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A második világháború vége felé közeledve, 1944 
decemberére a trianoni Magyarország területének 
-  és lakosságának -  mintegy 50-60%-a már a 

frontvonal mögé került. Mivel Horthy Miklós kormány
zó kiválási kísérlete (1944. október 15.) a hitleri szövet
ségből sikertelenül végződött; a szövetséges nagyhatal
mak jóváhagyása után, 1944. december 2-án Szegeden a 
Magyar Kommunista Párt (MKP), a Szociáldemokrata 
Párt (SZDP), a Független Kisgazdapárt (FKGP), a Nem
zeti Parasztpárt (NPP), a Polgári Demokrata Párt (PDP) 
és a szakszervezetek részvételével magalakult a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front (MNFF).

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja1 
-  amely a kommunista párt 1944 november 30-i 
akcióprogramját2 fogadta el -  többek között kimondta, 
hogy „Hatályon kívül kell helyezni mindazon törvénye
ket és rendeleteket, amelyeknek célja a reakciós rend
szer védelme a néppel szemben, és amelyeknek szelle
me és rendelkezései ellentétesek a demokráciával szem
ben.” Hangsúlyozta továbbá, hogy „Meg kell valósítani 
az általános, titkos, egyenlő, községenkénti, arányos, 
nőkre is kiterjedő választójogot a parlamenti és önkor
mányzati választásokon.”

AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS 
MEGALAKULÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSEI
Miután a Szovjetunió hozzájárulását adta az új ma

gyar törvényhozó és végrehajtó hatalom megalakításá
hoz, a demokratikus erők érdeke az volt, hogy mielőbb 
létrehozzák azokat, és hozzáfogjanak az új államhata
lom megteremtéséhez.

Alkotmányos értelemben, ebben az esetben választá
sokról és választójogról nem beszélhetünk. Az 
1938:19.te. gyakorlati kivihetetlensége miatt képtelen
ség lett volna választásokat tartani a frontvonal mögött.

Ezt az ellentmondást oldotta fel, hogy 1944. decem
ber 14-én Debrecenben megalakult a 17 tagú Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága.3 Az előkészítő bi
zottság kiáltvánnyal fordult a nemzethez, majd 1944. de
cember 15-20 között -  a nemzeti bizottságok4 aktív 
közreműködésével -  lebonyolította az ideiglenes nem
zetgyűlési „választásokat." A tervezett 38 településsel 
szemben végül is közel 50 helységben (a megyeszékhe
lyeken és zömmel városokban) tartottak választási gyű
lést. A gyűlések résztvevői az „ősgyűlések” példáját kö
vetve, általában közvetlenül és nyílt szavazással válasz
tották meg a képviselőket, összesen 230 főt.

A 230 fős, „csonka” Ideiglenes Nemzetgyűlés

(INGY) tagjait többségében a Magyar Függetlenségi 
Front „bemondás” alapján megmérettetett pártjai dele
gálták a következő összetételben:"’

M ag y ar K o m m u n ista  Párt 9 0  fő 3 9 .1 3  %

F üggetlen  K isgazdapárt 5 6  fő 2 4 ,3 5  %

S zo c iá ld em o k ra ta  P ált 4 3  fő 1 8 .6 9  %

N em zeti Parasztpárt 16  fő 6 .9 6  %

Polgári D em o k ra ta  P ált 13 fő 5 ,5 6  %

Pártonkívüli (pkv) 12 fő 5 .2 2  %

Ö sszesen: 2 3 0  fő 1 0 0 ,0 0 %

A kommunista párt és szövetségeseinek túlsúlyát 
(több mint 50%-os többségét, 64,98%-át), illetve az 
MKP felülreprezentáltságát a párt vezetői is elismerték. 
A már Magyarországon tartózkodó Gerő Ernő 1944. de
cember 28-ai, Rákosi Mátyáshoz Moszkvába küldött le
velében önkritikusan írta: „Ami a kommunista képvise
lők arányszámát illeti, ezt bizony egy kicsit túlméretez
tük. De ennek részben a sietség, részben a helyi elvtársak 
túlbuzgósága az oka.”6 Gerő Ernő ugyanitt a parlamentet 
is minősítette: „Az Ideiglenes Nemzetgyűlés az állami 
főhatalom birtokosának mondotta ki magát. Ezzel jelen
tékeny mértékben elejét vettük annak, hogy Horthyt vagy 
valamely állítólagos jogutódját később visszacsempész
hessék. De ennél is fontosabb, hogy esetleges kormány
változás esetén a Nemzetgyűlésnek döntő szava lesz."7

Az ideiglenes nemzetgyűlési választásokat és a meg
alakult parlamentet Bibó István 1946-ban a következő
képpen értékelte: „ (...) a magyar demokrácia első hó
napjainak egyik legimpozánsabb teljesítménye volt, 
ahogyan egy katonailag megszállt, háborús hadszíntér
ként szereplő országban, (...) egy hét alatt komoly népi 
gyökerekkel bíró nemzetgyűlést tudtak összehozni. (...) 
Lehetett humorizálni magán a választási eljáráson, lehe
tett azon csúfolódni, hogy ezen az úton milyen kevésbé 
dekoratív képviselők is bejutottak az újjászülető magyar 
demokrácia első törvényhozó gyűlésébe, lehetett kifogá
solni, hogy egyes nehezen megközelíthető helységek ki
maradtak a nemzetgyűlésből, lehetett háborogni, hogy a 
mindenekfelett aktív kommunista párt lényegesen több 
képviselőt küldött, mint amennyi párthívei arányszámá
nak megfelelt volna. Azonban, akárhogy történt is, még
is együtt volt egy olyan nemzetgyűlés, mely lényegtelen 
hiányoktól és lényegtelen aránytalanságoktól eltekintve, 
egészében teljes joggal hivatkozhatott arra, hogy a fel
szabadított Magyarország minden vidékét és az antifa
siszta front minden pártját képviseli, jogosult tehát az 
ország nevében nyilatkozni és kötelezettséget vállalni.”8 

A még „csonka” Ideiglenes Nemzetgyűlést később 
kétszer kiegészítették. Az 1945. április 2-án tartott Bu
dapest és környéki választásokon a helyi nemzeti bizott
ságoknak szintén főszerepük volt; Dunántúlon 1945. jú
lius 24-én azonban már nem a helyi nemzeti bizottsá
gok, hanem a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
szervezte a választásokat. Budapesten 108, a Dunántú
lon (valamint Salgótarjánban és Zemplénben) 160 fővel 
nőtt a parlament létszáma, miáltal az ország egészét kép
viselő, immár „teljes,” 498 fős Ideiglenes Nemzetgyű
lésben az arányok némiképp módosultak:



történeti szemle

Magyar Kommunista Párt 167 fő 33,53 %
Független Kisgazdapárt 123 fő 24,70 %
Szociáldemokrata Pát 126 fő 25,30 %
Nemzeti Parasztpárt 42 fő 8,43 %
Polgári Demokrata Párt 21 fő 4,22 %
Pártonkívüli (pkv) 19 fő 3,82 %
Összesen: 230 fő 100,00%
Bár a kommunista párt aránya a teljes Ideiglenes 

Nemzetgyűlésben a csonkához képest csökkent (39,13 
%-ról 33,53 %-ra). Alapjaiban azonban a kommunista 
párt és szövetségesei maradtak ezután is túlsúlyban, sőt, 
együttes arányukat növelték a teljes Ideiglenes Nemzet- 
gyűlésben a csonkához képest (abszolút többségről mi
nősített többségre: 64,98%-ról 67,26%-ra)! A kisgazda- 
párt képviselői aránya csupán kis mértékben növekedett 
(24,35%-ról 24,70%-ra).

