkör gyakorlásának széltago- 
lását, sem azt az anomáliát, hogy a Nemzeti Főtanácsnak 
továbbra is tagja maradt a miniszterelnök is. A pártközi 
status quo fenntartása azt igényelte, hogy az általános nem
zetgyűlési választásokig ne nyúljanak e kérdéshez. Az ok
tóber 24-i minisztertanács elé Balogh István államtitkár két 
kisebb jelentőségű ügyet vitt: n kormányzói kabinetiroda 
megszüntetését és a miniszterelnök felügyelete, alatt álló 
koronajószágok kez.előségének felállítását javasolta. Az 
előbbit vita nélkül elfogadta a kormány, az utóbbit azonban 
kellő előkészítés híján levette napirendjéről.

11. A  kisgazdapárti győzelemmel végződő november 4-i 
általános nemzetgyűlési választások előtt és után megtartott 
koalíciós kormányalakítási tárgyalásokon csak a leg
sürgősebbeket lehetett napirendre tűzni. Már november 29- 
ére elkészült a törvényjavaslat, címe is hasonlított a Bölöny- 
lélc tervezetére: az államhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről szólt. A ház a december 5-én benyújtott és a 
nemzetgyűlés közjogi és alkotmányjogi bizottsága állal 
még aznap alaposan megvitatott javaslatot párlközi meg
egyezés alapján vita nélkül 1045: XI. fc.-ként elfogadta. E 
gyorsaság ellen csak Nagy Vince tiltakozott.

Eszerint az Ideiglenes Nemzetgyűlést „Nemzetgyűlés”, 
az Ideiglenes Nemzeti Kormányt „magyar felelős miniszté
rium” váltotta föl; a Nemzeti Főtanács viszont változott 
összetételben és módosított hatáskörrel továbbra is betöltöt
te az államfő funkcióját.

A közjogi és alkotmányjogi bizottságban vita bontakozott 
ki a nemzetgyűlés megnövelt létszámú, 36 tagú Politikai 
Bizottságáról, amelyet a kisgazdapárti Auer Pál szíveseb
ben tekintett volna egynek a többi nemzetgyűlési bizottság 
között, nem pedig „külön közjogi szervezetnek”. Zsedényi

Béla és Pfeiffer Zoltán elegendőnek tartotta volna eddigi 
törvényi érintését (1945: II. és III. te.), Révai József viszont 
ragaszkodott a javaslat 4. §-ához, amely a pártközi megál
lapodás szerint meg is maradt; eszerint ugyanis a korábbi 
törvények által kifejezetten megállapított jogokon túl „fon
tos politikai döntések előkészítése” is hatáskörébe tartozott. 
A kisgazdáknak nem sikerült a politikai bizottsági tagsággal 
a miniszteri státust sem összeférhetetlennek nyilváníttatni. 
Vita vojt a Nemzeti Főtanácsról is, ám a törvényjavaslatnak 
e rendelkezései (5-11. §§) csupán kisebb módosításokat 
szenvedtek. A Nemzeti Főtanácsból nemcsak a miniszterel
nök esett ki, hanem a másik kettő sem lehetett a kormány 
tagja. Elnöke a nemzetgyűlés elnöke, aki mellett a nem
zetgyűlés két-két tagot és póttagot választott. A nem
zetgyűlés december 7-én tagokká Nagy Ferencet és Varga 
Bélát, póttagokká Szeder Ferencet és Szabó Pált választotta 
meg. A Nemzeti Főtanács szótöbbséggel határozott, határo
zatai pedig — mint államfői aktusok — a korábbi parlamen
táris gyakorlat szerint csak a miniszterelnök ellenjegyzésé
vel váltak érvényessé. Tagjai fokozott büntetőjogi védelem
ben részesültek (10. §), és az alkotmány vagy a törvények 
megszegéséért felelősségre vonhatók voltak. A felelősség- 
revonást — vádemelést! — a nemzetgyűlés kétharmados 
többséggel mondhatta ki; az ítélkezést a nemzetgyűlés tag
jaiból mutatis mutandis az 1848: III. te. 34. §-a szerint 
alakult bíróság gyakorolhatta. A Nemzeti Főtanács kineve
zési hatásköre bővült: az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöksé
gét megillető kinevezési jogok is hozzá kerültek. A honvéd- 
tábornokok kinevezése csupán a miniszterelnök és a honvé
delmi miniszter együttes elóteijesztésére történhet. Csupán 
a kormánytagok hatáskörébe utalt államfői kinevezéseket 
(1945: II. te. 1. § /2/ első mondat) nem gyakorolhatta; az 
állami tisztviselők kinevezési joga, mint eddig, a VI. fizetési 
osztályig az illetékes minisztert, az V. fizetési osztálytól 
pedig ennek előterjesztésére a miniszterelnököt illette meg. 
A miniszterelnök kinevezéséhez eddig szükséges egyhangú 
politikai bizottsági határozatot kétharmados többségre mér
sékelte.

Vita alakult ki a javaslat 1. §-ának 121 bekezdése körül. 
Ez így szólt: „A Nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország 
alkotmányát és államformáját.” Helyette Auer Pál ezt java
solta: „A nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország állam
formáját és az annak folytán szükségessé váló alkotmány
jogi szabályokat.” A szociáldemokrata Faragó László így 
akarta ezt pontosabbá tenni: „A nemzetgyűlés állapítja meg 
Magyarország államformáját, és módosítja a szükséghez 
képest alkotmányát." Révai József megjegyezte, hogy az 
országnak nincs is alkotmánya; megalkotása éppen a nem
zetgyűlésre vár. Auer Pál ezt még eldöntendő kérdésnek 
tartotta. Nagy Vince meg fölöslegesnek vélte az alkotmány 
említését, hiszen szerinte a nemzetgyűlés éppen abban kü
lönbözik az országgyűléstől, hogy joga van új alkotmány 
kidolgozására. Végül is — Kiss Roland szociáldemokrata 
képviselő indítványára — meghagyták az eredeti szövege
zést.

II.
12. Az 1944. december 21-én létrejött új államberendezke
désnek az államfői jogok gyakorlásában megnyilatkozó, té-
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lovaságnak látszó óvatosságot külpolitikai okok is magya
rázzák. Ezek 1945 decemberére megszűntek. A további vá
rakozás most már éppenséggel károsnak mutatkozott: rossz 
ajánlólevélnek hatott a népi demokrácia útjára lépő, a kö
zelgő békekonferencián ellenérdekű felekként jelentkező 
egykori kisantant államokkal szemben. Még azoknak a kö
zéputas kisgazdapárti politikusoknak szemében is, akik 
ugyan nem voltak köztársaságcllencsck, de az államforma 
rendezését szívesen halasztották volna a fegyverszünetből 
eredő megkötöttségek megszűnte, a békekötés utáni időkre. 
Ekkor — reményük szerint — a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság révén megnyilvánuló szovjet katonai jelenlét 
megszűnt volna.

Az Ottó személyében összpontosuló Habsburg-restaurá- 
ciós álmok nélkülözték a nemzetközi realitásokat; Magyar- 
országon az egykori urakodóházzal összefonódott királyság 
intézménye és a legitimizmus nem csupán szomszédaink, 
hanem a nagyhatalmak, különösen demokratikus közvéle
ményük számára is anakronizmusnak minősült.

13. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai közül 
a köztársaságot, sőt a népköztársaságot a Szociáldemokrata 
Párt vette először programjába, még 1945 augusztus végén. 
Szeder Ferenc december l-jén e párt nevében a Tildy-kor- 
mány bemutatkozása alkalmával a kormányprogram vitája 
során egy „szabad népi köztársaságra” való igényt jelentett 
be, amit Révai József a Magyar Kommunista Párt nevében 
nyomban támogatott. A választásokon ellenzékbe került 
Polgári Demokrata Párt, valamint a Magyar Radikális Párt 
már novemberben állást foglalt a „negyedik” magyar köz
társaság mellett. A Nemzeti Parasztpárt népi Habsburg-el- 
lenessége nem hagy kétséget aziránt, hogy a párt is a köz
társaság, sőt, amint Darvas József a Szabad Szó 1946. janu
ár 1-jei számában megírja, a népköztársaság híve.

