
történeti sttmle

NEMZETKÖZI STÁTUS -  ÁLLAMI STÁTUS
Magyarország második világháború utáni nemzetkö

zi státusát alapvetően meghatározta a szövetséges nagy
hatalmak (Amerikai Egyesült Államok. Nagy-Britan- 
nia. Szovjetunió) képviselőinek 1943. november 28 -  
december I. közötti tehcráni értekezlete. Háromhatal
mi, nemzetközi diplomáciai szinten ekkor dőlt el az, 
hogy Magyarországon a háborús katonai műveleteket a 
Szovjetunió hadserege a Vörös Hadsereg fogja végre
hajtani.

A katonai műveletek 1944. szeptember végétől 1945. 
április közepéig tartottak a trianoni Magyarország terü
letén. Április 4-én a szovjet tájékoztatási iroda kiadott 
egy jelentést, mely szerint „a 2. és 3. ukrán hadsereg
csoportok befejezték Magyarország egész területének 
felszabadítását a német megszállóktól'’. A megtörtént 
események logikája alapján az 1945. április közepével 
befejeződött folyamat eredménye -  sziámi ikrek módjá
ra -  egyszerre volt felszabadítás és megszállás. Felsza
badításról azért beszélhetünk, mert a Vörös Hadsereg 
felszámolta a hitleri megszállást és a nyilas adminiszt
rációt. (Magyarországnak ugyanis több oknál fogva 
nem volt lehetősége az önerőből történő felszabadulás
ra.) Megszállási pedig azért jelentettek Magyarország 
számára a szovjet hadsereg hadműveletei, mert Ma
gyarország a hitleri Németország szövetségese volt, s 
vesztesként fejezte be a háborút, annak minden követ
kezményével együtt.

A második világháború után újjáalakuló magyar ál
lamiság megteremtésének a belső és nemzetközileg el
ismert legitimitását a Debrecenben 1944. december 21- 
én összeült egykamarás Ideiglenes Nemzetgyűlés 
(INGY) volt hivatott biztosítani. Az Ideiglenes Nemzet- 
gyűlés tagjait többségében a Magyar Nemzeti Függet
lenségi Front (MNFF) pártjai | Magyar Kommunista 
Párt (MKP); Szociáldemokrata Párt (SZDP): Nemzeti 
Parasztpárt (NPP); Független Kisgazda-. Földmunkás- 
és Polgári Párt (FKGP); Polgári Demokrata Párt (PDP)] 
és pártonkívüliek delegálták.

A háború után kivétel nélkül olyan pártok léptek 
(léphettek) a közéletbe, melyek korábban a politikai élet 
perifériáján mozogtak. Kiemelkedett közülük három 
páll (MKP. SZDP. FKGP), amely szervezettsége, múlt
ja, illetve tömegtámogatása alapján meghatározhatta 
volna a politikai közéletet. Hogy közülük csak egynek 
-  a Magyar Kommunista Pártnak -  sikerült, annak az 
volt az oka, hogy a Szovjetunió, s a Vörös Hadsereg e 
pártot támogatta; szövetségesének, valójában akarata 
végrehajtójának ezt a pártot ismerte el.

KÖZTÖRTÉNET -  JOGTÖRTÉNET
Magyarország második világháború utáni történeté

ben az 1944. december 21. és 1949. augusztus 20. kö
zötti 4 és fél esztendő különleges periódus volt a köztör
ténet (pl. nemzetközi jogi-politikai státus; politikai in
tézményrendszer; pártok; parlamentarizmus; koalíció, 
törvényhozás; végrehajtás) és a jogtörténet (pl. jogrend-
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szer, jogforrás típusok, jogszabályalkotás; jogalkalma
zás) tekintetében egyaránt. Az 1944-1945. és az 
1948-1949. évi rendszerváltozások közötti időszak 
gyökeresen eltért az azt megelőző és bizonyos mértékig 
az azt követő időszaktól.

Az egyes nemzetközi és belpolitikai, valamint alkot
mány- és jogtörténeti események nem feltétlenül „nap
rakészen” egyidejűleg zajlottak: továbbá a politikai 
döntéshozatali mechanizmusok a jogszabályokban 
nem, vagy csak áttételesen jelentek meg, illetve tükrö
ződtek. A „de jure” és a „de facto” helyzet tehát nem 
feltétlenül esett egybe. Mindazonáltal a köztörténet és a 
jogtörténet egyes szakaszai jól nyomon követhetően 
„szinkronban" rajzolódtak ki.

Ez a szinkronitás annál is inkább hangsúlyozandó, 
mivel ezen periódust kezdetben egyfajta ,.többszólamú- 
sóig" jellemzett, amely fokozatosan és folyamatosan 
egy sajátos „kettősség", majd egyre inkább az „egyszó- 
lamúság" irányába fordult.

JOGINTÉZMÉNYEK -  JOGFORRÁS TÍPUSOK
Hasonlóképpen elgondolkodtató a periódus jogin

tézményeinek és jogforrás típusainak heterogenitása. A 
megváltozott viszonyok közepette -  módosult tarta
lommal -  tovább éltek a polgári kor jogintézményei (pl. 
parlament; kormány; Magyar Királyi Kúria; Közigaz
gatási Bíróság) és jogforrás típusai (pl. törvény; rende
let; határozat; döntvény). Ezen jogintézmények és jog
forrástípusok mellett -  helyenként helyettük -  megszü
lettek e periódust „fémjelző” átmeneti (vegyes, vagy 
teljesen új) jogintézmények (pl. egykamarás parlament: 
Nemzeti Főtanács; „kis nemzetgyűlés”; Magyar Kúria; 
köztársasági elnök) és átmeneti jogforrás típusok (pl. a 
„csonka" Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatai, melyek 
utólag, a „teljes” Ideiglenes Nemzetgyűlésben emel
kedtek törvényerőre; a felhatalmazás alapján megszü
letett kormányrendeletek, melyek a mindenkori parla
ment legközelebbi ülésszakán sürgősséggel emelked
tek törvényerőre; a „kis nemzetgyűlés” és az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány közös, ún. Elnöki rendeletéi, me
lyek szintén utólag emelkedtek törvényerőre; a „kis 
nemzetgyűlés” határozatai; a köztársasági elnök elha
tározásai; a Gazdasági Főtanács rendeletéi; nemzetkö
zi egyezmények stb.).
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Jós
A JOGFORRÁSOK TÖRTÉNETISÉGE 
A KIRÁLYSÁGBAN
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés első, jogszabálynak is 

tekinthető dokumentuma „A Nemzetgyűlés Szózata"' 
volt, mely központi gondolatként kifejezésre juttatta, 
hogy „a magyar nép, a magyar nemzet nevében” cselek
szik: egyúttal ünnepélyesen kijelentette, hogy az INGY 
„a nemzeti akarat letéteményese, az állami főhatalom 
jogszerű birtokosa és gyakorlója”.

Az 1944. december 22-én megalakított, koalíciós 
összetételű Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) prog
ramja, a „Nyilatkozat": tartalmában és logikájában az 
INGY Szózatára „rímelt". A Nyilatkozat az államhatal
mi. államjogi kérdésekkel kapcsolatban szűkszavú volt, 
mindössze annyit mondott, hogy „Az Ideiglenes Nem
zetgyűlés a magyar nép egyetlen törvényes képviseleti 
szerve, megalakította Magyarország Ideiglenes Nemze
ti Kormányát". Mind a „Szózat", mind a „Nyilatkozat” 
közvetlen előzménye az 1944. december 2-án, Szege
den megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
(MNFF) programja volt; ami viszont a Magyar Kom
munista Párt 1944. november 30-i, „Magyarország de
mokratikus újjáépítésének és felemelkedésének prog
ramja" című dokumentumból eredt.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni, első üléssza
kán nemcsak a központi törvényhozó hatalom és a kor
mány született meg, de további államhatalmi intézmé
nyek is létrejöttek és egyúttal meg is kezdték működé
süket és jogalkotói funkciókat is elláttak. December 21- 
én az INGY képviselőinek soraiból megválasztotta 3 ta
gú Elnökségét, amely 22-én INGY határozattal az ál
lamfőt megillető kinevezési jogkört kapott. Ezen hatá
rozat 1945 őszén emelkedett törvényerőre, mint az
1945. évi II. törvénycikk.'