A második világháború után újjáalakuló magyar álla
miság megteremtéséhez a belső és a nemzetközileg elis
mert legitimitást a Debrecenben, 1944. december 21-én 
összeült egykamarás Ideiglenes Nemzetgyűlés volt hiva
tott biztosítani.9 A parlament elnevezésében az ideigle
nes jelző az átmenetiségre, a provizórikus jellegre utalt, 
illetve arra, hogy ez a parlament, alkotmányozó funkci
ót még nem fog ellátni. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés fel
adatát alapvetően betöltötte, összetétele eleget tett a jal
tai követelményeknek (kétségeket főként az arányok éb
resztettek), legitimitását a szövetséges nagyhatalmak és 
az ország lakosságának döntő többsége is elismerte.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés fennállása alatt mind
össze kétszer ülésezett: 1944. december 21-22-én Deb
recenben és 1945 szeptember 5-13. között Budapesten.

AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS 
PROGRAMJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülésén, 1944. de

cember 21 -én10 „A Nemzetgyűlés Szózata "-bán, magát a 
nemzeti akarat kifejezésére egyedül hivatottnak és a ma
gyar állami szuverenitás kizárólagos képviselőjének 
nyilvánította. Az első jogalkotásnak is tekinthető doku
mentum egyik központi gondolataként kifejezésre juttat
ta, hogy „a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar ál
lam nevében cselekszik,” egyúttal ünnepélyesen kijelen
tette, hogy „kezébe veszi a gazdátlanul maradt ország 
ügyeinek intézését, mint a nemzeti akarat kifejezője, a 
magyar állami szuverenitás birtokosa,” az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés „a nemzeti akarat letéteményese, az álla
mi főhatalom jogszerű birtokosa és gyakorlója.” Az Ide
iglenes Nemzetgyűlésnek az MNFF programjára épülő 
szózata a legsürgősebb, legidőszerűbb feladatokat és a 
jövőre utaló teendőket is számba vette.

A NEMZETGYŰLÉS SZÓZATA
1944. december 21-én Debrecenben a magyar függet

lenségi eszme ősi várában összegyűltek a magyar nép 
hivatott képviselői, hogy megalkossák az ideiglenes 
Nemzetgyűlést.

Ezer sebből vérző, végveszélybe került hazánk meg
mentésére rendkívüli erőfeszítésre van szükség.

Az nem lehet, hogy nemzetünk elsüllyedjen a sírba, 
melynek szélére taszított bennünket a Németországgal 
kötött átkos szövetség! Nem akarjuk, hogy a német hódí
tók oldalán a nemzet érdekei ellenére három és fél évig 
folytatott bűnös háború miatt elpusztuljon nemzedékek 
munkája és összedőljön a magyar állam ezeréves épüle
te! Nem lehet, hogy a német zsoldban álló Szálasi-bűn- 
szövetkezet hazaárulása miatt egyedül Magyarország 
pusztuljon tovább Németország csatlósaként, egyedül 
Magyarország ne vessen véget a szabad népek ellen ví
vott esztelen és öngyilkos háborúnak, egyedül a magyar
ság ne vegye ki részét a hazáját leigázó német rablók 
megsemmisítésében.

Szakítani kell a hitlerista Németországgal!
Fegyverszünetet kell kötnünk a győztes szövetséges 

hatalmakkal, a Szovjetunióval, Angliával, az Észak
amerikai Egyesült Államokkal!

Nem szabad ölhetett kézzel néznünk, hogy a magyar 
hazát egyedül az orosz hadsereg szabadítsa fel a német 
járom alól. A szabadságot, függetlenséget csak akkor 
érdemeljük meg igazán, ha magunk is cselekvőén, min
den erőnkkel kivesszük részünket a saját felszabadítá
sunkból. Álljon talpra a nemzet szent szabadságharcra a 
német elnyomók ellen!

Újjá kell építeni a romokban heverő Magyarországot.
A magyar nép nagy többsége ezt akarja. De ma nincs, 

aki a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar állam ne
vében cselekedjék. Az országnak nincs szuverén képvise
leti szerve, nincs országgyűlése, nincs vezetése. 
Szálasiék bitorlók, akiket a német erőszak ültetett az or
szág nyakára.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azért ült össze, hogy le
gyen, aki a magyar nép, a magyar nemzet, a magyar ál
lam nevében cselekszik.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés küldöttei a nép választot
tal. Az országnak a német járom alól felszabadult terü
letéről gyűltek össze a városi és községi önkormányzat
ok, a demokratikus, hazafias erőket összefogó nemzeti 
bizottságok, a szakszervezetek, az ipartestületek, a me
zőgazdasági és más társadalmi szervezetek képviseleté
ben. A szabadon, demokratikusan megválasztott ideigle
nes nemzetgyűlésnek tehát joga és kötelessége a magyar 
nép összességének nevében szólni! Az Ideiglenes Nem
zetgyűlés megalakulásával a magyar nép végre maga 
dönt sorsa fölött.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ünnepélyesen kijelenti, 
hogy kezébe veszi a gazdátlanul maradt ország ügyeinek 
intézését, mint a nemzeti akarat kifejezője, a magyar ál
lami szuverenitás birtokosa.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azért ült össze, hogy 
megjelölje a kivezető utat a hazára szakadt szerencsét
lenségből. Ideiglenes nemzeti kormányt teremtünk, hogy 
legyen újra felelős központi végrehajtó hatalom, mely a 
nép bizalmából erős kézzel lát hozzá a nemzet előtt álló 
feladatok megoldásához.

Sorsunk nehéz, de hittel hisszük, lesz magyar újjászü
letés! Tudva-tudjuk: lesz magyar felemelkedés! A biztos
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eljövendő erős, boldog Magyarország alapjait akarjuk 
lerakni.

Független Magyarországot akarunk! Ezért szabad
ságharcot hirdetünk a függetlenségünket letipró, a ha
zánkat dúló németek ellen! Bocskai, Bethlen, Rákóczi 
Ferenc, Kossuth Lajos zászlaja alá hívjuk újra a magyar 
népet: ragadjon fegyvert, lépjen a kurucok, a negyven- 
nyolcas honvédek nyomdokába! Szabadságharcunkkal 
csatlakozzunk a demokratikus népek küzdelméhez a né
met zsarnokság ellen. Lemossuk magunkról a német 
zsoldosság gyalázatát. így újra emelt fővel állhatunk a 
világ előtt.