A kisgazdapártnak sikerült ugyan elérnie, hogy c kérdés 
ne szerepeljen a kormányprogramban, azt azonban már 
nem, hogy a Ries István szociáldemokrata igazságügy-mi
niszter állal beterjesztett törvényjavaslatból kimaradjon, ez 
pedig törvénnyé válva (1945: XI. te.) kötelező — igaz, 
határidő nélküli — lelt az. új nemzetgyűlés számára.

,A  munkáspártok — írja Strasscnreiter Erzsébet Miért 
nem Károlyi Mihályé c. cikkében (Magyar Nemzet, 19S9. 
jan. 7.) — alkotmányjogi kérdésekben összehangolták el
képzeléseiket, követeléseiket. A december közepén megtar
tott összekötő bizottsági ülésen pontokba foglalták ezeket: 
»a) köztársaság, b) egykamarás, c) elnököt a Nemzetgyűlés 
négy évre választ, d) az elnöknek minimális jogot, c)Not- 
verordnung- (szükségrendelet)lilalom, f) alkotmány ellen 
intézkedéseket nem tehet, g) vétójoga nincs, li) az elnöki 
szék megüresedése esetén az új elnökválasztásig a Ház-el
nök és a Nemzetgyűlés által választott 3 tag gyakorolja az 
elnöki jogokat is, i) a fenti törvény január havában tető alá 
hozandó«. Ez a megállapodás képezte elvi, jogi, politikai 
alapját a Ries István vezetésével kidolgozott törvényjavas
latnak, amit nagy viták, kisebb módosítások után — végül 
is jóváhagytak a politikusok, a pártvezérek, a pártok szak
emberei.”

14. A két munkáspárt egybehangolt föllépése egyik nap
ról a másikra megváltoztatta a helyzetet, a kisgazdapárt 
magatartását is. E több irányzatra és számos csoportra tago- 
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lódó „gyűjtőpárt” vezetőinek korántsem volt könnyű a hely
zete. Ha c kérdésben nem akartak a reakció gyanújába ke
veredni, nem térhettek ki a köztársasági kihívás elől, ugyan
akkor mégsem asszisztálhattak a baloldali pártok esetleges 
sikeréhez. Először tehát saját pártjukon belül kellett rábírni 
nemcsak a legitimistákat, hanem a jobbszárny, sőt a cent
rum ingadozó képviselőit a köztársaság elfogadására. Majd 
a törvény megalkotása során azzal a biztos kilátással, hogy 
az első köztársasági elnököt e párt adja, meg kellett kísérel
niük számára minél tágabb hatáskört kikanyarítani, sőt: a 
szabadágjogok fölvétele révén sérelmeikre is gyógyírt ke
resni.

Tildy Zoltán és Nagy Ferenc az első feladatot sikerrel 
oldotta meg. Pedig nem volt könnyű, hiszen december 20. 
előtt még a kisgazda-képviselők majdnem fele, több mint 
száz honatya aláírta azt a nyilatkozatot, amely az államfor
ma kérdésnek a napirendről való levételét és a béke
szerződés utáni időkre való halasztását követelte. A párt 
felelősen gondolkodó vezetőinek a fő érve a köztársaság 
mellett éppen a közelgő békekötéskor az állam forma-vál
toztatással remélhető előny volt. Ez hatott: az 1946. január 
9—10-i képviselői értekezleten nemcsak a Vásáry István és 
Sulyok Dezső vezette jobboldali pártellenzék, hanem a le
gitimista csoport, benne Varga Béla is elfogadta a köztár
saság államformáját.

1945 őszére-tclére a királyságnak s vele együtt a legiti
mizmusnak fő támasza a római katolikus egyház maradt. 
Mindszenty József hercegprímás Habsburg Ottó hívének, az 
ország „első zászlósurakénl” homo régiósunk vallotta ma
gát, s noha restaurációs terveihez a Vatikánt nem sikerült 
megnyernie, nem rejtette véka alá középkorias törekvéseit. 
Amikor november 16-án, a kormányalakulás másnapján 
Tildy Zoltán és Varga Béla tisztelgő látogatáson eléje járult, 
ő a köztársaság ellen foglalt állást, és erre akarta rábírni 
látogatóit is; még érvekkel is ellátta őket. Azzal pl., hogy c 
téma nem szerepelt a választási programokban (ami egyéb
ként az SZDP-re nyilvánvalóan eleve nem volt igaz), így a 
nemzetgyűlés e kérdés megoldására „a néptől nem kapott 
felhatalmazást”. Utólag tehát csak a nép megkérésével, azaz 
népszavazással lehetne pótolni. Mindszontynek ezt az érve
lését a kisgazdapárt jobbszárnya később valóban visszhan
gozta. A köztársaság eszméjének föltartóztathatatlan terje
dése elleni föllépésre azonban még a főpaptársak sem vál
lalkoztak; a december 20-i püspökkari értekezlet „csupán” 
azt mondta ki, hogy „ebbe a kérdésbe nem szól bele és a 
dilata [halasztás] elve alapján áll”. Mindszentynek a köztár
saság felé hajló Tildy Zoltán miniszterelnökhöz és a legiti
mista Varga Bélához intézett december 31-i levelében a 
királyságért megismételt óvása a makacs főpap kétségbee
sett próbálkozása, lelki pressziója lehetett csupán, de már 
nem hathatós föllépése.

A pártvezetők újévi nyilatkozatai egyértelműen mutatták: 
1946 az államforma-változás, a köztársaság kikiáltásának 
éve lesz. A tudatos ellenzők, a halogatók, az „is-is” állás- 
foglalók 1946 január elején már nem találhattak meghallga
tásra nemcsak a baloldali pártok, hanem a kisgazdák köré
ben sem.

A szociáldemokrata párt vezetősége 1945. december 16- 
án alkotmányjogi bizottságot alakított Kétlily Anna, Faragó



László, Száva István, Buchinger Manó és Hébclt Ede rész
vételével. Az volt a föladata, hogy Ries István igazságügy- 
miniszterrel egyetértésben dolgozza ki e párt álláspontját. E 
bizottságnak végül is nem lett önálló tervezete, hanem csu
pán az Igazságügy-minisztérium „hivatalos” tervezetének a 
kidolgozásába kapcsolódott be, mely viszont minden bi
zonnyal a minisztériumon kívül készülhetett el. Ezt az va
lószínűsíti, hogy az Igazságügy-minisztérium által az SZDP 
központi titkárságának és más pártok vezető szerveinek ja
nuár 19-én megküldött hivatalos tervezet előkészületeinek 
c minisztérium törvényelőkészítő osztályának levéltári 
anyagában, az iktató- és mutatókönyveket is beleértve, sem
mi nyoma; még csak iktatószáma sincs.

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára a 
pártközpont jogi osztályát e föladattal 1945. december vé
gén vagy inkább 1946. január elején bízván meg, a kommu
nista tervezet Beér János akkori székesfővárosi tiszti 
főügyész, a későbbi államjogász professzor fogalmazásá
ban január 10-ére, tehát hamarabb, mint a hivatalos tervezet, 
el is készült.

A kisgazdapárt tervezete 1946 január közepére készült el: 
megfogalmazásában a párt jogászai (Auer Pál, Erőss János, 
Pfciffcr Zoltán, Sulyok Dezső és Vásáry István) vettek 
reszt, azok a jobboldali képviselők, akik eredetileg a köz- 
társasági államfonna bevezetésének elhalasztása mellett 
kardoskodtak. Bekapcsolódtak a munkába a párt vezetői: 
Nagy Ferenc, Kovács Béla és Varga Béla is.