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány első. 1944. decem
ber 23-i ülése a minisztériumok hivatalos pecsétjeinek 
feliratáról tárgyalt, melynek eredményeképpen megszü
letett az 539/1945. ME számú rendelet4 az államhata
lom gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdések rendezé
séről.

A második világháború utáni parlamentek életét és 
funkcióját döntő módon befolyásolta az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Politikai Bizottságának (PB) 1944. de
cember 22-i létrehozása5 majd működése. A Politikai 
Bizottság önmaga jellegét és hatáskörét a következők
ben látta: „nem más, mint egy kis nemzetgyűlés”; „a 
nemzetnek felelős nemzetgyűlés kicsinyített mása”; „a 
nemzetgyűlés jogát gyakorolja"; „szuverén, nemzet- 
gyűlést helyettesítő szerv”. A Politikai Bizottság első, 
1945. január 26-i ülése életre hívta az új, ideiglenes ál
lamfői testületet, a 3 tagú Nemzeti Főtanácsot. A Nem
zeti Főtanács felállításáról szóló 59/1945. Eln. számú 
rendeletet az INGY Politikai Bizottsága és Ideiglenes 
Nemzeti Kormány hozta létre (csakúgy mint a Nemzeti 
Főtanács hatáskörének kiegészítéséről szóló 
1814/1945. E. számú rendeletet.) Utólagos törvényerő
re emelésükkel és kiegészítésükkel született meg az 
1945. évi III. törvénycikk a Nemzeti Főtanácsról.6

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány -  az Ideiglenes 
Nemzetgyűléstől kapott felhatalmazás alapján -  1944. 
december 28-án hadat üzent a hitleri Németországnak. 
Ezzel megnyílt az út a fegyverszüneti egyezményhez. 
Magyarország és a győztes nagyhatalmak képviselői ál
tal 1945. január 20-án Moszkvában aláírt egyezménnyel 
Magyarország fegyverszüneti státusba került, melyet a 
jogtörténeti irodalom a már nem háború -  még nem bé
ke „Janus-arcú" állapottal jellemez. A fegyverszüneti 
státus jelképe és tényleges letéteményese a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság (SZEB); a fegyverszüneti egyez
mény végrehajtásának ellenőrzésére életre hívott nem
zetközi intézmény volt. A gyakorlatban a Szovjetunió 
képviselője által vezetett SZEB -  a békeszerződés élet
be lépéséig -  megfellebbezhetetlenül a legfelső politi
kai és gazdasági döntéshozó szerv volt Magyarorszá
gon. A fegyverszüneti egyezményt -  felhatalmazás 
alapján -  az 525/1945. ME számú rendelettel hirdették 
ki, mely 1945 őszén (a teljes Ideiglenes Nemzetgyűlés
ben) emelkedett törvényerőre, mint az 1945. évi V. 
törvénycikk.7

A 20 pontból álló fegyverszüneti egyezmény végre
hajtására -  a kormány felhatalmazásával -  intézkedé
sek és jogszabályok sorozata látott napvilágot.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 526/1945. ME szá
mú rendelete8 a Magyarország 1938-1941 közötti terü
letgyarapodásairól szóló törvényeket hatályon kívül he
lyezte.

Az  Ideiglenes Nemzeti Kormány intézkedett a köz- 
igazgatás ideiglenes rendezéséről (14/1945. ME. sz.).9 
A közigazgatás újjáalakuló helyi szerveinek tagjait a 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai delegál
ták; így azokban egészen 1950-ig lényegében az 1945- 
ben kialakult arányok érvényesültek. A közigazgatás el
lenőrzésében. irányításában a Belügyminisztériumnak 
volt kulcsszerepe.

A kormány elrendelte a közalkalmazottak igazolását 
(15/1945. ME sz.)1"abból acélból, hogy megállapítsák, 
megfelelnek-e az új demokrácia követelményeinek 
vagy sem. Az utóbbi eset minimum feddéssel, áthelye
zéssel elbocsátással járt. Igazolni kellett -  tanúkkal -, 
hogy az illető nem követett el a magyar nép érdekeit 
sértő cselekedetet.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletet hozott 
"a fasiszta politikai és katonai jellegű szervezetek fe l
oszlatásáról" (529/1945. ME sz.).11 E rendeletben fel
sorolt 25 szervezet (5 párt és 20 különböző egyesület) 
között volt a Magyar Nemzeti Szocialista Párt; a Nyi
laskeresztes Párt Hungarista Mozgalom; továbbá a 
Horthy-korszak kormánypártja, a Magyar Élet Pártja; 
de olyan szervezet is, pl. az Egyházközségi Munkás
szakosztályok (EMSZO), melynek vezetői ekkor még 
részint a náci koncentrációs tábor foglyai voltak; vagy 
pl. a Magyar Kettőskereszt Vérszövetség, amely az 
1944 májusában megalakult antináci Magyar Front tag
ja volt.

A fegyverszünet végrehajtásaként a kormány elren
delte a háborús bűnösök, illetve az azoknak minősített 
személyek felelősségre vonását, s e célból létrehozta a
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Jog
népbíróságokat (81/1945. ME sz., 1140/1945. ME sz., 
melyek utólag emelkedtek törvényerőre az 1945. évi 
VII. törvénycikkel).12 A népbíróság ..mind katonai, 
mind polgári személyek ellen a hadrakelt seregbeli el
járást" alkalmazta. A koalíciós években működő nép
bíróságok tagjait a pártok delegálták; csak az elnök 
volt hivatásos bíró. így a jogalkalmazás, a büntetőbí
ráskodás területén is csaknem kizárólagos szerepet ját
szott a pártérdek. 1945-1950 között 59.429 fő ügye 
került a népbíróságok elé, elmarasztaló ítéletet 26.997 
ügyben hoztak; a 477 halálra ítélt közül 189 főt végez
tek ki.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletet hozott a 
csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség meg
szervezéséről (1690/1945. ME sz.).13 A közrend bizto
sítása a rendőrség bűnügyi osztályának, míg a háborús 
és népellenes bűnök elkövetésével gyanúsítottak felku
tatása a politikai rendészeti osztályoknak (politikai 
rendőrség) feladata lett. 1945. március elején megala
kult a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztá
lya is; majd a gazdaság rendőri felügyeletére 1945. júli
us végén létrehozták az ún. gazdasági rendőrséget is.

A fegyverszüneti egyezmény összesen 300 millió 
dollár háborús jóvátétel teljesítésére kötelezte Ma
gyarországot. A 200 millió dollár összegű 
magyar-szovjet jóvátételi egyezményt14 1945. július 
15-én Budapesten írták alá. A jóvátételi kötelezettsé
get 169 millió dollár értékű ipari termékek és 31 mil
lió dollár értékű mezőgazdasági termények határidőre 
történő szállításában szabták meg (15%, illetve 10% 
felárral); a késedelmes szállítás pedig büntető rendel
kezéseket vont maga után. (A 6 év alatt teljesítendő jó 
vátételi kötelezettségek teljesítését utóbb 8 évre meg
hosszabbították.) A 200 millió dollár összegű ma
gyar-szovjet: a 70 millió dollár összegű ma- 
gyar-jugoszláv (Budapest. 1946. május II.); a 30 mil
lió dollár összegű magyar-csehszlovák (Prága, 1946. 
április 6.) jóvátételi kötelezettségek a magyar gazdasá
got igen nagymértékben terhelték.