Nemzeti egységet akarunk! Fogjon össze minden ha
záját szerető magyar a németek és hazaáruló nyilas 
csatlósaik ellen! Az országot felszabadítani, hazáját új
jáépíteni egyetlen párt, egyetlen társadalmi osztály sem 
tudja egyedül, csak a magyarság egyesült ereje!

Demokratikus Magyarországot akarunk!
Nem szabad többé megismétlődnie, hogy a magyar 

néptől megkérdezése nélkül döntsenek olyanok, akik egy 
emberöltő alatt két ízben kormányozták összeomlásba az 
országot. Magyarország a magyar nép országa legyen! 
Szabadságot, széleskörű politikai jogokat biztosítunk a 
dolgozó tömegeknek, hogy megvédhessék érdekeiket és 
hallathassák szavukat az ország ügyeinek eldöntésénél.

Biztosítjuk a magántulajon sértetlenségét, mint társa
dalmi és gazdasági berendezkedésünk alapját.

Földreformot akarunk! Földhöz juttatunk sok száz
ezer földnélküli és szegény parasztot, hogy gyarapítsuk 
a magyar nemzeti erőt és évszázadokra megszilárdítsuk 
a demokratikus magyar államrendet.

Ez az országmentés útja, erre az útra lép az Ideigle
nes Nemzetgyűlés. Követnie kell ezen az. úton minden 
igaz magyarnak.

Magyarok! Sorakozzatok fel az Ideiglenes Nemzet- 
gyűlés, a nemzeti akarat letéteményese, az állami főha
talom jogszerű birtokosa és gyakorlója mögé: támogas
sátok, segítsétek nemzetmentő munkájában.

Magyarok, az országnak még német rabságban síny
lődő részein! Üzenjük, közeleg a felszabadulás! Képvi
selőitek nemsokára elfoglalják helyüket az Ideiglenes 
Nemzetgyűlésben! Siettessétek a felszabadult magyar
sággal való egyesülésiek boldog pillanatát! Ne engedel
meskedjetek a bitorló Szálasi-kormánynak.

Honvédek! Nincs más parancs számotokra, mint a 
nemzet parancsa! Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a nemzet 
nevében parancsolja: fordítsátok fegyvereteket a német 
elnyomók ellen, támogassátok a felszabadító Vörös 
Hadsereget, csatlakozzatok a magyar szabadságharc
hoz, a szerveződő új magyar nemzeti haderőkhöz!

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásával új feje
zete kezdődött a magyar történelemnek. Megkezdődött a 
független, szabad, demokratikus Magyarország építése!

Éljen az erős, független, demokratikus Magyaror
szág! 11

A Szózat az államhatalom központi törvényhozó tes
tületé mellett a végrehajtó hatalomról is szólt, amennyi
ben „Ideiglenes Nemzeti Kormányt teremtünk, hogy le- 

„gyen újra felelős központi végrehajtó hatalom.” Az ál

lamhatalommal kapcsolatban a továbbiakban azonban 
nem tett említést.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-én 
szentesítette az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) 
megalakulását. A koalíciós Ideiglenes Nemzeti Kor
mány összetételét lényegében Moszkvában határozták 
meg. A kormányban -  éppen szovjet nyomásra -  érvé
nyesült a kontinuitás igénye (sokkal inkább mint az Ide
iglenes Nemzetgyűlés esetében), így jelentős arányban 
kerültek be Horthy hadseregének magas rangú tisztjei is. 
A miniszterelnök Miklós Béla (pártonkívüli [a további
akban: pkv]) vezérezredes lett, a hadügyek élén Vörös 
János (pkv), Horthy utolsó vezérkari főnöke állt, a kö- 
zellátásügyi miniszter Faraghó Gábor (pkv), a csendőr
ség felügyelője lett. A Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium élére az egykori miniszterelnök Fia, gróf Te
leki Géza (pkv) került. Rajtuk kívül 3 kommunista (föld
művelésügyi miniszter: Nagy Imre, kereskedelemügyi 
miniszter: Gábor József, népjóléti miniszter: Molnár 
Erik), 2 szociáldemokrata (igazságügyminiszter: 
Valentiny Ágoston, iparügyi miniszter: Takács Ferenc), 
2 kisgazda (külügyminiszter: Gyöngyösi János, pénz
ügyminiszter: Vásáry István) és 1 parasztpárti (belügy
miniszter: Erdei Ferenc) tagja volt az Ideiglenes Nemze
ti Kormánynak.12

A parlament politikai összetételénél polgáribb ösz- 
szetételű koalíciós Ideiglenes Nemzeti Kormány prog
ramja, a „Nyilatkozat” az államhatalmi, államjogi kér
désekkel kapcsolatban szűkszavú volt, mindössze any- 
nyit mondott, hogy „Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, a ma
gyar nép egyetlen törvényes képviseleti szerve megala
kította Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormányát. 
... A magyar szabadságharc győzelmének, függetlensé
günk és államiságunk helyreállításának elengedhetetlen 
feltétele Magyarország demokratikus átalakítása.”13

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni, első üléssza
kán nemcsak a központi törvényhozó hatalom és a kor
mány született meg, de az új államhatalom megkezdte 
működését: fontos döntéseket hozott és további intézmé
nyeket hívott életre. Magyarország államformája az Ide
iglenes Nemzetgyűlés fennállása idején király nélküli 
királyság, pontosabban kormányzó nélküli királyság 
volt; az államfő intézményét és jogkörét pedig ideigle
nesen szabályozták.14

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-én 
képviselőinek soraiból megválasztotta 3 tagú Elnöksé
gét, amelynek elnöke -  a „hivatalos” jelölttel15 szemben 
-  Zsedényi Béla16 pártonkívüli ügyvéd, miskolci jog
akadémiai tanár, a két alelnök pedig Juhász Nagy Sán
dor pártonkívüli, debreceni tanár17 és Sántha Kálmán 
pártonkívüli, debreceni egyetemi idegorvos tanár18 volt.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökének megválasztá
sáról Nagy Ferenc, a kisgazdapárt elnöke, második vi
lágháború utáni miniszterelnök19 a következőket írta 
visszaemlékezésében: „A nemzetgyűlés elnökévé egy 
szentpéteri Kun Béla nevű tanárt akartak megválasztatni 
a kommunisták. Valaki azonban elkiáltotta: - Uraim! Hi
szen ez a Kun Béla jobboldali ember volt a háború alatt.