15. A kommunista tervezet (Törvényjavaslat az államha
talom gyakorlásának végleges rendezéséről) az 1945: III. 
és XI. tc.-re épülvén, lényegében csak a Nemzeti Főtanácsot 
megillető reprezentatív cs kinevezési hatáskört kívánta a 
köztársasági elnökre ruházni, a végrehajtó hatalmat pedig a 
nemzetgyűlésnek, politikai bizottságának, valamint a kor
mánynak akarta meghagyni. .Azt akarta — állapítja meg 
Vida István —, hogy az államfő csupán reprezentáljon, de 
politikai hatalmat ne gyakorolhasson."

A kisgazdapárt tervezete (Törvényjavaslat az állami főlta- 
talom gyakorlásáról) ezzel szemben a hagyományos hata
lommegosztási fölfogás szerint teljes jogú államfőt kívánt 
a köztársasági elnökből formálni, aki a végrehajtó hatalmat 
az általa kinevezett minisztérium (kormány) által gyakorol
ja, s személyében is megilletik bizonyos hagyományos ha
táskörök, így pl. a hadúri jogok, sőt a főkegyúri jog is. „A 
Független Kisgazdapárt |...| — írja Vida István — tényleges 
hatalmi jogkörrel rendelkező köztársasági elnököt akart, aki 
önálló politikai tényezőként léphet föl, |...| aktív szerepet 
játszhat a politikai életben.”

E tervezet az állami főhatalom, azaza a szuverenitás bir
tokosának a magyar népet, letéteményesének pedig a nem
zetgyűlést tekintette, ám rá csak a törvényhozást ruházta, 
szemben a kommunista elképzeléssel, amely szerint e tes
tület a végrehajtó hatalmat gyakorló kormányra szinte kizá
rólagos, a politikai felelősségen túlmutató hatással lett vol
na. A törvények végrehajtását az elnök „legfőbb képviseleti 
és főfelügyeleti jogának érintetlenül hagyása mellett” az 
általa kinevezett kormányra ruházta (17. §). A fönnálló gya
korlatnak megfelelően elvileg ismerte a minisztérium külön 
felhatalmazás alapján gyakorolható rendeletalkotási jogát, 
az ezen túli rendeleti jogalkotást azonban szűk körre, neve

zetesen azokra a területekre kívánta korlátozni, amelyeket 
a törvény vagy az „országos szokás” (!) nem szabályozott, 
a törvényhozás magának fönn nem tartott, valamint amely
nek szabályozását törvény nem utalta valamely nem
zetgyűlési bizottság (!) vagy önkormányzati testület hatás
körébe” (20. §). A kormány rendeletalkotási hatáskörének 
e megszorítása a későbbi tervezetekből elmaradt. Fölte
hetően azért, mert az időről időre megújított felhatalmazá
sokra tekintettel úgysem lett voltna sok értelme, sőt még 
zavarólag is hathatott volna.

Fönntartotta az igazságszolgáltatás önállóságát és a bírói 
függetlenséget. A bírákat a kormány előterjesztése alapján 
a köztársasági elnök állal kívánta kineveztetni (17. §). Föl
tehetően ennek hatására emelte ki később a pártközi terve
zet a bírákat (szakértői tervezel: az ítélőbírákat) a többi, 
fizetési osztályokra tekintettel részint a köztársasági elnök, 
részint az illetékes szakminiszter (itt: az igazságügy-minisz
ter) által kinevezendő köztisztviselők köréből, s fizetési 
osztályra való tekintet nélkül, külön megemlítve sorolta 
őket kizárólag a köztársasági elnök állal kinevezendők kö
zé. A későbbi tervezetek az. igazságszolgáltatást egyébként 
nem érintették. A bírói hatalomnak a köztársaság nevében 
való gyakorlásáról, az ítéleteknek és ügydöntő végzéseknek 
„a Magyar Köztársaság nevében” való kimondásáról ren
delkező szakasz — minisztériumi javaslatra — csak a bi
zottsági ülésen került a javaslatba (18. §).

A hivatalos (szociáldemokrata) tervezet (Törvényjavaslat 
Magyarország államformájának meghatározásáról) megol
dásaiban az előbbiek közé helyezhető el, ám a döntő kér
désben, a végrehajtó hatalomnak elnöki, a parlamentáris 
kormány útján való gyakorlása tekintetében a kisgazdapár
téval vallott azonos elveket, s noha különben azénál 
szűkebb jogkört kívánt adni az elnöknek, a hatalommegosz
tás elvének fenntartásában vele közös nevezőn volt. Mindez 
nem igazolja Vida István álláspontját, aki szerint a hivatalos 
(szociáldemokrata) tervezet a köztársasági elnöknek „alap
jában véve mégis elsősorban reprezentatív funkciót szánt”. 
A tervezet néhány megfogalmazása — a kisgazdapártéhoz 
hasonlóan — az 1920: I. és XVII. tc.-re emlékeztet.

16. Az 1946. január 16-án tartott pártközi értekezlet, ame
lyen a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, a koalíció 
pártjait három-három tag képviselte, tárgyalási alapul az 
utóbbi, tehát a Ries István-lcle hivatalos (szociáldemokrata) 
tervezetet vette, a másik kettőnek így csak meghatározott 
elemei kerülhettek be rendelkezései közé kiegészítés vagy 
módosítás gyanánt. Ries István igazságügy-miniszter kapott 
megbízást erre a munkára, amelynek első lépéseként a pár
tok jogászai — az értekezlet szellemében — összeegyeztet
ték a három tervezetet, s elkészítették a „pártközi terveze
tet” (Törvényjavaslat Magyarország államformájáról), 
amely Pleiffer Zoltánnak, a kisgazdapárti igazságügyi ál
lamtitkárnak az elnökletével összehívott szakértői bizottság 
elé került, ahova Bibó István, Bölöny József és Moór Gyula 
is meghívást kapott. Ez a stiláris javítások mellett néhány 
lényegi módosítást is téve az előzőn, ugyancsak elkészítette 
a maga „szakértői tervezetét” (Törvényjavaslat Magyaror
szág államformájáról). F.z került január 23-án este a minisz
tertanács elé, ahol az elnöki jogkör lényeges szűkítésével cl 
is fogadtatott.
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A pártok vezető testületéi szintén tárgyalták a kérdést. A 
kisgazdapárt képviselőcsoportjában január 22-én még min
dig alapkérdéseket vitattak. Fillér László és az októbrista 
Nagy Vince a kérdésnek népszavazással való eldöntése 
mellett érveltek. A kisgazdapárti nagyválasztmány 24-i ülé
sén mégis csupán a kisgazda lajstromon megválasztott, ám 
az ellenzéki Demokrata Néppárthoz tartozó két képviselő, 
Eckhardt Sándor és Bálint Sándor szavazott a „pártközi 
tervezet” ellen. A szociáldemokrata parlamenti frakcióban 
először január 23-án esett róla szó, érdemi vitájára azonban 
csak 14-én került sor. Többen panaszkodtak az ügy előké- 
szítctlcnsé'ge miatt, és ez igaz is volt. Az, hogy a pártok a 
január végére összehívott nemzetgyűlési ülésszak elé akar
ták terjeszteni a javaslatot, még nem indokolta c nagy, a 
felületesség veszélyével járó sietséget, amelynek nyomai a 
törvényben megmaradtak.