Szinte parabolába illő szimbólumok voltak a háború 
utáni ünnepek. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. 
április 4-ét a „felszabadulás ünnepéinek; március 15-ét 
„nemzeti ünnepinek: május 1-jét pedig a „munka ün
nepéinek nyilvánította (1390/1945. ME sz.).15 A kor
mány tehát együttesen intézkedett mind a három ünnep
ről; de április 4-e kapcsán csak a felszabadulásról szólt. 
Az a tény viszont, hogy a hivatalos ünnep dátuma nem 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány megalakulásának a napja (1944. december 
21-22.) volt, hanem április 4-e; azt sugallta, hogy az új 
hatalom nem vett részt saját sorsának alakításában, va
gyis passzív volt. [1949 után azonban -  immár az „egy- 
szólamúság” jegyében -  április 4-ét nemzeti ünneppé 
„Magyarország legnagyobb nemzeti ünnepe”
(1950: lO.tvr.); november 7-ét „állami ünnepipé 
(1950:37.tvr.); március 15-ét viszont munkanappá nyil
vánították (1003/1951.MT h.).]

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány egyik legnagyobb 
hatású döntése a földosztás elrendelése volt. Ennek

szükségességét valamennyi párt elismerte, viták a vég
rehajtás módját és idejét illetően voltak. A kormány fel
hatalmazása alapján 1945. március 17-én megszületett 
rendelet, 600/1945. M Esz.16 (mely 1945 őszén az 1945. 
évi VI. törvénycikként emelkedett törvényerőre) teljes
séggel -  nagyságra való tekintet nélkül -  elkobzandó- 
nak ítélte a háborús és népellenes bűnösök, nyilasok 
földbirtokait; valamint azét, aki ismét felvette német 
hangzású családi nevét. Kisajátítandónak ítélte az 1000 
katasztrális hold (I katasztrális hold=5754,6 m2=0,57 
hektár) feletti birtokokat, valamint az ipari, kereskedel
mi és banktőke birtokait, nagyságra való tekintet nélkül. 
Megváltás ellenében igénybe veendőnek ítélte a 100 
holdon felüli „úri” és a 200 holdon felüli „paraszti” bir
tokokat. 300 holdig mentesítette az igénybevétel alól az 
antináci ellenállásban kimagasló érdemeket szerzett 
személyek birtokait. A mentesítések megállapításáról a 
„kis nemzetgyűlés” határozott.17

A végrehajtás során igénybevett 5.6 millió katasztrá
lis hold (az ország összterületének 35%-a) 58%-át osz
tották ki 642.342 földigénylő között. A végrehajtás kö
vetkeztében a 300 hold feletti birtokok, a nagy- és kö
zépbirtokok. s a nagybirtokos arisztokrácia gyakorlati
lag megszűnt létezni Magyarországon; az újbirtokosok 
átlagosan 5 hold földet kaptak.

A földosztás 1945 tavaszán-nyarán Magyarországon 
nemcsak gazdasági, hanem társadalmi, politikai, szoci
ális célokat szolgált. A gyors tulajdonosi átrendeződés
nek igen nagy szerepe volt a napirendre kerülő politikai 
erőfelmérés -  a választások -  idején.

Hasonlóképpen a választások (és a tanévkezdés) 
előestjén döntött a kormány az általános iskolák szer
vezéséről is (6650/1945. ME sz.).ls A kormányrende
let és annak végrehajtási utasítása elrendelte a 8 osztá
lyos. kötelező, ingyenes általános iskolai oktatást. Ez 
megszüntette az alsófokú oktatásnak azt a formáját, 
amely a lakosság többségét éppen csak „átsegítette” az 
analfabetizmus küszöbén. Sor került az iskolák -  fő
ként „társadalmi úton” történő -  rendbehozatalára; a 
tanítók és tanárok ideológiai és szakmai „át-, illetve 
továbbképzésére” és az egységes állami tankönyvek 
fokozatos bevezetésére, lényegében függetlenül az is
kola fenntartójától.

Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokat 
szabályozó 1945. évi VIII. törvénycikk19 jelentős lépés 
volt a kívánt demokrácia felé vezető úton. hiszen dekla
rálta az általános, egyenlő, közvetlen és titkos, valamint 
községenkénti választójogot és választást (a fentebbi el
vek csorbulása volt, hogy a választójogból kollektiven 
kizárta a német nemzetiségű lakosságot).

A választások eredménye alapján a Független Kis
gazdapárt -  abszolút többsége birtokában -  elméletileg 
egyedül is alakíthatott volna kormányt és stratégiailag a 
Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt is meg
felelő koalíciós partnernek látszott. A kommunista párt 
részvételét a kormányban, illetve kulcspozícióikat min
denekelőtt a Szovjetunió támogatása, a Vörös Hadsereg 
jelenléte, nem utolsó sorban a háború befejezése óta ki
épített hatalmi pozíciói tették lehetővé.



Jog
A választások után a parlament elnevezése nemzet- 

gyűlés lett; az elnevezés az utalt ideiglenesség meg
szűntére, s arra, hogy az egykamarás parlament alkot- 
mányozói feladatokat is el fog látni. A nemzetgyűlés 
első ülését 1945. november 29-én tartotta; a kormány 
viszont már november 15-én, a „kis nemzetgyűlés”, az
az az INGY Politikai Bizottságának ülésén megalakult! 
Az új miniszterelnököt az Ideiglenes Nemzetgyűlés El
nöksége, a minisztereket pedig a Nemzeti Főtanács ne
vezte ki.

A győztes nagyhatalmak többszöri felszólítására 
1945. december 29-én jelent meg és lépett életbe a ma
gyarországi német nemzetiségű lakosságnak Németor
szágba való áttelepítéséről szóló rendelet (12.330/1945. 
ME sz.).20 A rendelet a német nemzetiséghez való tar
tozást és a német anyanyelvűséget a kitelepítés szem
pontjából döntő, még a háborús bűnösségnél és az (ön
kéntes) SS-tagságnál is előbbre valónak tekintette, azaz 
kitelepítéssel büntette.

Bár a győztes nagyhatalmak képviselőinek potsdami 
konferenciája (1945. július 17 -  augusztus 2.) a német 
nemzetiségű magyar állampolgárok kitelepítésének a 
végrehajtását de jure a Szövetséges Ellenőrző Bizott
ságra bízta; mégis a legyőzött, vesztes státusban lévő 
Magyarország a hazai németséggel szemben de facto 
skizofrén módon „kvázi győztes” helyzetbe került. A 
Népgondozó Hivatal adatai szerint 1946. januárjától de
cemberig Magyarországról 135.655 német nemzetiségű 
személyt telepítettek ki Németország amerikai megszál
lási övezetébe; 1947 tavaszától pedig mintegy 50.000 
embert a szovjet zónába.

1945 végétől a gazdasági élet irányításában döntő 
szerepe volt a Gazdasági Főtanácsnak (12.090/1945. 
ME sz.). A kormány gazdasági jogkörének nagy részét 
erre a szervre ruházta át. A Gazdasági Főtanács (GF) 
felhatalmazással bírt rendeletek kibocsátására (6/1945. 
GF sz.),21 kötelezhette a vállalatokat, hatóságokat, ér
dekképviseleti szerveket adatok kiszolgáltatására. A 
Gazdasági Főtanács elnöke a miniszterelnök, tagjai a 
gazdasági miniszterek, ügyvezetője a főtitkár volt. Va
lójában a hatalom a Gazdasági Főtanács Titkárságán 
koncentrálódott, s a gazdaságirányítás ténylegesen a 
Magyar Kommunista Párt kezébe került, csakúgy, mint 
a tulajdonviszonyok átalakításában kulcsszerepet ját
szó, 1946-tól szisztematikusan végrehajtott államosítá
sok.

1945. december 16-án lépett életbe az államhatalom 
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1945. évi 
XI. törvénycikk.22 A törvény három fejezetből -  „A 
Nemzetgyűlés”; „A Nemzeti Főtanács”; „A magyar fe
lelős minisztérium” -  állt, melyek tartalmazták a három 
államhatalmi szerv felépítését és rendezték egymáshoz 
való viszonyát. Az a tény, hogy az államhatalom „ide
iglenes” gyakorlásának törvény útján való rendezése 
ekkor létrejött, legalábbis arra utalt, hogy a kormány az 
államforma és az államfői jogok tekintetében még nem 
szánta el magát a „végleges” lépésre. A kérdés rendezé
sében a döntő lökést kül- és belpolitikai tényezők 
együttesen adták 1945 végén-1946 elején.