Lett erre megrökönyödés. Azzal mégsem akarták kéz-



deni, hogy aki jobbról közelíti meg a kommunista pár
tot, annak a múltját elfelejtik, tehát el kellett ejteni a je
löltet. Tanakodás indult meg, ki legyen a nemzetgyűlés 
elnöke. Ott állott a terem közepén tiszteletre méltó alak
jával Zsedényi Béla debreceni (Sic!—F.G.) jogakadémi
ai tanár, régi demokrata, és egyszerre csak elhangzott 
egy felkiáltás:

7  Jó lesz Zsedényi Béla!
így lett a nemzetgyűlés elnöke Zsedényi Béla,..”20
Gerő Ernő Rákosi Mátyásnak 1944. december 28-án 

írt levelében a parlament Elnökségét is minősítette: „A 
Nemzetgyűlés elnöksége igen jelentős szerephez jutott. 
Az elnök, Zsedényi Béla egyetemi tanár, közjogász, 
nem mondható demokratának, bár valaha a polgári de
mokrata párthoz tartozott. Mindenesetre Horthy-szimpá- 
tiái vannak, de eddig paríroz és azt hisszük, hogy később 
is parírozni fog, ha mi leszünk az erősebbek. A két alel- 
nök: Juhász Nagy Sándor és dr. Sántha Kálmán debrece
ni orvosprofesszor, egyetemi nyilvános tanár. Juhász, 
mint tudod, károlyista volt, és az ma is. Erősen Horthy- 
és reakció-ellenes, de ugyanakkor tele van a feje min
denféle bogarakkal, és mint maga mondotta, neki nem a 
Nemzetgyűlés alelnöksége a megfelelő szerep, hanem a 
Deák Ferencé. Sántha nem politikus, de rendes ember, 
és a felesége21 révén, valamint Tariskával22 való barát
sága folytán hozzánk közel áll.”23

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-ei 
ülése -  előzetes pártközi megállapodás alapján -  „az 
ideiglenes kormány megalakítása céljából” 23 (22+1) 
tagú Politikai Bizottságot (PB) választott a soraiból.24 A 
koalíciós összetételű2-1 Politikai Bizottság azonban ha
marosan kibővítette eredetileg megállapított hatáskörét 
és 1944. december 23-tól, 1945. szeptember 6-áig (azaz 
az INGY újbóli összehívásáig) tulajdonképpen az Ideig
lenes Nemzetgyűlés feladatát látta el. A Politikai Bizott
ság ügyrendje26 szerint a PB elnöke az Ideiglenes Nem
zetgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén annak alelnöke 
(Juhász Nagy Sándor), tagjai pedig az INGY által vá
lasztott tagok voltak.

Sajátos módon az INGY egyes bizottságait (Alkot
mányjogi, Földbirtokpolitikai, Gazdasági, Mentelmi és 
Véderő Bizottság), illetve azok tagjait mind a Politikai 
Bizottság alakította és választotta meg.27 E bizottságok 
létrehozására az INGY rövid, debreceni ülésszaka idején 
már nem kerülhetett sor, ugyanakkor a PB rendkívül 
széles hatáskörébe ez mintegy „beletartozott”.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 6-ai, 
immár budapesti ülésén a Politikai Bizottság újjáalakult 
az augusztus 31-ei „pártközi pártvezetői értekezleten 
történt megállapodásnak megfelelően.”28 A PB „újjáala
kulása” nem egyszerűen csak létszám emelkedést jelen
tett a korábbi 23 (22+1) fő helyett 31 (30+1) taggal,29 de 
a tagság jelentős részének kicserélését is, azaz tulajdon
képpen őrségváltást. Az immár „teljes” Ideiglenes Nem
zetgyűlés „teljes” Politikai Bizottságában a kommunista 
pártnak és szövetségeseinek lényegesen növekedett az 
arányuk és befolyásuk a korábbi PB-hez képest.30

A Politikai Bizottság az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
ülései közötti időben ellenőrizte a kormányt, közremű

ködött a kormányzati tevékenységben, és mint „kisegítő 
szerv elvégezte azokat az elkerülhetetlenül sürgős fel
adatokat, amelyek nemzetgyűlési határozatokat követel
tek, azzal a vállalt kötelezettséggel, hogy meghozott ha
tározatait tudomásulvétel és jóváhagyás végett a nem
zetgyűlés elé terjeszti.”31 A PB politikai döntés előké
szítő szerepe mellett így egyidejűleg a legfőbb államha
talmi szerv munkáját testesítette meg, pontosabban 
mintegy kisajátította.32

A Politikai Bizottság önmaga jellegét és hatáskörét a 
következőkben látta: „nem más, mint egy kis nemzet- 
gyűlés,” „a nemzetnek felelős nemzetgyűlés kicsinyített 
mása,” „a nemzetgyűlés jogát gyakorolja,” „szuverén, 
nemzetgyűlést helyettesítő szerv” stb.33 Az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága-széleskörű politikai 
döntés előkészítő és ellenőrző, valamint törvényalkotói 
jogainál fogva -  a parlamentáris demokrácia gyakorlá
sában hatékony féknek bizonyult. Tulajdonképpen hát
térbe szorította, mintegy „kiiktatta” a parlamentet, ezál
tal jelentősen szűkítette-korlátozta annak tényleges po
litikai hatalmát és funkcióját.

A debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés a háborús kö
rülményekből adódóan, önmagát korlátozva, még nem 
hozott legmagasabb szintű jogszabályokat, vagyis törvé
nyeket, csak határozatokat; mivel a budapesti és a du
nántúli képviselők, azaz a teljesség híján még „csonka” 
volt. így törvényhozásra tulajdonképpen még nem is 
volt jogosult, pontosabban nem jogosította fel önmagát. 
A törvényhozó funkciót majd csak az 1945 szeptemberi, 
immár „teljes,” budapesti, második ülésszak és az utána 
következők gyakorolták. A debreceni Ideiglenes Nem
zetgyűlés, minthogy „hiányoztak soraiból a még fel nem 
szabadított országrészek képviselői, törvényi rendelke
zéseit nem törvények, hanem nemzetgyűlési határozatok 
formájában hozta meg.”34

A csonka Ideiglenes Nemzetgyűlés a Politikai Bizott
ság egyhangú állásfoglalása alapján -  még ugyancsak
1944. december 22-én -  határozatot hozott a magyar ál
lami szuverenitás gyakorlásáról, és ugyancsak határoza
tot hozott az államfőt megillető kinevezési jogkör gya
korlásáról. Ez utóbbi határozat az államfőt megillető ki
nevezési jogkörrel ruházta fel az Ideiglenes Nemzetgyű
lés 3 tagú Elnökségét, valamint a miniszterelnököt és a 
szakminisztereket.

A csonka Ideiglenes Nemzetgyűlés a Politikai Bizott
ság javaslatára határozatok, majd a teljes Ideiglenes 
Nemzetgyűlés törvények sorozatával adott az Ideiglenes 
Nemzeti Kormánynak széleskörű felhatalmazást az or
szág ügyeinek vitelére, azaz olyan kérdések rendelettel 
történő szabályozására, amelyek egyébként törvényho
zási útra tartoztak volna! A felhatalmazás alapján meg
született kormányrendeleteket „utólagos jóváhagyás cél
jából” a parlament legközelebbi, immár teljes ülésén 
kellett bemutatni, ahol is sürgősséggel -  azaz előzetes 
bizottsági tárgyalás nélkül -  törvényerőre emelkedtek.