17. A törvényjavaslat túlontúl magán viselte a koalíciós 
alku jegyeit. Főként az elnöki jogkört érintő egy-cgy meg
fogalmazása nyilvánvalóan annak tudatában készült, hogy 
a kisgazdapárt adja majd az első elnököt. A két pályázó, 
Tildy Zoltán miniszterelnök és Nagy Ferenc házclnök kö
zötti versenyt a baloldali pártok döntően befolyásolták, s így 
a kisgazdapárton belül kisebbségben lévő balszárnyat támo
gatva elérték, hogy január 29-én a pártján belül egyébként 
jobb kilátásokkal bíró Nagy Ferenc maga ajánlja képvi
selőtársainak Tildy Zoltán jelölését.

A radikális párt, nemkülönben a szociáldemokrata párt 
részéről fölmerült a még mindig Londonban élő Károlyi 
Mihály neve is, aki egyébként emigrációjában a kommunis
tákhoz is közel került. Hazahívását e funkcióba különösen 
egykori minisztere, Bőhm Vilmos szorgalmazta. A szociál
demokrata képviselők január 23-i frakcióülésén Faragó 
László hasonló indítványát Szakasits Árpád azzal utasította 
el, hogy mivel Károlyi „tájékozatlan a hazai viszonyokról”, 
a kommunista párt sem támogatná jelölését. Károlyi elnök
sége a kisgazdapárt jelöltjével szemben valóban kilátásta
lannak látszhatott. Peyer Károlynak ez mégsem lehetett 
meggyőző, ő ugyanis még másnap is a volt köztársasági 
elnök távirati hazahívását indítványozta a frakcióülésnek. 
Hiába. Igaz, hogy amikor a kisgazdapártban a Mind- 
szentytől is támogatott Nagy Ferenc látszott megnyerni a 
jelöltségért való versenyfutást, maga Rákosi Mátyás írt 
Londonba, majd táviratoztalott Bőhm Vilmos és Bölöni 
György állal kétszer is Károlyiért, hogy azonnal jöjjön, mert 
.jelenléte sürgős”. Károlyi sértődéssel vegyes megköny- 
nycbbülésscl fogadta, hogy végül nem rá esett a választás.

IS. Tildy Zoltán miniszterelnök a törvényjavaslatot — 
egyelőre indoklás nélkül — január 24-én tette le a ház 
asztalára (Törvényjavaslat Magyarország államformájá
ról). A nemzetgyűlés közjogi és alkotmányjogi bizottsága a 
kisgazdapárti Erőss János elnökletével s az ugyancsak kis
gazda Sulyok Dezső előadásában január 28-án vitatta meg. 
Ez jelentősebb volt, mint maga a nemzetgyűlés ülésének 
tárgyalása.

A javaslaton lényegesen már egyik fórum sem változta
tott. Ám amíg a bizottsági ülésen alapos eszmecsere volt, a 
nemzetgyűlésben inkább historizáló politikai nyilatkozatok 
hangzottak el. A bizottságban, inéginkább a plénumon je
lentősen korlátozta a módosítást a friss házszabályoknak az 
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a szokatlan, csakis a koalíciós megegyezések fönntartását 
szolgáló rendelkezése, hogy a képviselőknek módosító ja
vaslataikat már az általános vitában elő kellett terjeszteniük, 
a részletes vitában ugyanis csak az előadó vagy a kormány 
képviselője tehetett újonnan felmerült módosító javaslatot. 
E megoldás, amelynek célja nyilvánvalóan a koalíciós pár
tok által már egyszer elfogadott szövegezés lehető fenntar
tása volt, nem csupán a képviselők törvényhozói jogosult
ságát szűkítette, de ellentétben állt a részletes vita értelmé
vel is. A „második olvasás” hagyományosan éppen arra 
való volt, hogy a képviselők az általánosságban már elfo
gadott törvényjavaslat egy-cgy szakaszát vitassák meg, hoz
zájuk fűzve módosító javaslataikat is.

10. A javaslat előadója a nemzetgyűlés január 30-31 -én 
tartott ülésén is Sulyok Dezső volt. Polgári beállítottságát 
meg nem tagadva, kötelességszerűen képviselte a bizottsági 
véleményben megfogalmazódott pártközi megegyezést. A 
pártok abban is megállapodtak, hogy a vitát „a tárgyhoz 
méltó emelkedettséggel és egyhangúsággal” folytatják. A 
koalíciós pártok vezérszónokai — Erőss János (FKgP), 
Rajk László (MKP), Kéthly Anna (SZDP), Darvas József 
(NPP) —, ha álláspontjaik különbségét nem rejtették is véka 
alá, ehhez tartották magukat. Egyedül a Tanácsköztársaság 
önvédelmi háborújának megítélésében mutatkozott lényegi 
különbség Erőss és Rajk között. A két kis ellenzéki párt 
szónokai, Eckhardt Sándor (Demokrata Néppárt) és Szent- 
Iványi Sándor (Polgári Demokrata Párt) is ennek megfe
lelően beszélt. Nem úgy a PDP-listán, de pártonkívüliként 
a nemzetgyűlésbe jutott jobboldali Slachta Margit, aki a 
baloldal zajos közbekiáltásaival dacolva, a javaslatot el nem 
fogadva egymaga vállalkozott a királyság, a szentkorona- 
tan, sőt a Habsburgok védelmére. Három indítványt is tett: 
az első a kérdésnek a békekötés utáni időre való halasztása, 
a második a pártok képviselőinek e tekintetben a párlfcgye- 
lem alóli mentesítésére, a kérdésben való szabad állásfog
lalásuk lehetővé léteiére, a harmadik pedig a titkos szava
zásra vonatkozott. Indítványait a ház nem fogadta el. Eck- 
hardt Sándor is megkockáztatta, hogy a népszavazás gon
dolatát fölvesse, indítványt azonban ő sem telt rá.

Figyelemre méltó volt a kommunista Rajk László nézete. 
Szerinte a „magyar köztársaság lörvénybeiktatásával nem
csak a magyar történelem legnemesebb hagyományait foly
tatjuk, hanem egyszersmind bekapcsolódunk az emberiség, 
a szabad nemzetek legjobb hagyományaiba is”. Ezáltal ta
lálkozik az amerikai és a magyar demokrácia; „Magyaror
szág visszatalál az. európai népek szabad családjába, a köz
társaságok családjába”, hiszen „Magyarországot demokra
tikus államok, demokratikus köztársaságok övezik: a jugo
szláv köztársaság (éljenzés a kommunista párton), az oszt
rák köztársaság, a csehszlovák köztársaság és a szovjet köz
társaság (lelkes éljenzés a kommunista párton), mely meg
valósította a világtörténelem legfejlettebb demokráciáját, a 
szocialista demokráciát". Azt is hangsúlyozta, hogy a tör
vény különösen növelni lógja az ország hitelét szomszéda
inknál, a Duna völgyében, ahol egyébként ekkor már egye
dül Románia volt királyság. Slachta — kétségbe vonva, 
hogy a köztársaság államforma valamit is számít majd a 
béketárgyalásokon — éppen erre hivatkozott, fölemlítvén, 
hogy Sztálin kitüntetést küldött Mihály királynak.



A képviselőnő szónoklatának a szentkoronát illető része 
figyelmet érdemel, mert c kérdést a kisgazdapárti tervezet 
is érintette, 22. §-ában, kimondván, hogy ezt „a magyar nép 
továbbra is kegyelete tárgyának cs a nemzeti egység jelké
pének tekinti”. Az egyik kisgazdapárti értekezleten Kovács 
István Fejér megyei képviselő odáig ment, hogy javasolta: 
a köztársasági elnök a koronára tegye le esküjét. E Iából 
vaskarika megoldás természetesen szóba sem jöhetett. 
Slachta is csupán a kommunista és a szociáldemokrata köz
beszólóktól kaphatott választ kérdésére: a köztársaság a ko
ronát múzeumba teszi majd. A javaslatban nem szereplő 
címerváltoztatás szükségességére viszont joggal utalt a kép
viselőnő. Az Országos Törvénytárnak a törvényt közreadó 
1946. január 31-i száma még a Magyar Belügyin misztérium 
koronás címerrel ellátott pecsétjének lenyomatával jelent meg.