A JOGFORRÁSOK TÖRTÉNETISÉGE 
A KÖZTÁRSASÁGBAN

Az 1946. február 1-jén életbe lépett „kisalkotmány”, 
az 1946. évi I. törvénycikk23 államjogi és politikai 
szempontból egyaránt alapvető változásokat eredmé
nyezett Magyarországon. Az államforma megszűnt ki
rályság lenni, s megszűnt az államfői jogok gyakorlásá
ra lényegében ideiglenesen életre hívott testület, a Nem
zeti Főtanács. Az államforma köztársaság lett és létre
jött a köztársasági elnöki intézmény. A köztársasági tör
vény kompromisszumos módon szabályozta az államfő 
jogállását, amely a parlamentáris kormányzati formán 
belüli, egyfajta szűkített jogkörű elnöki tisztségnek fe
lelt meg.

A köztársaság megteremtése azonban elsősorban 
nem közjogi, hanem politikai kérdés volt: kül- és belpo
litikai téren egyértelműen demonstrálta, hogy a háború 
utáni Magyarország mindenféle jogfolytonosságot 
megszakított a korábbi, Horthy-rendszerrel. A köztár
sasági törvényhez kapcsolódva további jogszabályok 
születtek 1946 első felében.

Miután 1946. március 5-én megalakult a Baloldali 
Blokk, március 12-én a kisgazdapárt 20 nemzetgyűlési 
képviselőjét kizárták a pártból. Még ugyanezen a napon 
tárgyalta és elfogadta a nemzetgyűlés a demokratikus 
államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szó
ló törvényjavaslatot. Az 1946. évi VII. törvény
cikknek24 igen széles volt a hatóköre és rendkívül szi
gorúak a rendelkezései a bűncselekménynek, illetve 
vétségeknek minősített esetekben. A felettük való ítél
kezést a népbíróság hatáskörébe utalva, törvényes meg
hatalmazást adott a belügyi és igazságügyi szerveknek, 
melyekben az MKP dominanciája érvényesült. (Ez a 
törvény helyezte hatályon kívül az 1921. évi III. tör
vénycikket. amely a két világháború között nemcsak a 
fasiszta, nyilas pártokat, de a Kommunisták Magyaror
szági Pártját is betiltotta.) Az államvédelmi kerettör
vény a jogalkotás „Baloldali Blokkját” jelentette. Funk
ciója a gyakorlatban elsősorban az volt, hogy a „szalá
mi taktikához" és a politikai koncepciós perekhez mint
egy jogalapot teremtve, azok törvényesítését szolgálja 
az elkövetkező esztendőkben.

Az 1946. május 27-én hatályba lépett, az emberi 
alapjogok hatályosabb védelmét tartalmazó 1946. évi 
X. törvénycikk25 -  bár hangsúlyozta, hogy az 1946. évi 
törvénycikk bevezetőjében foglalt „természetes és el
idegeníthetetlen jogok” megsértését szigorúan bünteti -  
e jogoknak az intézményes védelmét, azaz a független 
bíróságok jogvédelme alá történő helyezését nem ren
delte el. Ebből a „joghézagból” is adódott azután az a 
gyakorlat, hogy az állampolgároknak bármilyen rendű 
és rangú jogsérelmük esetén valójában nem volt hova 
fordulniuk jogorvoslatért. Az 1946. évi VII. és az 1946. 
évi X. törvénycikkekkel lényegében egyidejűleg már 
megjelentek és hatályba léptek olyan jogszabályok (el
sősorban rendeletek), amelyek a kisebb közösségek, 
szervezetek, s végül az egyének autonómiájának korlá- 
tozására-felszámolására irányultak.



Éppen 1946. május 1-jén fogadta el a kormány az ál
lami és közigazgatási apparátus (1938. évi állapotok
hoz képest 10%-os) leépítéséről szóló 5000/1946. ME 
sz. rendeletet.26 Az „államháztartás egyensúlyának 
helyreállítása érdekében szükséges egyes rendelkezé
sek” értelmében a közalkalmazottakat „A”, „B”, „C” 
kategóriákba osztották. Az „A" a minden tekintetben 
megbízhatónkat jelentette; a „B" azokat, akik elbocsát
hatók, de akiket egy éven belül vissza lehet venni; a 
„C” azokat, akik politikai szempontból megbízhatatla
nok. őket el kell bocsátani és semmilyen körülmények 
között sem lehet visszavenni. A létszámapasztás végre
hajtására (5700/1946. ME sz.) 3-3 tagú bizottságokat, 
ún. „B”-lista bizottságokat jelöltek ki: egy tagot a mi
niszterelnökség, egyet az illetékes miniszter, egyet a 
Szakszervezeti Tanács. A „B”-!istát „túlteljesítették”: 
az elbocsátottak száma meghaladta a 80.000 főt, s csa
ládtagokkal együtt több mint negyedmillió ember került 
nehéz helyzetbe.

A közellátásügyi miniszter beszolgáltatási rendelete 
(10.400/1946. KM sz.)27 a közellátás biztosítása érde
kében szinte minden terményre kiterjesztette a beszol
gáltatási kötelezettséget. Az évente kirótt újabb és 
újabb beszolgáltatás egyes időszakokban egyenesen 
rekvirálásnak volt minősíthető, -  s ezen az sem „segí
tett”, hogy a kormány egyidejűleg elrendelte a beszol
gáltatási kötelezettséget teljesítők jutalmazását és az azt 
nem teljesítők megbírságolását (24.430/1946. ME 
sz.).2,s A parasztság (a régi és az újgazdák) körében a fe
szültség érzékelhetővé vált. Rövid időn belül az általá
nosan kötelező beszolgáltatáson felül külön adót. az eu
femisztikus mezőgazdaság fejlesztési járulékot, az ún. 
„kulákadót" vezették be. 25 katasztrális hold. illetve 
350aranykorona felett (7090/1948. Komi. sz.)29-am ely 
a gyors ütemű kollektivizálás és a módos parasztság el
leni osztályharc megindítását jelezte.

A belügyminiszter 1946 tavaszán számos egyházi 
jellegű egyesületet, ifjúsági szervezetet oszlatott fel 
(289.000/1946. BM sz.).30 E „döntést” nagymértékben 
előmozdította a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegy
zéke a magyar kormányhoz (ún. Szviridov-levél), 
amelyben a szovjet katonák ellen elkövetett merénylet
re hivatkozva követelték ezen szervezetek feloszlatását, 
főispánok, államtitkár leváltását, egyes képviselők bíró
ság elé állítását, a „papok uszításának" megakadályozá
sát. „Jogilag az a helyzet, hogy az orosz parancsnokság
nak joga van egyszerűen utasítást adni” -  jellemezte a 
helyzetet az igazságügy-miniszter. Az egyesületek -  
köztük a Katolikus Legényegyletek Országos Tanácsa 
(KÁLÓT) és a Cserkészszövetség -  mintegy 1500 helyi 
szervezetének feloszlatása a „civil társadalom” önszer
veződésinek, az autonóm, többféleképpen gondolkodó 
társadalmi csoportok felszámolását szolgálta.

A második világháború után a csehszlovák kormány
nak a szlovákiai magyarsággal szembeni jogfosztásai és 
kiutasításai arra kényszerítették a fegyverszüneti státus
ban lévő magyar kormányt, hogy jegyzékben tiltakoz
zék a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál, s kérje, hogy 
Szlovákiában vezessenek be nemzetközi ellenőrzést. A

nagyhatalmak ezt kategorikusan elutasították, de kife
jezték. hogy minden olyan megállapodásba beleegyez
nek, amit a két érdekelt kormány egymással megköt.

Az 1946. február 27-én Budapesten aláírt 
magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény létre
jöttének körülményei, a dokumentum szelleme és betű
je is kifejezte, hogy az a győztes Csehszlovákia és a le
győzött Magyarország megállapodása volt. A lakosság- 
cseréről szóló törvényt (1946. évi XV. törvénycikk)31 a 
nemzetgyűlés csak második alkalommal fogadta el. 
Magyarországról 1948. áprilisáig 73.273, magát szlo
váknak valló személy települt át önkéntesen Csehszlo
vákiába; a Szlovákiából áttelepített, illetve kiutasított 
magyarok száma összesen mintegy 80.000 fő volt.