Az INGY őszi ülésszaka, a teljes Ideiglenes Nemzet- 
gyűlés összesen tíz törvényt alkotott. Ezek mindegyikét
1945. szeptember 16-án hirdették ki. Ám e törvények lét
rejöttének három, alapvetően különböző „típusa” volt. _
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A törvények létrejöttének első „típusába” azok tar
toztak, amelyek a csonka Ideiglenes Nemzetgyűlés ha
tározatait emelték utólag törvényerőre. E csoportban 
mindössze 2 törvény található:

az 1945:1. törvénycikk a magyar állami szuverenitás 
gyakorlásáról,35

az 1945:11. törvénycikk az államfőt megillető kineve
zési jogkör gyakorlásáról.36

A törvények létrejöttének második „típusába” a kor
mány felhatalmazása alapján megszületett rendeletek 
utólagos törvényerőre emelése tartozott. Az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés törvényeinek felét ezek alkották:

az 1945:111. törvénycikk a Nemzeti Főtanácsról,37
az 1945:IV. törvénycikk az ideiglenes nemzeti kor

mány által Németországnak küldött hadüzenet 
jóváhagyásáról,38

az 1945:V. törvénycikk a Moszkvában 1945. évi ja
nuár hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény 
becikkelyezéséről,39

az 1945:VI. törvénycikk a nagybirtokrendszer meg
szüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatása tárgyá
ban kibocsátott kormányrendelet törvényerőre 
emeléséről,40

az 1945.VII. törvénycikk a népbíráskodás tárgyában 
kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre 
emeléséről41

A törvények létrejöttének harmadik „típusa” a klasz- 
szikus, parlamenti út volt. E kategóriában mindössze 3 
törvény született meg:

az 1945:VIII. törvénycikk a nemzetgyűlési választá
sokról,42

az 1945:IX. törvénycikk a Budapest székesfőváros 
felszabadításánál elesett szovjet katonák emlékének 
megörökítéséről,43

az I945:X. törvénycikk az 1945. évben viselendő 
közterhekről és fedezendő kiadásokról.44

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés őszi ülésszaka a válasz
tási törvény megalkotásával betöltötte hivatását és meg
teremtette az ideiglenes államhatalmi helyzetből a nép- 
képviseleti parlamentáris hatalomgyakorláshoz való át
menet feltételei közül az egyik legfontosabbat.4'’ A vá
lasztójogi törvény vitája valódi parlamenti polémia volt, 
amely a törvény szövegének felelős, alapos, többoldalú 
kontrollját biztosítva segítette hozzá a képviselőket a 
döntéshez.46

Míg az Ideiglenes Nemzetgyűlés első ülésszakán 
megnyilvánuló parlamentáris jelleg és a parlamentariz
mus kiteljesítésére irányuló szándék volt a domináns, 
addig az Ideiglenes Nemzetgyűlés második ülésszaka „a 
parlamentarizmus irányába mutató előrehaladás fontos 
állomása volt, amelynek befejezésekor rendelkezésre 
álltak mind a jogi, mind a politikai feltételei egy tartal
mában népképviseleti és céljaiban akár alkotmányozás
ra is alkalmas nemzetgyűlés összehívásának.”47 Az Ide
iglenes Nemzetgyűlés fennállása átmeneti szakasz volt, 
amelyben megteremtődtek a parlamenti rendszerről a 
parlamentáris kormányzás megvalósításához vezető át
menet legfontosabb feltételei.
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Vörös Vince, az Ideiglenes Nemzetgyűlés kisgazda- 
párti körjegyzője a megélt, személyes történelem hite
lességével emlékezett vissza 1944. december 21-éré:

.....Eldöntött volt, hogy a nemzetgyűlés ülései az ősi,
református kollégium oratóriumában lesznek, ahol 
1849-ben Kossuthék üléseztek. ...

Zárt rendben mentünk át ebéd után az Arany Bikából 
az oratóriumba lelkes debreceniek tapsa közepette, akik 
erdőnyi nemzetiszínű zászlócskát lobogtattak. Megha
tódva mentünk fel a lépcsőkön, és foglaltunk helyet a 
történelmi időket átélt és történelmi embereknek helyet 
adó padsorokban. Könny tolult a szemembe: íme a nép 
parlamentje. A Himnuszt ily őszintén még nem hallot
tam elhangzani. ...

1944. december 23-án megkaptuk a rendes képviselői 
igazolványunkat, melyet már Zsedényi Béla, Juhász 
Nagy Sándor és Sántha Kálmán, a nemzetgyűlés elnök
sége írt alá: 'Jelen igazolvány felmutatója Vörös Vince 
úr, az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője. Személye 
sérthetetlen, és Magyarország felszabadított területén
szabad mozgási lehetőséggel bír...... ”48

Nem az Elnökség tagjain és nem a körjegyzőn múlott, 
hogy a képviselői sérthetetlenség rövid időn belül súlyos 
csorbát szenvedett. Éppen úgy esett áldozatául a kizáró
lagos, kommunista hatalom megszerzésének és birtoklá
sának. mint a többpártrendszer és a parlamentarizmus is.

AZ 1954. ÉVI XI. TÖRVÉNY:
KORKÉP ÉS KÓRKÉP
Az állampárti politikai intézményrendszerben az or

szággyűlés elméletileg továbbra is megmaradt az állam
élet legfontosabb szervének, valójában azonban műkö
dése puszta formalitássá vált. A döntések az állampárt 
legfelsőbb testületéiben (politikai bizottság, központi 
vezetőség, majd központi bizottság), illetve a pártnak az 
állami intézményekkel azonos felépítésű osztályain, tit
kárságain születtek. A parlament, amely évente legkeve
sebb kétszer, általában négyszer, mindössze néhány na
pig ülésezett, egyhangúan fogadta el a beterjesztett tör
vényjavaslatokat. A parlament csaknem elvesztette tör
vényhozó szerepét.49 A „népfrontos” országgyűlés50 az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásának 10. évfordu
lóján elfogadta az 1954:XI. törvényt.

1954. évi XI. törvény
az Ideiglenes Nemzetgyűlés
történelmi jelentőségének törvény beiktatásáról11

Tíz évvel ezelőtt a Szocialista Szovjet Köztársaságok 
Szövetségének a fasizmus erői felett aratott világtörté
nelmi jelentőségű győzelme és népünk legjobbjainak a 
Magyar Kommunista Párt vezetésével folytatott szabad
ságküzdelme lehetővé tette, hogy Magyarország vissza
nyerje szabadságát, állami függetlenségét.

A magyar népnek a Nemzeti Függetlenségi Frontba 
tömörült képviselői Debrecenben, a dicsőséges 
IS48-49-es forradalom és szabadságharc országgyűlés
ének színhelyén, 1944. december 21-én megalakították



az államhatalom legfőbb szervét, az Ideiglenes Nemzet- 
gyűlést és létrehozták az Ideiglenes Nemzeti Kormányt.