A részletes vitában a kisgazdapárt jobboldala — Némethy 
Jenő, Drozdy Győző és Gróli József — támadásba lendült. 
A pártközi megegyezés ellenére törléseket és pótlásokat 
javasoltak, a javaslattal alig összefüggő kérdéseket fesze
getve; leginkább Drozdy, aki a demokratikus pártrendszert, 
a pártok megszerezte pozíciókat, köztük a rendőrség kom
munista vezetését kifogásolta. Miután Faragó László 
(SZDP) és Révai József (MKP) a pártközi megegyezést a 
demokrácia alapelemének tekintve megfelelt nekik, Sulyok 
Dezső előadó is jobbnak látta, ha nem teszi magáévá indít
ványaikat, sőt még különcködésnek ható föllépésüket is 
visszautasítja. „Tisztában vagyok azzal — mondta —, hogy 
ha a reakciónak a kisujjunkat mutatjuk, akkor rögtön egész 
kezünket követeli. (Úgy van! Úgy van!) Aki ebben a Ház
ban itt van, akármelyik oldalon ül és akármilyen álláspontot 
hangoztat ma, nem kerülné el sorsát abban a pillanatban, 
amikor a reakció itt győzelemre tudna valaha jutni. (Úgy 
van! Úgy van! Élénk taps!) Ezzel mindnyájan legyünk tisz
tában.”

E kisebb csetepaté után a pártközi egyetértés helyreállt. 
Még a kommunista Révai József tett sikertelen kísérletet a 
13. § (1) bekezdésének a bizottságban elvetett, a végrehajtó 
hatalmat csak a nemzetgyűlésnek felelős minisztérium (kor
mány) általi gyakorlására vonatkozó indítványát fölelevcní- 
tésére. Az előadó — noha elvileg magáévá tette — a bizott
ság nevében nem pártolhatta, így ez nem is került a törvény
be. Sulyok hivatalból néhány kisebb módosítást javasolt, és 
a ház ezeket tudomásul véve, a javaslatot szakaszonkénti 
második olvasásában is meghallgatva. Végül is az elnöklő 
Kossá István a jelentéktelen előadói módosításoknak rész
leteiben is elfogadott javaslatot — 19. §-ának megfelelően 
— 1946.1. te.-ként a képviselők ünneplése közepette azon
nal ki is hirdette.

III.
20. A Magyarország államformájáról című törvénycikk 
praeambulum-ból és 19 szakaszból áll. A bevezetés vázolja 
a történeti előzményeket, megállapítja az állampolgárok 
fontosabb természetes és elidegeníthetetlen jogait, utalva 
ezeknek jogi biztosítékára is. A szorosan vett törvény 
először a törvényhozást gyakorló nemzetgyűlés szerepét 
emeli ki (I. §), majd a köztársaságról és elnökéről rendelke
zik (2-3. §§). Szabályozza a köztársasági elnök jelölését és 
választását (4-5. §§), valamint eskü- vagy fogadalomtételét

(6-7. §§). Az elnök eskü- vagy fogadalomtételével a Nem
zeti Főtanács megszűnik (8. §). A köztársasági elnöki hatás
körből előbb a törvényhozással kapcsolatos (9-10. §§), 
majd a külügyi, kegyclmezési és elbocsátási jogokról (11-
12. §§) rendelkezik. A 13. § a köztársasági elnöknek a 
felelős minisztériumhoz, a kormányhoz való viszonyát tag
lalja, a 14. § pedig kinevezési, valamint érdemrend- és 
hivatali címadományozási hatáskörét szabályozza. Ezután 
esik szó lemondásáról, az ennek nyomán vagy akadályozta
tása esetén szükségessé vált helyettesítéséről és az új elnök
választásról (15. §). A köztársasági elnök személyének vé
delmét és esetleges felelősségrevonását egyazon 16. § sza
bályozza. Végül tiszteletdíjról, hivataláról esik szó (17. §). 
A 18. § a Magyar Köztársaság nevében történő bíráskodás
ról, a 19. § pedig e törvénynek kivételesen a nemzetgyűlés
ben való azonnali kihirdetéséről, valamint a királysággal és 
a kormányzói intézménnyel kapcsolatos valamennyi jog
szabály hatályvesztéséről szól.

21. A törvény praeambuhtma két forrásból eredt. (1) A 
hivatalos (szociáldemokrata) tervezetből, amely az 1918. 
november 13-i eckartsaui nyilatkozatból kiindulva a szoci
áldemokrata álláspontnak megfelelően az 1849-i Független
ségi nyilatkozatot érintve az 1918. november 16-i néphatá
rozatból eredő első Népköztársaság jogfolytonosságát hir
dette. Utalt a jogegyenlőség, a szabadság és a félelemtől s 
ínségtől mentes élet szavatolására. (2) A kisgazdaterve
zetből, amely az állampolgárok szabadságából és 
egyenlőségéből kiindulva, ha hiányosan is, fölsorolta az 
állampolgárok „természetes és elidegeníthetetlen” jogait.

E bevezetés a pártközi tervezetben nyerte el egységes 
szerkezetét, melyen a szakértői tervezet csupán finomított, 
s végül is a nemzetgyűlési bizottság alakította ki végleges 
megszövegezését. Új, a bizottsági vita tanúsága szerint a 
kommunistáktól eredő történeti elemei voltak ennek a 
Habsburg-ház elleni „négyszáz esztendős harcra”, valamint 
az 1918/19-i kút forradalomra való együttes hivatkozás. A 
bizottságban Zsedényi Béla, a nemzetgyűlésben pedig Né
methy Jenő és Gróli József hiába is törekedett a szabadság- 
harcos és forradalmi múltra való utalás részbeni vagy teljes 
törlésére. Érdekes, bár csupán „stiláris” vitára adott okot az 
Atlanti Kartából vett „mentesség az elnyomatástól, féle
lemtől és nélkülözéstől” szövegű passzus, amely egyébként 
hasonló fogalmazásban mind a hivatalos (szociáldemokra
ta), mind a kisgazda-tervezetben szerepelt, s végül is Zse
dényi Béla indítványára a magyarosabb „a jog az elnyoma
tás, félelem- és nélkülözésmentes emberi élethez” megfo
galmazást kapta. A kisgazda elképzelésekkel szemben fi
gyelmet érdemel, hogy a vallásszabadság mellől elmaradt a 
vallásos meggyőződés szabad nyilvánításának szabadsága; 
a szakértői tervezetben már nem az egyéni tulajdon, hanem 
egyszerűen csak a tulajdon szerepelt. Az önkormányzatok 
életének irányításában való részvétel joga a pártközi terve
zetben az államélet irányításában való részvételre módosult; 
a szakértők visszatértek az önkormányzatokhoz, míg a ház 
elé terjesztett javaslatban — noha ez a minisztertanácson 
nem merült föl — már mindkettő: az állam és az önkor- 
mány/nlok életének irányításában való részvétel joga egya
ránt benne volt. Szembeötlő, hogy a sajtószabadságot a 
véleménynyilvánítási szabadságba rejtették, s a nem-
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zctgyűlési ülésen, ahol különben ezt kelten is — Szent-Ivá- 
nyi Sándor cs Drozdy Győző —  szóvátették, ezen inár nem 
módosítottak. Téves az a vélekedés, mintha a munkához és 
a méltó emberi megélhetéshez való jog kommunista köve
telésre kerüli volna e korántsem teljes katalógusba. Benne 
volt már a kisgazdapárti tervezetben is.