A háború utáni magyar gazdaság egyik bénító ténye
zője az infláció volt: az állami bevételek alig érték el a 
kiadások egytizedét, s a sorozatos papírpénz kibocsátá
sok („miipengő”, „bilpengő”) a pénzromlást csak fo
kozták.

A stabilizáció előkészítése alapvetően 3 területen 
folyt: 1. a megfelelő árukészletek felhalmozása (pl. a 
beszolgáltatás szigorítása, a jegyrendszer bevezetése): 
2. az államháztartás egyensúlyának megteremtése (pl. 
az új pénz aranyfedezetének biztosítása, a Magyar 
Nemzeti Bank aranykészletének visszaszolgáltatása); 3. 
az új ár- és bérrendszer bevezetése (pl. az agrárolló szé
lesre nyitása; a háború előtti bérszínvonal átlagosan 
50%-os megáilapítása-ami a nők minden korábbinál tö
megesebb munkába állását eredményezte).

A forint 1946. augsztus 1-jei bevezetése (9000/1946. 
ME sz.)32 az inflációt megszüntette; ám az új pénzrend
szer nem vált konvertibilissé, az árrendszer a világpiac
tól elszakadt: ez -  a világ gazdasági kettészakadásához 
hozzájárulva -  a Szovjetunió dominanciáját biztosította 
térségben, illetve Magyarországon. Az új rendszer mű
ködését csak a szigorú, az egész gazdaságra kiterjedő 
ellenőrzés szavatolhatta, ami valójában az államosítá
sok előkészítését is szolgálta.

A háború után a nők és a férfiak egyenlő jogokkal 
rendelkeztek (pl. a választójog tekintetében). A tovább
tanulásnál azonban 1946 augusztusáig a nők elől még 
zárva voltak a jogi. mérnöki, az állatorvosi és egyes 
közgazdaságtudományi fakultások, illetve az ügyvédi, 
ügyészi, bírói és rendőri pályák. Az 1946. évi XXII. 
törvénycikk33 következtében -  a hittudományi és a ka
tonatiszti főiskolák kivételével-minden felsőoktatási 
intézmény megnyitotta kapuit a női hallgatók előtt. (Az 
1948. évi XIII. törvénycikk pedig -  a papi hivatás kivé
telével -  lényegében minden munkakörben lehetővé tet
te a nők munkavállalását.)

Az 1946. szeptember 14-én életbe lépett 1946. évi 
XIX. törvénycikk34 hatályon kívül helyezte azokat a 
zömmel dualizmus kori jogszabályokat, melyek a mun
kavállalók (cselédek, napszámosok, kubikusok, erdő
munkások, ipari munkások) egyéni szabadságát, embe
ri méltóságát és érdekeit sértették.

Az ember (állampolgár) élethez, szabadsághoz és sze
mélyi biztonsághoz való jogát az 1946. évi I. törvény
cikk elismerte. Ennek szellemében született mes 1946
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októberében az a törvény, amely a magyar zsidóság kél 
világháború közötti üldözését bélyegezte meg, s rendel
kezett a zsidóságot ért sérelem enyhítéséről (1946. évi 
XXV. törvénycikk).35 A törvény megemlékezett az Ide
iglenes Nemzeti Kormány azon rendelkezéséről, mely -  
felhatalmazás alapján -  hatályon kívül helyezte a zsidó- 
törvényeket (200/1945. ME sz. rendelet). A törvényja
vaslat nemzetgyűlési tárgyalása során elhangzott olyan 
vélemény is, miszerint „legelsősorban önmagunknak, a 
magyar népnek, a magyar demokráciának és Magyaror
szágnak fűződik eminens érdeke ahhoz, hogy ezt a ja
vaslatot ... megszavazzuk és ezzel a legélesebb cezúrát 
vonjuk meg, áthidalhatatlan és áthághatatlan árkot húz
zunk a mai demokratikus Magyarország és az elmúlt hu
szonöt esztendő rendszere között.”

A népbíráskodásról szóló 81/1945. ME számú rendele
tet az 1400/1945. ME számú rendelet módosította és ki
egészítette. E rendelet átalakította a népbíróságok által ki
szabható büntetések rendszerét: megszüntette a fogházat, 
az internálást, a vagyonelkobzásig terjedhető pénzbünte
tést; ugyanakkor bevezette a kényszermunkát (mely élet
fogytig vagy határozatlan ideig volt kiszabható).

A kényszermunka-büntetés a koalíciós korszak jel
legzetes -  büntetőpolitikai és gazdasági érdekeket sajá
tosan ötvöző -  büntetéstípusa volt. A kényszermun
ka-büntetés feladata az igazságügy-miniszter 78.000/
1946. IM számú rendeleté36 az volt, hogy a főként poli
tikai okokból elítélteknek módot nyújtson arra. hogy 
munkájukkal részben ..jóvátehessék az ország romba 
döntésében való közreműködésüket"; továbbá, hogy 
„felvilágosító oktatással" alkalmassá váljanak a demok
ratikus rendszerbe való beilleszkedésre. A népbíróság
ok gyakorlatában 1949. január 31-ig 2208 vádlottal 
szemben (az elmarasztaló ítéletek mintegy 10%-ában) 
szabtak ki kényszermunka-büntetést.

A nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről 
az 1946. november 15-én kihirdetett 1946. évi XXVI. 
törvénycikk37 rendelkezett. A törvény kimondta: „a 
közszolgálat a nemzetgyűlési tagsággal összeférhetet
len”, majd felsorolta és magyarázta az ilyen értelmű 
közszolgálat fogalmát és eseteit, továbbá megnevezte a 
nemzetgyűlési tagsággal nem összeférhetetlen közszol
gálati állásokat is. A törvény az összeférhetetlenség 3 
csoportját -  a képviselői függetlenség megsértése; a 
képviselői kötelességek elmulasztása; valamint a politi
kai és erkölcsi méltatlanság -  emelte ki. A méltatlansá
gi összeférhetetlenség (melyet a korábbi törvények nem 
tartalmaztak!) elsősorban politikai tartalmat kapott, s 
szövege kompromisszumot tükrözött: kivételt tett 
ugyanis azok esetében, akik a Magyar Elet Pártjából 
1941. június 22. előtt kiléptek, illetve azt követően 
antináci magatartást tanúsítottak.

Az 1946. november végére elkészült házszabály mó
dosító javaslat tartalmazta az összeférhetetlenségi eljá
rás szabályait is; vagyis a képviselői jogállást a törvényi 
szabályozásból a házszabályok körébe utalták! Nem 
sokkal később -  a „szalámi taktika” jegyében -  e ház
szabályok alapján fosztottak meg mandátumától több 
képviselőt, miáltal az emberi, politikai szabadságjogok,

a parlamentáris demokrácia kritériumai egyre gyakrab
ban sérültek meg.

Az egyes rangok és címek megszüntetéséről szóló
1947. évi IV. törvénycikk38 tárgya önmagában nem tar
tozik az emberi jogok tárgyköréhez; sőt azáltal, hogy 
bizonyos személyeket megfoszt kiváltságos címeik vi
selésétől -jogsértőnek is tekinthető. Az 1947. január 
14-én kihirdetett törvény megszüntette a magyar neme
si és főnemesi rangot (herceg, őrgróf, gróf, báró, nemes, 
primőr, lófő), az örökös főispáni címet és azokat a rang
jelző címeket, méltóságokat, melyeket, mint kitünteté
seket rendszeresítettek (titkos tanácsos, kormányfőtaná- 
csos. kormánytanácsos); s eltörölte a „vitéz” cím hasz
nálatát is. Egyúttal a megszólításoknál és címzéseknél 
megtiltotta a társadalmi megkülönböztetésre utaló cí
mek (pl. főméltóságú, kegyelmes, nagyságos, nemze- 
tes, tekintetes) használatát.