Ezzel népünk annyi hősi küzdelem után, valóra vált
va sok évszázad szabadságharcainak célkitűzéseit, nem
zetünk legjobbjainak törekvéseit, kezébe vette sorsának 
irányítását, az ország ügyeinek intézését és megvetette a 
független, demokratikus magyar állam alapjait.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés azzal, hogy hadat üzent 
a fasiszta Németországnak, csatlakozott a Szovjetunió 
felszabadító harcához, meghirdette a küzdelmet a fasisz
ta elnyomók és a velük együttműködő, hazaáruló, reak
ciós erők ellen hazánk területének teljes felszabadításá
ért.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés meghirdette a hazafias 
erők legszélesebb összefogását és ezzel megkezdte a ma
gyar nép egységének összekovácsolását. Dolgozó né
pünk ezt az egységet a munkásosztály vezetése alatt egy
re jobban megszilárdítja és a Hazafias Népfrontban tö
mörülve tovább erősíti.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés széleskörű szabadságjo
gokat biztosított a magyar munkásosztálynak, az egész 
dolgozó népnek. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés kormánya 
földhözjuttatta a földműves népet és megkezdte rom- 
badöntött országunk újjáépítését.

Népi demokratikus államunk Alkotmányunkban bizto
sította az állampolgári jogok teljességét és megvalósí
totta azt az elvet, hogy minden hatalom a dolgozó népé. 
Népünk az elmúlt 10 év alatt a háború romjait eltüntet
te és ma már a Szovjetunió állandó, testvéri támogatása 
és a népi demokratikus országokkal való baráti együtt
működés mellett, a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével 
a szocializmust építi.

Az Országgyűlés az Ideiglenes Nemzetgyűlés tizedik 
évfordulója alkalmából a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés átérezve annak a történelmi fordu
latnak fontosságát, amelyet sok évszázados rabság után 
a független, demokratikus magyar állam megalkotásá
ban az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalkotása jelentett,

megemlékezve arról az eredményes munkáról, 
amellyel az. Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar nép sza
bad fejlődésének alapjait lerakta,

az Ideiglenes Nemzetgyűlés történelmi jelentőségét 
törvénybe iktatja.

Kelt Debrecenben, 1954. december 21 -én.

Az 1954:XI. törvényt 1954. december 22-én hirdették 
ki, mely az első Nagy Imre-kormány (1953. július 
4.-1955. április 18.) időszakára esett. Az „ötvenes 
évek”-ben az „új szakasz” reformpolitikájának jelképe 
az első Nagy Imre-kormány volt. A reformprogram 
megfogalmazására a Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének 1953. június 27-28-ai ülésén került sor. 
Ezen elítélték a Rákosi-Gerő-Farkas-Révai csoport te
vékenységét. A Központi Vezetőség ülésén hozott hatá
rozat az első magyar reformkísérlet volt, amely egyúttal 
nemzetközi jelentőséggel is bírt. A kormány feszültség
oldó intézkedéseinek továbbfejlesztését a politikai intéz
ményrendszer lényeges elemeinek változatlansága gá

tolta. Az egypártrendszerű diktatúrán a népfrontmozga
lom -  Nagy Imre szándékai szerint „akár” a korlátozott 
többpártrendszerig eljutó -  fejlesztési kísérlete sem üt
hetett rést.

Az 1954:XI. törvény megszületésekor és kihirdeté
sekor a parlamentarizmus tulajdonképpen már nem lé
tezett Magyarországon. 1954-ben az országgyűlés 
mindösszesen 11 törvényt fogadott el; míg az államfői 
testület, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa háromszor 
annyi, azaz 33 törvényerejű rendeletet hozott.52 A Ma
gyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjait, és az 
MNFF-en kívüli pártokat is az MKP-SZDP „fúziójá
val" 1948. június 14-én létrejött állampárt, a Magyar 
Dolgozók Pártja az 1948-1949. évi rendszerváltozás 
után a Függetlenségi Népfront „segítségével” likvidál
ta, bár törvény nem született a pártok felszámolásáról.
A koalíciós küzdelmek, majd az „ötvenes évek” éber- 
ségi, ellenségkereső kampányai meghatározták-meg- 
pecsételték az INGY Elnöksége egykori tagjai és kör
jegyzője, s más képviselők politikai pályáját és szemé
lyes sorsuk alakulását.

Zsedényi Béla (1894-1955) a miskolci jogakadémia 
tanára. 1944. december 2 1-én az Ideiglenes Nemzetgyű
lés elnöke, 1944-1947 között parlamenti képviselő. A 
Magyar Függetlenségi Párt alapító tagja és egyik veze
tője. 1950-ben koholt vádak alapján életfogytiglani 
fegyházra ítélték. A börtönben halt meg 1955. február 8- 
án 61 évesen.55

Juhász Nagy Sándor (1883-1946) 1910-ben Debre
cenben ügyvédi irodát nyitott, az 1916-ban alakult Füg
getlenségi és 48-as (Károlyi) Párt debreceni elnöke, a 
Berinkey-kormány54 igazságügy-minisztere. 1944. de
cember 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés alelnöke. 
1944-től 63 éves korában bekövetkezett haláláig, 1946. 
május 10-ig, parlamenti képviselő volt.55

Sántha Kálmán (1903-1956) idegsebész, egyetemi ta
nár. 1944. december 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
alelnöke. Később visszavonult a politikától és tudomá
nyos tevékenységet folytatott. 1946-ban a Magyar Tu
dományos Akadémia rendes tagja. 1951-ben kizárták az 
MTA tagjai sorából és megfosztották egyetemi katedrá
jától. Balassagyarmatra helyezték. 1956. augusztus Fjé
vel visszakapta akadémiai tagságát, szeptember l-jével 
egyetemi katedráját. 1956. december 12-én 53 évesen 
meghalt.56

Vörös Vince (1911-2001) kisparaszti családból szár
mazó, aranykalászos gazda, felesége szüleinek földjén 
gazdálkodott. 1935-ben belépett a Kisgazdapártba. 
1945. augusztus 20-ától a kisgazdapárt főtitkárhelyette
se. 1944. december 21-én az INGY körjegyzője, 
1944-1947 között parlamenti képviselő. 1950-ben ku- 
Iákká nyilvánították, az egyéni gazdálkodást kénytelen 
volt feladni. Az ÁVH csak fizikai munkát engedélyezett 
számára. 1972-ben nyugdíjas lett. 1988-ban újra bekap
csolódott a politikai életbe. 1989-ben az FKGP elnöké
vé választották. Az 1990. évi demokratikus választáso
kon az FKGP listájáról bekerült a parlamentbe, és az or
szággyűlés egyik alelnöke lett. Az országos nagyvá
lasztmány a kisgazdapárt örökös tiszteletbeli elnökévé__
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Jog_________
választotta. Az 1994. évi parlamenti választásokon -  
idős kora miatt -  már nem indult.57 2001. május 3-án, 90 
éves korában hunyt el.

Vörös Vince megérhette az 1989-1990. évi rendszer- 
változást, és azt is, hogy a Magyar Köztársaság demok
ratikusan választott többpárti parlamentje törvényt alko
tott58 az Ideiglenes Nemzetgyűlésről -  fél évszázaddal 
annak megalakulása után.