A kisgazdatervezet a „magyar állam” céljaként jelölte 
meg „a magyar nép számára a rendezett együttélés biztosí
tékát” is. A pártközi tervezet megtoldotta „a más népekkel 
való békés együttműködés” passzusával.

A kisgazdatervezet a személyiségi jogok gyakorlásáról 
törvényes keretek között, mások hasonló jogainak sérelme 
nélkül kívánt gondoskodni, kikötve, hogy a „tulajdonjognak 
a társadalmi ellentétek kiegyenlítése érdekében szükségessé 
váló korlátozásáról külön törvények intézkednek”. A párt
közi tervezel e jogokat „bármily irányú megkülönböztetés 
nélkül, egyformán és egyenlő mértékben” szavatolta volna 
„a magyar állam összes alattvalóinak”. A szakértői terve
zetben az alattvalókból „állampolgárok” lettek; a baloldal 
— a jelek szerint kommunista párt — követelésére szűkítés 
is belekerült a szövegbe: e jogokat csak „a demokratikus 
államrend keretein belül” adják meg. A részletes vitában 
Révai József meg is magyarázta: a demokrácia és a köztár
saság ellenségeit e jogokból eleve kizárják. Ennek mintegy 
ellentételeként a bizottság Sulyok Dezső előadónak az USA 
alkotmányára hivatkozó javaslatára belevette a javaslatba, 
hogy a személyiségi jogoktól „egyetlen állampolgár sem 
fosztható meg törvényes eljárás nélkül”. A ház vitájában 
Eckhardt Sándor c szabadságjogok megsértése esetén eljáró 
bíróságként a Közigazgatási Bíróságot ajánlotta, mivel 
azonban c fórumot a baloldal ekkor már kifejezetten visz- 
szahúzó intézménynek tekintette, nem érhetett el ered
ményt. Még ez évben megszületett viszont „az emberi alap
jogok hatályosabb védelméről” szóló 1946: X. íc, amely 
bűntetté nyilvánította annak a közhivatalnoknak a cselek
ményét, aki valakinek az 1946: I. te. által szavatolt „termé
szetes és elidegeníthetetlen” jogát hivatali eljárásban vagy 
intézkedésével megsérti. így tehát e jogok, ha alkotmánybí
rói védelmet nem is, büntetőbíróit mindenképpen nyertek.

22. A nemzetgyűlés által négy évre választandó köztársa
sági elnöknek választhatóságához igényelt föltételek terve
zetről tervezetre bővültek ugyan, lényegesebb vitára még
sem vezettek. A korhatár kezdettől fogva a 35. életév volt; 
ennél kevesebbet, 30 évet csak a kisgazdapárti tervezet igé
nyelt. Kisebb vitára adott okot a nemzetgyűlési képvi- 
selóválasztási jogosultság, amely a hivatalos (szociálde
mokrata) tervezetben már szerepelt, ám időközben kihagy
ták, s így Faragó László és Révai József javaslatára csak a 
nemzetgyűlési bizottság iktatta be újra. A kisgazdák — 
Tildy Zoltán és Pfciffer Zoltán — azért ellenezték, mert, 
amint az utóbbi mondta, „az államfő közjogi méltósága 
nerm tűrheti meg olyan aprólékos körülmények vizsgálatát, 
amelyek [a] választójogosultsággal összefüggenek”. Gya
níthatóan attól féltek, hogy a választóként való összeírás 
formai hiánya — amiként régebben a képviselővé való vá
laszthatóságot — kétségessé teheti az elnökjelölt választha
tóságát is.

Nagyobb nehézségek adódlak a köztársasági elnök jelö
lésével és a választási eljárással. A jelölésről a kommunista 
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és kisgazda tervezetek hallgattak, a hivatalos (szociálde
mokrata) tervezet pedig a pártokat jogosította föl erre. A 
párlközi tervezet a pártok említése nélkül kimondta, hogy 
legalább ötven képviselő írásban ajánlhat elnökjelöltet. Ere
detileg valamennyi tervezet az elnöknek — szükség szerint 
több menetben történő — titkos szavazással való választá
sáról szólt, a képviselők meghatározott, minősített többsé
get alkotó hányadának jelenlétében és szavazatával. A szak
értői tervezet arra az esetre, ha csupán egy jelölt volt, le
hetővé tette a közfelkiáltással való elnökválasztást, az 
egyébkénti titkos szavazás mellé pedig beiktatta, hogy száz 
képviselő írásbeli kérelmére nyílt szavazással történhet c 
választás. A pártok között különösen az utóbbi kérdésben 
nem volt egység, ezért eldöntése a bizottsági ülésre maradt. 
Itt Rákosi Mátyás és Révai József elsősorban azért érveltek 
a nyílt szavazás lehetősége mellett, mivel féltek, hogy a 
kisgazdák, miként a fővárosi tisztviselők választásánál, tit
kos szavazás esetén kellő pártfegyelcm híján nem tartják 
majd magukat a közös elnökjelölt személyére vonatkozó 
esetleges pártközi megegyezéshez. E kérdésben maguk a 
kisgazdák sem voltak egységesek. Tildy a titkosság mellett 
érvelt. Sulyok viszont bizonyos esetekben hajlandó volt 
elfogadni a nyílt szavazást is. A nyílt szavazás bevezetésére 
irányuló taktikai elképzelés tarthatatlannak bizonyult, már 
csak azért is, mert szöges ellentétben állott a munkásmoz
galom minden addigi, a titkos választás intézményére irá
nyuló törekvésével. A bizottság 9:6 arányban végül a titkos
ság kizárólagossága mellett voksolt. Ellene Révai József a 
kommunista és szociáldemokrata tagok nevében kisebbségi 
véleményt jelentett be, amelyet azonban a nemzetgyűlésben 
visszavont, mivel más úton is sikerült biztosítékot szerezni
ük „a demokrácia érvényesülésére”. Ezt nyilvánvalóan — a 
bizottságban Bcncze Imre, Nagy Vince és Zsedényi Béla 
hasztalan kifogásolta — közfelkiáltás intézménye jelentette. 
Ennek segítségével végül 1946. február 1-jén Tildy Zoltánt, 
a baloldali pártok állal is támogatott, egyetlen kisgazdapárti 
jelöltet választották meg köztársasági elnökké.

23. A kisgazdatervezet a köztársasági elnöknek megadta 
a nemzetgyűlés összehívásának, az ülésszaka megállapítá
sának és berekesztésének, valamint föloszlatásának jogát, 
tehát mindazt a hatáskört, amelyet hajdan a király és a 
kormányzó meghatározott törvényes föltételek közepette 
(az utóbbi eredetileg szőkébb, később bővebb körben) gya
korolt. Itt a korlátozást azt jelentette, hogy az üléseket saját 
jogán legfeljebb 30 napra napolhatta cl, ezen túl csak a 
nemzetgyűlés többségének hozzájárulásával. Föloszlatás 
után a törvénynek azonnal és úgy kellett javaslatot tennie 
az új nemzetgyűlés összehívására (választására), hogy a 
feloszlatástól számított 60 napon belül összeülhessen (18. §).