A korábban kiváltságot hordozó és egyúttal társadal
mi megkülönböztetést tartalmazó „rangjelzők” felszá
molása -  bár a címek tulajdonosainak ekkorra valójá
ban már politikai-gazdasági hatalmuk sem volt -  a po
litikai rendszerváltás „logikájába” illeszkedett. A tör
vény a későbbiekben csak a tudományos és egyházi cí
mek viselését engedélyezte.

A hároméves gazdasági tervre vonatkozó törvényja
vaslat szövegét az 1947. június 9-i pártközi értekezlet 
véglegesítette, s ekkor határozták meg a hitelszervezet 
államosításának mértékét és fogadták el a Tervgazdasá
gi Tanács és az Országos Tervhivatal szervezetét is. 
Különösen a választások közeli lehetőségére tekintettel, 
kifejezetten előzetes „politikai erőpróbaként" fogták fel 
a törvényjavaslat vitáját. A hároméves terv (1947. évi 
XVIII. törvénycikk)39 végrehajtása -  a Magyar Kom
munista Párt célkitűzéseinek megfelelően -  1947. au
gusztus 1-jén kezdődött meg: miután minimális több
séggel sor került a javaslat parlamenti megszavazására.

A magyar (valamint a bolgár, a finn, az olasz és a ro
mán) békeszerződés végleges szövege a párizsi békekon
ferencia (1946. július 29.-november 15.) után. a Külügy
miniszterek Tanácsának 1946. november 4.-december 
12. közötti, New York-i ülésszakán készült el. A máso
dik világháborút lezáró, 1947. február 10-én Párizsban 
aláírt békeszerződés Magyarország számára számos hát
rányos döntést hozott; sőt, több tekintetben (pl. területi, 
gazdasági, kulturális téren és a nemzeti kisebbségek vo
natkozásában) méltatlanabb volt, mint az első világhábo
rút lezáró békeszerződés. A 42 cikkelyből és 6 függelék
ből álló dokumentum a győztes hatalmak érdekeit tükrö
ző, a legyőzött fél számára diktált okmány volt, melyet a 
nemzetgyűlés több napos vita után, 1947. július 2-án sza
vazott meg. Az 1947. évi XVIII. törvénycikket40 július 
25-én hirdették ki; az azonban még nem lépett életbe an
nak törvényerőre emelésével. Az életbelépés feltétele 
ugyanis az volt, hogy azt a Szövetséges és Társult Hatal
mak megerősítsék, s a megerősítő okiratokat a Szovjet
unió kormányánál helyezzék el. így a békeszerződés 
1947. szeptember 15-i életbe lépése -  az előrehozott vá
lasztások eredményének következtében -  már egy meg
változott helyzetű Magyarországon ment végbe.
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lötténeti siemle

A választójog módosításáról szóló 1947. évi XXII. 
törvénycikk41 az 1947. augusztus 31-éré, a békeszerző
dés életbe lépésének, illetve a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság megszűnésének időpontja elé hozott választá
sokat szabályozta. A törvény több, a demokratikus vá
lasztójog alapelveit csorbító passzust tartalmazott. Az 
általánosság elvét a széleskörű (célzott és bújtatott) ki
zárásokkal; az egyenlőség elvét a prémiumos rendszer
rel: a titkosság elvét az ajánlásokkal sértette.

Emellett a jogalkalmazók sajátos „jogértelmezése” 
számos visszaélésre adott lehetőséget. A választójogból 
kizártak köre a törvénytelen kizárások és a névjegyzék
ből történt „kifelejtések” által tetemesen megnöve
kedett. Igen nagy visszhangot váltottak ki a névjegyzék 
kivonatokkal (ún. ”kék cédulák”) elkövetett visszaélé
sek. Az ajánlások hitelességének megkérdőjelezése pe
dig a választások eredményeinek utólagos felüIbirálatát 
tette lehetővé.

Mindazonáltal ezek a választások voltak hosszú időre 
az utolsók Magyarország közel százesztendős népképvi
seleti parlamentjeinek történetében, amikor ellenzéki je
lölt vagy ellenzéki párt indulhatott mandátumokért.

A gondolat- és véleményalkotás szabadságát, az 
egyesülési és gyülekezési jogot, valamint a szabad val
lásgyakorlatot az 1946. évi I. törvénycikk deklarálta. Az 
1947 decemberében elfogadott 1947. évi XXXIII. 
törvénycikk42 eltörölte a bevett és az elismert vallásfe
lekezetek közötti, az utóbbiak hátrányára fennálló kü
lönbséget. A törvény felszámolta a ..bevett" egyházak 
által addig élvezett előnyöket: ezután megszűnt az egy
házi adók kötelező jellege is. A törvényjavaslat tárgya
lása során több képviselő a fenti rendezést szükséges
nek. de kevésnek tartotta. Az állam és az egyházak kap
csolatának közeli, részletes, mindenre kiterjedő szabá
lyozása mellett foglaltak állást. Mások az egyházak ál
lamtól való anyagi függetlensége megteremtésének igé
nyét fogalmazták meg.

A második világháborút lezáró békeszerződések élet
belépését követően a három szövetséges nagyhatalom 
(Amerikai Egyesült Államok: Nagy-Britannia; Szovjet
unió) koalíciója felbomlott. Európa politikai, gazdasági, 
katonai téren rövid időn belül kettészakadt; létrejött a 
„megosztott világ” egy Nyugati és egy Keleti térféllel. 
Sajátos módon mindkét térfél meghatározó hatalma a 
korábbi náci ellenes szövetséges nagyhatalom egyike (a 
„Nyugati világ” vezető hatalma az USA, a „Keleti vi
lág” domináns hatalma a Szovjetunió) lett.

A „megosztott világ” keleti fele Közép- és 
Délkelet-Európa volt; lényegében a Németország és a 
Szovjetunió közötti térség; vagyis éppen azt a területet 
foglalta magában, ahol -  a teheráni konferencia nyilat
kozata értelmében -  a Szovjetunió hadserege hajtotta 
végre a háborús katonai műveleteket. Ezen térség álla
mai -  köztük Magyarország (semlegességi alternatíva, 
illetve nagyhatalmi garancia híján) -  a Szovjetunió kez
deményezésére 1949-ig kétoldalú, politikai, ún. barát
sági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási 
szerződéseket kötöttek egymással.

Az 1947-1949 között létrejött magyar-jugoszláv;

-román; -szovjet; -lengyel; -bolgár; -csehszlovák 
szerződések között megkülönböztetett helyet és szere
pet foglalt el az 1948. évi XXI. törvénycikkel4-1 törvény
erőre emelt magyar-szovjet politikai szerződés. A tér
ség államainak ezen egyezményei az 1955. május 14-én 
életre hívott Varsói Szerződés embrionális formájának 
tekinthetők.

A Magyar Köztársaság megalapításának és az 
1848-1849. évi szabadságharc és forradalom emlékére 
a parlament 1948. január 29-én közkegyelemről döntött 
(1948. évi VI. törvénycikk).44 A törvényhozás elérke
zettnek látta az időt arra, hogy „a megbocsátás szelle
mében járjon el azokkal szemben, akik menthető okból 
vagy enyhébb fokban vétettek a jogrend ellen”. A tör
vény közkegyelemben kívánta részesíteni azokat, 
„akiktől méltán remélhető, hogy a reájuk nehezedő bűn
vádi eljárás vagy az őket ért büntetés súlyától mentesül
ve, teljes odaadással fogják szolgálni Magyarország új
jáépítésének és demokratikus felemelkedésének ügyét”.

A törvényhozás a köztársasági elnököt jogosította fel 
arra, a közkegyelem részletes feltételeinek megállapítá
sáról intézkedjék. ..A Magyar Köztársaság Elnökének
1948. évi január hó 31. napján kelt elhatározása közke
gyelem tárgyában ”45 a koalíciós korszak sajátos „átme
neti” jogforrás típusa volt. A közkegyelem legfontosabb 
politikai indítéka abban nyilvánult meg. hogy kegye
lemben részesítsék az ún. népítéletek elkövetőit, akik 
1946. augusztus l-ig a régi rendszer „bűnöseivel” 
szemben, vagy a „demokratikus átalakulás ügyét szol
gálva" vétettek a jogrend ellen.