AZ 1994. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY
Az Országgyűlés 1994. évi LXXXI. törvény az Ideig

lenes Nemzetgyűlés megalakulása emlékének megörö
kítéséről.59
Jegyzetek-------------------------------------------------------■

I Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének 
útja. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programja. 
Délmagyarország. 1944. december 3.

: Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének 
programja. Az MKP javaslata. (A dokumentumot Gerő Ernő és 
Révai József öntötte végleges formába-F.G.) In: Magyarországi 
pártprogramok 1944-1988. Összeállította, szerkesztette, a beve
zetőt írta és a jegyzeteket készítette: BALOGH Sándor és IZSÁK 
Lajos. (ELTE-Éötvös Kiadó. Bp.. 2004. 9-13. p.)

3 Az INGY Előkészítő Bizottsága koalíciós összetételű volt. elnö
ke a kisgazdapárti Vásáry István lett.

4 A nemzeti bizottságok -  a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
programja értelmében -  az MNFF helyi szerveiként jöttek létre. 
Átvették a helyi politika irányítását, mozgósítottak az újjáépítés
re. a demokratikus átalakulásra. Míg az ország területén folytak a 
háborús katonai műveletek, a helyi önkormányzat testületi szer
vei helyett a közigazgatás irányítását is ellátták, tehát helyi hatal
mi és közigazgatási szervekként működtek.

5 Vö.: Moszkvának jelentjük... Titkos dokumentumok 1944-1948. 
Szerkesztette és az utószót írta: IZSÁK Lajos. KUN 
Miklós.[továbbiakban: Moszkvának jelentjük...] (Századvég Ki
adó. Bp.. 1994. 21. p.)

6 Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak. 1944. december 28. In: 
Moszkvának jelentjük... 14. p.

7 Moszkvának jelentjük... 15. p.
•s BIBÓ István: A magyar demokrácia mérlege (1946). In: Bibó Ist

ván: Válogatott tanulmányok. 2. kötet 1945-1949. Válogatta és 
az utószót írta: Huszár Tibor. Szerkesztette: Vida István. (Magve
tő Könyvkiadó. Bp.. 1986. 137-138. p.)

9 BALOGH Sándor: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány a magyar történelemben. In: Az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944-1945. 
(Politikatörténeti Alapítvány, Bp.. 1995. 21-28. p.)

Iu Az INGY megalakulásának időpontja J. V. Sztálin születésnapja 
(1879. december 21.) volt.

II Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... Hiteles kiadás. (Bp.. 
1946. 9-10. p.)

12 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 22. p.
13 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 23. p.
14 Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 

1944— 1949. Jogtörténeti értekezések 25. (Osiris Kiadó. Bp., 
2001.9-55. p.)

15 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés „hivatalos” elnök-jelöltje 
Szentpéteri Kun Béla (1874-1950) jogász, egyetemi tanár, egyko
ri felsőházi tag volt. 1944-ig a debreceni egyetem egyházjogi tan
székét vezette. In: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja 
1944-1945. Főszerkesztő: VIDA István. (Jelenkutató Alapítvány. 
Bp., 1994. 442-443. p.).

16 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 8. p.
17 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 8. p.
18 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 8. p.

— 19 Naey Ferenc miniszterelnök: 1946. II. 4.-1947. V. 31.
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Az ötven évvel ezelőtt, 1944. december 21-én összeült 
Ideiglenes Nemzetgyűlés -  bár a háborús viszonyok mi
att nem választások révén jött létre -  a korszerű jogálla
miságot, a nemzeti függetlenséget kívánta megvalósíta
ni. Képviselőinek törekvései a fasizmussal való szembe
fordulásban, a földreformban, az újjáépítés megindítá
sában fejeződtek ki.

Az Országgyűlés e történelmi esemény 50. évforduló
ján a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
1944. december 21 -i megalakulásának emlékét törvény
ben örökíti meg.

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, ez
zel egyidejűleg az 1954. évi XI. törvény hatályát veszti.

20 NAGY Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. I. Európa- 
Hislória. (Bp.. 1990. 98-99.p.

21 Majerszky Klára (1915—) orvos, 1945-től a Magyar Kommunista 
párt tagja.

-Tarikska István (1915-1989) orvos. 1935-ben lép be a Kommu
nisták Magyarország Pártjába. Tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
Előkészítő Bizottságának, majd a Magyar Kommunista Párt kép
viseletében az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője. (In: Az Ide
iglenes nemzetgyűlés Almanachja 1944-1945... 457-458. p.)

23 Moszkvának jelentjük... 15. p.
24 Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága. (Magyar Országos 

Levéltár. XVIII—3. I. doboz Ideiglenes Nemzetgyűlés): Az Ideig
lenes Nemzetgyűlés Naplója... 22. p.

25 A ..csonka" INGY „csonka" Politikai Bizottságában az FKGP 5. 
az MKP-SZDP 4-4. az NPP 3, a PDP 2. a pártonkívüliek 5 kép
viselővel voltak jelen.

2'‘ A Politikai Bizottság ügyrendje. (Magyar Országos Levéltár. 
XVI11—5. 11. doboz. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, a Nemzetgyű
lés és az Országgyűlés Politikai Bizottságainak ügyrendjei, a bi
zottság működéséről szóló jegyzőkönyvek, jelentések 
1945-1949). GERGELY Ernő: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Po
litikai Bizottsága. Jogtörténeti tanulmányok III. Szerkesztette: 
Csizmadia Andor. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp.. 1974. 
90. p.)

27 A Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait a nemzetgyűlés választot
ta meg.

28 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 69. p. (Zsedényi Bélának, 
az INGY elnökének bejelentése.)

29 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának névsora (31 
tag). (Magyar Országos Levéltár. XVIII—3. I. doboz. Ideiglenes 
Nemzetgyűlés.); Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója... 69. p.

30 A „teljes” INGY „teljes" Politikai Bizottságában az 
MKP-SZDP-FKGP6-6, az NPP-PDP 3-3. a szabad szakszerve
zetek 2, és a pártonkívüliek 5 fővel képviseltették magukat.

31 Az INGY Politikai Bizottsága elnökének beszámolója az Ideigle
nes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 6-ai ülésén. (Az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Naplója... 66. p.)

32 Az INGY PB hét ízben ülésezett, így 1945. január 26-án és már
cius 12-én Debrecenben: május II-én. június l-jén. július 21-én, 
szeptember 27-én és november 15-én Budapesten. (Magyar Or
szágos Levéltár XVIII—5. I. doboz. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
Politikai Bizottságának jegyzőkönyvei.)

33 KOVÁCS Kálmán: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásá
nak történelmi jelentősége. A magyar állam és jog fejlődése. (Vá
logatott tanulmányok.) (Bp., 1981. 120. p.)

34 KOVÁCS Kálmán: A jogalkotás kezdetei a felszabadult Magyar- 
országon (1944-1946). (Jogtörténeti Szemle, 1987. 14. p.)

35 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. (Grill Károly Könyvki
adó Vállalata, Bp.. 1947. I.p.