A hivatalos (szociáldemokrata) tervezet e jogok közül 
egyedül az. egy ülésszakban egyszeri és legfeljebb 30 napra 
szóló elnapolást, valamint a nemzetgyűlés feloszlatását tette 
lehetővé; ez utóbbit is csak akkor, ha a testület tartósan és 
helyrehozhatatlanul munkaképtelenné vált. (Eredetileg az 
1920: I. te. is a „tartós munkaképtelenségre” szorította a 
kormányzó clnapolási jogát.) Ezt a megkötést egyébként 
még a párt közi tervezetben is fönntartották, és csak a szak
értői tervezetből törölték. A pártközi tervezet szűkítette is, 
bővítette is a nemzetgyűlés körüli elnöki jogokat. Az clna-



polt ülést is köteles lett ugyanis az elnök legalább 100 
képviselő írásbeli indítványára nyolc napon belül újra 
összehívni, a föloszlatásra pedig a munkaképtelenségen kí
vül akkor is jogosulttá vált, ha ezt a képviselők kétötöd 
része fölterjesztésben kérte. Köteles lett viszont feloszlatni 
a nemzetgyűlést, ha erre a kormány tett előterjesztést. Ez 
utóbbit Bibó István följegyzésében abszurdumnak tartotta, 
hiszen a köztársasági elnök — az adott rendszerben — 
mindig kinevezhetett magának olyan kormányt, amely neki 
a föloszlatásra előterjesztést tesz. Mégis megmaradt e jog
kör; a szakértőknek azzal, az elnök javára váló változtatá
sával, hogy a kormány előterjesztése esetén is csupán jogo
sult lett, nem pedig köteles a ház feloszlatására. A javaslat
nak e 10. §-a a bizottságban is vitára adott okot. A párton- 
kívüli Zsedényi Béla indítványozta, hogy a törvény adja 
meg az elnöknek a nemzetgyűlés összehívására, a kisgaz
dapárti Bencze Imre szerint pedig a korlátlan házfeloszla
tásra a jogot. Révai József viszont kitartott amellett, hogy a 
kormány előterjesztésére legyen köteles feloszlatni a nem
zetgyűlést. Sulyok Dezső előadó végül is megmentette az 
eredeti, kompromisszumos javaslatot. Való igaz, az össze
hívás hagyományos államfői hatásköre szembeötlően kima
radt innen. Ez aligha magyarázható azzal, hogy a nem
zetgyűlésnek önjogon való összeillését már az 1945: Vili. 
te. nyomán a házszabályok rendezték. Sokkal inkább arról 
volt itt szó, hogy c föltűnő hiánnyal a nemzetgyűlés balol
dala azt akarta demonstrálni, hogy a törvényhozó testület 
független az általa választolt köztársasági elnöktől. Ez sike
rült is, a dolog azonban annyiban sántított, hogy a föloszla
tásra bizonyos, bár korlátozott hatáskört mégis adtak neki.

Nem sokkal a törvény elfogadása után e hiányosságot a 
Közigazgatási Bíróság is észlelte, s javaslatot is tett az el
nöki hatáskörnek a korábbi államfői jogkörhöz hasonló 
kibővítésére, mivel azonban e csonkit megoldás tudatos 
volt, fölterjesztése nem talált meghallgatásra. E hiányt csak 
az 1947: XXIII. te. pótolta.

Mivel a törvényhozás hatásköre kizárólag a nem
zetgyűlést illette meg, a köztársasági elnöknek csupán a 
törvények kihirdetése maradt. Ez azonban inkább köteles
ség volt, mint jog, hiszen e körben a kormányzó eredeti, 
1920: I. tc.-beli hatáskörénél is rövidebb időre (30, a sza
kértők végleges megfogalmazásában pedig csak 15 napra) 
korlátozott visszaküldési jog illette meg. A másodszor meg
küldött javaslatot 15 napon belül köteles volt kihirdetni. A 
kisgazda tervezet „pontosabb” volt: az 1920:1. tc.-nek meg
felelően a kihirdetési kötelességet csak a változatlanul vagy 
az elnöki észrevételnek megfelelően szövcgczetl törvényja
vaslatokra írta elő, ugyanakkor kizárta e „halasztó vétójog” 
gyakorlását magának az elnöknek a jogkörét érintő törvény
ek esetén.

24. A köztársasági elnök külügyi, kinevezési, kegyelme- 
zési, kitüntetés- és címadományozási jogát a tervezetek és 
maga a törvény is nagyjából s egészében már a Nemzeti 
Főtanács számára megállapított körben szabták meg. A bi
zottság kicsit módosított: a nemzetgyűlésre ruházta a kitün
tetésalapítás jogát, ugyanakkor Zsedényi javaslatára a hiva
tali (egyetemi stb.) címadományozást a köztársasági elnök 
hatáskörébe utalta.

A kisgazdatervezet 10. §-a a királyi főkegyúri jogot is az

elnök hatáskörébe juttatta volna. Ez azonban a későbbi ter
vezetekben nem szerepelt, sőt, a vitákban sem érintette sen
ki, annak jeléül, hogy bonyolult, csak a Vatikánnal való 
megegyezéssel rendezhető, Mindszentv József egyoldalú 
esztergomi érseki kinevezése óta különösen időszerű és ké
nyes ügyről volt szó.

A kisgazda tervezet említést tett arról, hogy a köztársasági 
elnök gyakorolja a honvédelmi miniszter útján a hadsereg 
főfelügyeleti jogát és ő nevezi ki főparancsnokát is. Ezt 
azonban a pártközi tervezet nem vette át. Bencze Imre a 
kisgazdák nevében még ennél is teljesebbé kívánta tenni az 
elnök „hadúri jogát”. A l l .  §-hoz új (3) bekezdésként java
solta: „A köztársasági elnök az ország fegyveres erőinek 
legfőbb parancsnoka.” Ez az amerikai elnök hadügyi hatás
körére s a hazai monarchikus előzményekre egyaránt emlé
keztető kiegészítő javaslat olyan messze ment, hogy a kü
lönben hagyományos közjogi kategóriákban gondolkodó 
Zsedényi Béla sem tudta elfogadni. Végül csupán a nem
zetgyűlés hozzájárulásától függő nemzetközi jogi elemek 
(hadüzenet, a hadiállapot megállapítása, a békekötés, vala
mint a honvédségnek határon kívüli alkalmazása) jutottak a 
köztársasági elnök hatáskörébe.

1946 novemberében a Honvédelmi Minisztérium és az 
Igazságügy-minisztérium által egyszer még kísérlet történt 
ugyan a „hadúri jogok”, valamint a katonai kinevezési ha
táskör szabályozására, ez azonban a köztársasági elnök
1947. január 20-i döntése alapján mint „nem időszerű” le
került a napirendről.

25. A legfontosabb vitapont a végrehajtó hatalom gyakor
lásának kérdése volt. A kommunista javaslat erről hallga
tott, a kisgazdapárti és a hivatalos (szociáldemokrata) javas
lat egyaránt azt a hagyományos parlamentáris hatalommeg
oszlási elvet mondta ki, hogy a „végrehajtóhalaimat az el
nök a nemzetgyűlésnek felelős kormány állal gyakorolja”. 
Mintegy kiegészítette ezt ti miniszteri ellenjegyzés hagyo
mányos intézménye, amelyet valamennyi tervezet és javas
lat, valamint a törvény lényegileg ugyanúgy tartalmazott.

A bizottságban a kommunisták álláspontját Rákosi Má
tyás és Révai József képviselték, akik a köztársasági elnök
nek csupán „államfői jogokat” akartak adni, a végrehajtó 
hatalmat pedig a kormánynak kívánták fönntartani. Állás
pontjuk föltűnően hasonlított a francia baloldalnak a nem
zetgyűlés kormányáról (gouvernement J'nssetnblée) vallott 
elképzeléseihez. Révai a bizottságban a 13. § (1) bekezdé
séhez módosítást javasolt, amely így hangzott: „A végrehaj
tó hatalmat, amennyiben azt a törvény nem utalja a köztár
sasági elnök hatáskörébe, a nemzetgyűlésnek felelős mi
nisztériuma gyakorolja.” Hosszú vita után Sulyok Dezső 
indítványára, 8:6 arányú szavazással megmaradt az eredeti 
szöveg. Noha ezt a nemzetgyűlés hátrányára történt szabá
lyozást Rajk László még a nemzetgyűlésben is kifogásolta, 
és Révai József indítvány formájában megismételte, kom
munista igényt továbbra sem sikerült elfogadtatni.