1948 februárjában a Magyar Kommunista Párt veze
tői nagyarányú államosításokat határoztak el. Az ipar
ügyi minisztériumot kommunista párti vezetés alá von
ták. majd összeállították a politikai szempontból alkal
mas, leendő vállalati vezetők listáját. Az MKP vezetői
nek az a politikája, hogy nem kérték ki a koalíciós part
nerek és a törvényhozók véleményét, újabb lépés volt a 
sztálini típusú állam felé. 1948. március 25-én 594. 
100-nál több munkavállalót foglalkoztató ipari üzemet 
államosítottak (1948. évi XXV. törvénycikk),46 novem
berig számuk 780-ra emelkedett. Ezzel a lépéssel az ál
lami tulajdon -  a mezőgazdaság és a kereskedelem ki
vételével -  uralkodóvá vált.

Ugyanis már 1946 elején államosították a szánbányá
szatot (1946. évi XIII. törvénycikk), valamint a jóváté- 
teli kötelezettségek biztosítására hivatkozva a nagy ipa
ri üzemeket: Ganz Villamossági Rt., Ganz Vagon- és 
Gépgyár; Ganz Hajógyár; Rimamurányi-Salgótarjáni 
Vasmű; Weiss Manfréd Acél- és Fémművek: Győri Va
gon- és Gépgyár stb. (23.550/1946. ME sz.). 1947 no
vemberében államosították a nagybankokat, valamint 
az érdekképviseletükbe tartozó ipari és kereskedelmi 
vállalatok magyar tulajdonú részvényeit (1947. évi 
XXX. törvénycikk). Még 1948 februárjában államosí
tották a bauxitbányászatot és az alumíniumtermelést is 
(1948. évi XIII. törvénycikk).

Az államosítási hullám az iparban 1949. december 
28-án tetőzött, amikor -  túlteljesítve azt -  államosítot
ták a 10 munkásnál többet foglalkoztató kisüzemeket;
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valamint a külföldi tőkés tulajdont is (1949. évi 20. tör
vényerejű rendelet).

1948 tavaszán a kormányzat munkanappá nyilvání
tón egyes nem parancsolt egyházi ünnepeket 
(3180/1948. Kormány számú rendelet).47 Eszerint a 
február 2-ra eső Gyertyaszentelő Boldogasszony napja; 
a március 25-ére eső Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja és a szeptember 8-ra eső Kisboldogasszony napja 
(Kisasszonynap) munkanap lett.

A magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata 
Párt „fúziójával" 1948. június 14-én megalakult Ma
gyar Dolgozók Pártja (MDP) létrejötte után két nappal, 
sürgősséggel elfogadtatta a parlamenttel az egyházi is
kolák államosítását. Magyarországon az helyezte kü
lönleges dimenzióba az állam és az egyház szétválasz
tásának klasszikusan a polgári reformok közé tartozó 
folyamatát, hogy az iskolákban korábban elterjedt val
lásos világnézet helyett egy másik ideológia kizáróla
gosságának az esélye vált realitássá. A koncepciós 
pócspetri per „árnyékában” a törvényjavaslat tárgyalása 
éles vitákat eredményezett, bár az erőviszonyok alapján 
-  a név szerinti szavazással meghozott -  döntés nem le
hetett kétséges. Az 1948. évi XXXIII. törvénycikk48 ér
telmében 6505 oktatási intézményt államosítottak; s 
mintegy 18.000 felekezeti tanár került állami státusba.

Az egyházi iskolák államosítása a nemzetiségi okta
tást is érintette, hiszen a magyarországi nemzetiség tan
nyelvű elemi népiskolák addig hagyományosan szinte 
kivétel nélkül egyházi kezelésben állottak (pl. római ka
tolikus és evangélikus szlovák iskolák; görögkeleti 
szerb és román iskolák). Az egykori német nemzetiségi 
tannyelvű, római katolikus és evangélikus iskolákban a 
háború után a nemzetiségi oktatás eddig még meg sem 
indulhatott. így az államosítás ezeket „csak" mint fele
kezeti iskolákat érintette.

A büntetési rendszerben hozott változást az 1948 de
cemberében elfogadott 1948. évi XLVIII. törvény
cikk.49 Bevezette az elmebeteg bűnelkövetők biztonsá
gi őrizetét, amelyet felnőtt korú beszámíthatatlan sze
mély által elkövetett bűntett vagy vétség esetén kellett 
elrendelni. Szabályozta és törvényi tényállásba foglalta 
az ittasságot, a foglalkozás körében elkövetett veszé
lyeztetést. valamint az országhatár tiltott átlépését. A 
törvény szabályozta továbbá a nemzeti, nemzetiségi és 
felekezeti érzület büntetőjogi védelmét.

Az 1948-1949. esztendők jellegzetes jogszabályai 
voltak azok, amelyek a korábbi (polgári kori vagy a ren
di Magyarországon életre hívott) intézmények felszá
molására és az „új”, sztálini típusú intézményrendszer 
kialakítására irányultak -  immár az állampárt, az MDP 
által diktált „egyszólamúság" jegyében.

Az 1949. évi ÍI. törvénycikk50 megszüntette a Közigaz-
J  egyzetek____________________________________
1 A Nemzetgyűlés Szózata. (Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. Hi

teles Kiadás. Athcnacum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat 
Könyvnyomdája. Bp., 1946. 9-10. p.)

: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Nyilatkozata (Uo. 23-24. p.)
'  1945. évi II. törvénycikk az államfőt megillető kinevezési 

jogkör gyakorlásáról. (Magyar Törvénytár. 1943-1945. évi

gatási Bíróságot, melyet az 1896. évi XXVI. törvénycikk 
hívott életre. Az 1949. évi VII. törvénycikk51 1949. ápri
lis 2-án megszüntette az utolsó, eredetében feudális intéz
ményt, a hitbizományokat is (melyeket az 1687: XXVI. 
te., majd az 1723: L. te. szabályoztak). A hitbizományok 
megszüntetésének elsősorban politikai, mint gyakorlati 
jelentősége volt; ugyanis túlnyomó részük mező- és erdő- 
gazdasági ingatlanból állott, melyek az 1945. évi földre
form során már kisajátításra kerültek. A magyarországi 
hitbizományok megmaradt vagyona családi- és bérházak
ra, illetve nehezen fellelhető ingóságokra korlátozódtak. 
Az országgyűlés ezeket államosította.

Lényegében ezzel párhuzamosan zajlott az „új” in
tézményrendszer kiépítése, melynek egyes fázisait je
lezték, pl. a Magyar Tudományos Tanács életre hívása 
(1948. évi XXXVIIII. törvénycikk)52, a Népgazdasági 
Tanács megalakítása (1949. évi XVI. törvény)53; vagy 
az 1949. évi XI. törvény54, mely a népi iilnökök műkö
dését a büntetőbíráskodás egész területére bevezette.

Az 1949. évi IX. törvénnyel55 szabályozott, 1949. 
május 15-i választásokon már csak egyetlen „közös” 
listára, a népfront jelöltjeire lehetett szavazni (akik 
71%-ban az MDP tagjai voltak; a listára felvett politi
kusok pártállását pedig -  az MDP kivételével -  már fel 
sem tüntették). Megvolt a lehetőség a lista elvetésére, 
de valódi választás: ti. valakire és nem csupán valaki el
len szavazni már nem volt lehetséges.

A Magyar Dolgozók Pártján kívüli pártok megszün
tetéséről sem törvény, sem rendelet, sem egyéb jogsza
bály nem született; azok felszámolása politikai, illetve 
adminisztratív úton ment végbe.