36 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... I.p.
37 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 2. p.
38 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 2-3. p.



történeti szemle

39 Kél év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 3-8.. p.
JU Két év hatályos jogszabályai 1945-1946.... 8-18. p.
41 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 18-36. p.
42 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 36-54. p.
43 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 55. p.
44 Két év hatályos jogszabályai 1945-1946. ... 55. p.
45 FEITL István: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejötte és jogalko

tása. In: A magyar parlament 1944-1949. Tanulmányok. Szer
kesztette és a függeléket összeállította: Hubai László és Tombor 
László. (Gulliver Lap- és Könyvkiadó. Bp., 1991. 35. p.)

46 RUSZOLY József: Első népi demokratikus választási törvényünk 
(l945:VIII.tc.) létrejötte. Jogtörténeti tanulmányok III. (Közgaz
dasági és Jogi Könyvkiadó. Bp„ 1974. 105-120. p.) BALOGH 
Sándor: Választások Magyarországon 1945. (Kossuth Könyvki
adó. Bp., 1984. 180 p.)

47 FEITL István: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejötte és jogalko
tása. ...36. p.

4,1 VÖRÖS Vince: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívása. In: Az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja 1944-1945. Főszerkesztő: 
Vida István. (Jelenkutató Alapítvány, Bp.. 1994. 198-199. pp. 7.,
8.. 10. p.

49 DOBSZAY Tamás-ESTÓK János-SALAMON Konrád- 
-SZERENCSÉS Károly-TOMBOR László: Tisztelt Ház! A ma
gyar országgyűlések története 1848-1998. A kötetet szerkesztet
te: Stemler Gyula, Tombor László. (Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum, Bp., 1998. 167. p.)

50 1954-ben az államfői testület, az Elnöki Tanács elnöke Dobi Ist
ván; az országgyűlés elnöke Rónai Sándor volt.

51 >954. évi XI. törvény az Ideiglenes Nemzetgyűlés történelmi jelen
tőségének törvénybeiktatásáról. Törvények és rendeletck hivatalos 
gyűjteménye. 1954. Közzéteszi az Igazságügy minisztérium közre
működésével a Minisztertanács Titkársága. (Bp.. 1955. 137. p.)

53 Törvények és rendeletck hivatalos gyűjteménye, 1954. Közzéte

szi az Igazságügyminisztérium közreműködésével a Miniszterta
nács Titkársága. (Bp., 1955.)

" A z  Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja 1944-1945. Főszer
kesztő: VIDA István. (Jelenkutató Alapítvány, Bp., 1994. 
510-513. p.) RUSZOLY József: Három borsodi örökhagyó. 
Palóczy László, Szemere Bertalan. Zsedényi Béla. (Miskolc, 
1992.) IZSÁK Lajos: Zsedényi Béla és a magyar parlament 
(1944-1947). In: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány 1944-1945. (Politikatörténeti Alapítvány, Bp., 
1995. 115-136. p.) RUSZOLY József: Száz éve született 
Zsedényi Béla. A születő demokrácia jelképe volt. (Magyar Nem
zet, 1994. április 5.)

54 1919. január I9.-I919. december 21.
55 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja 1944-1945. ... 198-199. 

p. VÍGH Károly: Juhász Nagy Sándor életútja (1883-1946). (Fólia 
Historica 6. Bp.. 1978. 191-227. p.) KERTÉSZ Dániel: Juhász 
Nagy Sándor és Bajcsy-Zsilinszky Endre barátsága. Kortársak 
Bajcsy-Zsilinszky Endréről. (Bp., 1984. 64. p.)

56 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja 1944-1945. ... 
399-400. p. KÖRNYEY István: Sántha Kálmán (1903-1956). 
(Magyar Tudomány, 1957. 124-126.) KISS (F.) József: Sántha 
Kálmán debreceni évei (1944-1956) (Debreceni Szemle, 1994. I. 
sz. 109-118. p.)

" A z  Ideiglenes Nemzetgyűlés Almanachja 1944-1945. ... 
501-503. p. AZ 1945. évi Nemzetgyűlés Almanachja 1945-1947. 
Főszerkesztő: VIDA István. (Jelenkutató Alapítvány. Bp.. 1999. 
672-675. p.) Az 1990-ben megválasztott Országgyűlés Alma
nachja. Főszerkesztő: KISS József. (Jelenkutató Alapítvány, Bp.. 
1992. 443-444. p.).

58 1994. december 21 -én a Magyar Köztársaság elnöke Göncz Ár
pád (Szabad Demokraták Szövetsége); az országgyűlés elnöke 
Dr. Gál Zoltán (Magyar Szocialista Párt) volt.

59 Magyar Közlöny. 1994. december 21. 123. sz.

AZ EMBERI KÖZÖSSÉG ELLENSÉGEI Kojtár István:
Az európai civilizáció egyik bölcsőjének számító 

Maré Mediterranum -  lomhán, vagy viharosan gördülő 
hullámaival -  tengeri kereskedelmi hajók változó sze
rencséje! útjainak és a vizek feletti uralomért vívott ütkö
zetek sokaságának volt tanúja évezredeken keresztül. 
Ugyanakkor a kalózkodás is örök mételye a Földközi
tenger hajózásának.1 A vizek brutális rablóbandáinak, az 
emberiség ellenségeinek tevékenysége már kezdetek óta

számos jogi kérdést is felvetett, és igencsak meg kellett 
válogatni az ellenük vívott küzdelem eszközeit. A kér
dés összetettsége már Iulius Caesar nevezetes esetéből 
kitűnik.2 Az isteni Iulius ugyanis kalózok fogságába 
esett, és több társával együtt csaknem negyven napig 
fogságban tartották. Többeket kiküldött, akik előterem
tették az ötven talentumot kitevő váltságdíjat. Miután a

A  Mediterránum 
tengerjogának történetéhez
TÖRÖK SZULTÁNI FERMÁN
kalózok partra tették, „...Caesar haladéktalanul tengerre 
bocsátva egy hajóhadat, a távozó kalózok üldözésére in
dult, és kézre kerítve -  amint fogságában annak idején 
tréfásan fenyegetőzött -  kivégeztette őket.”3 Itt előttünk 
áll a dilemma: engedni, és üzletelni a kalózokkal, vagy 
megsemmisíteni őket. Ennek a két szélsőségnek köze
pette számos jogi és hatalmi eszköz létezik.4

KALÓZOK A FÖLDKÖZI-TENGEREN
Az újkor földközi-tengeri kalózai sötét fejezetét írták 

a tengeri háborúk történetének.5 A nagy tengeri hábo
rúkhoz és ütközetekhez szorosan kapcsolódott a kaló
zok és a korzárok jelenléte. A XVI. század során a spa
nyol nagyhatalom ismételt kísérleteket tett, hogy meg
kapaszkodjon az afrikai kikötőkben, az Oszmán Biroda
lom pedig alávetette Észak-Afrika barbareszk államai
nak nagy részét, bevette Rhodoszt, elfoglalta Ciprus 
szigetét. Sikertelenül ostromolta viszont Máltát, és 
1571. október 7-én, a lepantói tengeri ütközetben ka