Nagyobb sikerre vezetett a törvényalakítással és felmen
téssel kapcsolatos államfői hatáskör föltételekhez kötése, 
amely szintén e párttól indult ki. A kommunista tervezet az 
1945: XI. te. 4. J-ára emlékeztető módon a miniszterelnök 
kinevezését (de/ignálását), továbbá javaslatára a miniszte
rek megbízatását is a köztársasági elnökre ruházta, löltélel-
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kent azonban a nemzetgyűlés politikai bizottságának két
harmados vagy egyszerű többségű határozatát szabta meg. 
A kommunisták ezzel továbbra is döntő jogot kívántak c 
szűkebbkörű pártközi testületre ruházni. A politikai bizott
ság e szerepével sem a kisgazdapárti, sem a hivatalos (szo
ciáldemokrata) tervezet nem számolt, s nem tett róla emlí
tést a pártközi tervezet sem. Az a szövegrész, hogy a köz- 
társasági elnök a miniszterelnököt „a nemzetgyűlés politi
kai bizottságának meghallgatása után" nevezheti ki, az 
1946. január 23-i minisztertanácson, Rákosi Mátyás indít
ványára került be a javaslatba, mint a „fiatal demokrácia,, 
politikai rendjének egyik biztosítéka. A bizottságban 
hosszas vita után végül megmaradt a kommunisták igényel
te megkötés, de Benczc Imre javaslatára a szöveg a „parla
menti elv tiszteletben tartásával” kitétellel is kibővült, s 
mindez nem csupán a miniszterelnök kinevezésére, hanem 
fölmentésére is kiterjedt. Pfeiffer Zoltán javaslatára 8:6 ará
nyú többséggel egyúttal elfogadták azt az új (3) bekezdést 
is, mely a kinevezett minisztériumot (kormányt) a nem
zetgyűlésben 8 napon belül bemutatkozásra kötelezte.

A kormányalakítás tekintetében hasonlóság mutatkozott 
a francia szocialista és kommunista, valamint a magyar 
kommunista és szociáldemokrata elképzelések között. Az 
alkotmányozó gyűlésekben a francia munkáspártok is arra 
törekedtek, hogy a miniszterelnök (président du conseil) 
dezignálását teljesen a nemzetgyűlésre ruházzák, vagy leg
alább a köztársasági elnöknek erre vonatkozó hatáskörét 
teljesen formálissá tegyék, amint az végül is a IV. Köztár
saság alkotmányában (1946) meg is valósult.

26. A köztársasági elnöki megbízatás megszűntét a kom
munista és a kisgazda tervezel hasonlóan szabályozta. Kü
lönös fontossága volt a lemondásnak, melyet ezek egyolda
lú akaratnyilvánításnak tekintettek, a hivatalos (szociálde
mokrata) tervezet viszont érvényességéhez a nemzetgyűlés 
hozzájárulását írta elő. A párlközi tervezet föloldoMa ezt; 
ámbár az első lemondó nyilatkozatot a nemzetgyűlés 15 
napon belül még megfontolásra visszaküldhctte, a másodi
kat viszont már köteles volt elfogadni.

A kisgazdatervezet az elnöki szék megüresedése esetére 
a nemzetgyűlés elnökét ruházta fel az államfői jogok gya
korlásával, a hivatalba még nem lépett, tartósan akadályo
zott elnököt viszont a miniszterelnök helyettesíthette volna. 
A hivatalos (szociáldemokrata) tervezet a kormányt ruházta 
fel erre az esetre és az elnöknek jogköre gyakorlására való 
képtelensége esetére az elnöki jogokkal. A pártközi tervezet 
és maga a törvény is ideiglenesen a nemzetgyűlés elnöké
nek adta e hatáskört, aki azonban ezt csak bizonyos, először 
a kisgazdatervezetben megfogalmazott korlátok között gya
korolhatta.

A köztársasági elnök sérthetetlenségéről és az államfőt (a 
kisgazda tervezet szerint: a királyt) megillető büntetőjogi 
védelméről csak a hivatalos (szociáldemokrata) tervezet fe
ledkezett meg. A szakértői tervezet az utóbbira már külön 
törvényt helyezett kilátásba, amely a „demokratikus állam
rend és a köztársaság büntetőjogi védelméről” szóló 1046: 
VII. te.-ben meg is valósult (5-7. §§).

A köztársasági elnöknek alkotmány- vagy törvényszegés 
esetén történő felelősségre vonását illetően a tervezetek — 
az 1945: XI. tc.-hez hasonlóan — mutatis mutandis — az 
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1848: III. te. 34. §-ához nyúltak vissza. A vád alá helyezés
hez — miként az 1945: XI. te. — a ház minősített többségét 
kívánták meg; ennek nagysága tervezetenként némileg el
tért; a hivatalos (szociáldemokrata) tervezet szerint erre 
csak akkor kerülhetett sor, ha 100, a későbbi megfogalma
zások szerint pedig ha 150 képviselő indítványozta.

27. Az 1946: I. le. Magyarország államformájáról jcHcg- 
zctcsen koalíciós törvény volt; megalkotását a koalíciós pár
tok olykor ki sem mondott távolabbi, stratégiai céljai épp
úgy befolyásolták, mint napi, taktikai meggondolásaik. Ve
le olyan parlamentáris köztársaság jött létre, amely egy
szerre viselt magán hagyományos, polgári és új, népi de
mokratikus jegyeket, s amelyben a köztársasági elnök a 
törvényhozó testülettel — a nemzetgyűléssel, 1947-től az 
országgyűléssel — és ennek sajátosan kiemelt Politikai Bi
zottságával szemben, ha nem is csupán reprezentáló, de 
mindenképpen másodlagos szerepet nyert.

Az államhatalom gyakorlása e törvény alapján alig több 
mint három esztendeig folyt; az 1949. augusztus 20-án ha
tályba lépett szocialista alkotmány (1040: XX. tv.) ezen a 
téren is ni ereiben új helyzetet teremtett.

Jegyzet

E tanulmány első, bővebb változata „Magyarországköz
társaság ". Az államfői jogok 1044-45-ben és az 1046: /. te. 
létrejötte címmel, teljes jegyzetapparátussal az Állam és 
Igazgatás 1986. februári és márciusi számában jelent meg 
(199-134., 217-229.). Az ennek alapján az 1987. szeptem
beri kremsi nemzetközi jogtörténeti konferencián előadott 
referátum magyar fogalmazványát Magyar Köztársaság. A 
„Magyarország államformájáról" szóló 1046:1. te. kelet
kezéstörténetéhez címmel tettem közzé a Napjaink 1989. 
februári számában (23-27.).

A téma irodalmából: L. Gál Éva: A köztársaság megte
remtése Magyarországon. Századok, 1956., 170-203.; 
Schmidt Péter: Magyarország — köztársaság [Az| 1946. évi 
I. törvénycikk). Állam és Igazgatás, 1966. febr., 97-104.; 
Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 
1945-1947 (Bp., 1974) 157-165.; Csizmadia Andor: Az 
1946. évi I. törvény[cikk| alkotmányjogi jelentősége. Állam 
és Igazgatás, 1976. jan., 1-10.; Vida István: A Független 
Kiasgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 1976) 139-149.; 
Vida István: Törvénytervezetek az államforma 1946. évi 
rendezéséről (Az 1946.1. te. jogi előkészítése). Jogtudomá
nyi Közlöny, 1982. dec., 951-969.; Hám Tibor: A Magyar 
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E tanulmánynak az időközben megszűnt Jogtörténeti Előadások 
tervezett III. kötetébe való ÍORO-Ixm történt benyújtása óta a szerzőtől 
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Nemzetgyűlés a magyar alkotmányfejlődésben (Hitel, 1992. márciiB 
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Alkotmánytörténeti tanulnuínyok I. Rendiségés néfiképviselet c. (JA- 
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