Az országgyűlés 1949. augusztus 18-án fogadta el a 
Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949. évi. XX. 
törvény).-"’6 Magyarország történetének első írott alkot
mánya szakított a polgári demokrácia legfontosabb 
alapelveivel (pl. a hatalmi ágak megosztása, a törvény
hozó, végrehajtó, bírói hatalom elkülönítése); s lénye
gében az 1936. évi szovjet alkotmány „másolata” volt. 
Életbe lépésével Magyarország államformája köztársa
ság helyett „népköztársaság”; az államfő intézménye 
pedig a köztársasági elnök és a „kis nemzetgyűlés” in
tézményét „összeházasító” Elnöki Tanács lett. A kol
lektív államfői testület elnöki tanácsi határozatok mel
lett törvényerejű rendeleteket (is) hozhatott, amely az 
akkorra már amúgy is alapvetően átalakult parlament 
törvényhozó funkciójának a folyamatos és hatékony 
korlátozását szavatolta a továbbiakban.

Az alkotmány rögzítette a politikai intézményrend
szerben addig bekövetkezett változásokat, s deklarálta 
az állampolgári jogokat. Az alkotmány létrejötte az 
„új”, sztálini típusú politikai és jogrendszer kialakulását 
„fémjelezte”.

törvénycikkek. Franklin Társulat Kiadása. Bp.. é. n. 71. p.) 
J Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 539/1945. ME számú rendeleté 

az. államhatalom gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdések rende
zéséről. (Magyar Közlöny, 1945. 11. sz.)

5 Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. ... 22. p.
6 1945. évi III. törvénycikk a Nemzeti Főtanácsról. (Magyar Tör
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vénytár. 1943-1945. évi törvénycikkek.... 72. p.)
7 1945. évi V. törvénycikk a Moszkvában 1945. évi január hó 20. 

napján kötött fegyverszüneti egyezmény becikkelyezéséről. (Ma
gyar Törvénytár. 1943-1945. évi törvénycikkek. ... 73-79. p.)

* Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 526/1945. ME számú rendeleté 
az ország területi változásaira vonatkozó törvénycikkek hatályon 
kívül helyezése tárgyában. (Magyar Közlöny. 1945. 9. sz.)

9 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 14/1945. ME számú rendelete a 
közigazgatás ideiglenes rendezéséről. (Magyar Közlöny. 1945. I. 
sz.)

10 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 15/1945. ME számú rendelete a 
közalkalmazottak igazolásáról. (Magyar Közlöny. 1945. I. sz.)

11 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 529/1945. ME számú rendeleté 
a fasiszta politikai és katonai jellegű szervezetek feloszlatásáról. 
(Magyar Közlöny. 1945.9. sz.)

12 1945. évi VII. törvénycikk a népbíráskodás tárgyában kibocsátott 
kormányrendeletek törvényerőre emeléséről. (Magyar Törvény
tár. 1943-1945. évi törvénycikkek. ... 99-117. p.)

13 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1690/1945. ME számú rendele
té a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszerve
zéséről. (Magyar Közlöny. 1945. 26. sz.)

14 Egyezmény Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya és a 
Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetségének Kormánya kö
zött. a Magyarország részéről szállítandó áruk ügyében, amelyek
kel Magyarország a Szovjetuniónak a háborús cselekmények és a 
szovjet területek megszállása által okozott károk fejében jóvátétel
ként tartozik. (Magyar Országos Levéltár. Külügyminisztérium. 
XIX-J-1-f. 340.)

15 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1390/1945. ME számú rendele
té a nemzeti, felszabadulási és munka ünnepe napjának meghirde
tése tárgyában. (Magyar Közlöny. 1945. 9. sz.)

16 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. ME számú rendelete 
a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép föld- 
hözjuttatásáról. (Magyar Közlöny. 1945. 10. sz.)

17 A biriokmcntesítések 1945-1947 közölt zajlottak. A több száz 
birtokmentesítési kérelemből 1945-ben 51-et, 1946-ban 87-et. 
1947-ben 22-őt bíráltak el pozitívan. Ennél is elgondolkodtatóbb 
azonban a ..nagy" és a ..kis" birtokmentesítések száma és aránya, 
ami a birtokmegoszlási, illetve a politikai átalakulás folyamatait 
egyaránt pontosan jelzi. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a nem
zetgyűlés Politikai Bizottságának birtokmentesítési iratai. Magyar 
Országos Levéltár. XVIII-5. II. tétel.)

IS Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 6650/1945. ME számú rendele
té az általános iskolák szervezése tárgyában. (Magvar Közlöny.
1945. 105. sz.)

19 1945. évi Vili. törvénycikk a nemzetgyűlési választásokról. (Ma
gyar Törvénytár. 1943-1945. évi törvénycikkek. ... 110-133. p.)

31 A nemzeti kormány 12 330/1945. ME számú rendelete a magyar- 
országi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről. 
(Magyar Közlöny, 1945. 211. sz.)

31 A Gazdasági Főtanács 6/1945. GF számú rendelete a Gazdasági 
Főtanács Titkárságának létesítése és a Főtanács ügyrendjének 
megállapítása tárgyában. (Magyar Közlöny. 1946. 9. sz.)

22 1945. évi XI. törvénycikk az államhatalom gyakorlásának ideig
lenes rendezéséről. (Magyar Törvénytár. 1943-1945. évi törvény
cikkek. ... 134-136. p.)

2:1 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról. (Magyar 
Törvénytár. 1946. évi törvénycikkek. (Franklin Társulat Kiadása. 
Bp., é. n. 3. p.)

24 1946. évi VII. törvénycikk a demokratikus államrend és a köztár
saság büntetőjogi védelméről. (Magyar Törvénytár. 1946. évi tör
vénycikkek. ... 19-28. p.)

25 1946. évi X. törvénycikk az emberi alapjogok hatályosabb védel
méről. (Magyar Törvénytár. 1946. évi törvénycikkek. ... 43. p.)

26 A Magyar Köztársaság Kormányának 5000/1946. ME számú ren
deleté az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében 
szükséges egyes rendelkezések tárgyában. (Magyar Közlöny,
1946. 113. sz.)

27 A közellátásügyi miniszter 10 400/1946. KM számú rendelete a 
gazdálkodók 1946/47. évi termelési és beszolgáltatási kötelessé
gének szabályozása tárgyában. (Magyar Közlöny. 1946. 52. sz.)

28 A Magyar Köztársaság Kormányának 24 430/1946. ME számú 
rendelete az 1946/47. évi beszolgáltatási kötelességet teljesítők 
jutalmazása és a beszolgáltatási kötelességet nem teljesítők meg
bírságolása tárgyában. (Magyar Közlöny. 1946. 288. sz.)

29 A Magyar Köztársaság Kormányának 7090/1948. Korm. számú 
rendelete a mezőgazdaság fejlesztési járulék tárgyában. (Magyar 
Közlöny. 1948. 144. sz.)

30 A belügyminiszter 289 000/1946. BM számú rendelete az egyesü
leti alapszabályok általános kellékeiről szóló 77 000/1922. BM 
számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. (Magyar 
Közlöny, 1946, 110. sz.)

21 1946. évi XV törvénycikk a Magyarország és Csehszlovákia kö
zött lakosságcsere tárgyában Budapesten 1946. évi február hó 27. 
napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről. 
(Magyar Törvénytár. 1946. évi törvénycikkek. ... 64-71. p.)

32 A Magyar Köztársaság Kormányának 9000/1946. ME számú ren
deleté a forintérték megállapításáról. (Magyar Közlöny. 1946. 
169. sz.)

33 1946. évi XXII. törvénycikk a nőknek az egyetemekre és főisko
lákra való felvétele tárgyában. (Magyar Törvénytár. 1946. évi tör
vénycikkek. ... 96-97. p.)

14 1946. évi XIX. törvénycikk a munkavállalók egyéni szabadságát, 
jogegyenlőségét és emberi méltóságát sértő egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről. (Magyar Törvénytár. 1946. évi tör
vénycikkek. ...76-82. p.)

35 1946. évi XXV. törvénycikk a magyar zsidóságot ért üldözés 
megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről. (Magyar 
Törvénytár. 1946. évi törvénycikkek. ...104-108. p.)

36 Az igazságügy-miniszter 78 000/1946. IM számú rendelete a 
kényszermunka-büntetés végrehajtásának szabályozásáról. (Ma
gyar Közlöny. 1946. 292. sz.)

17 1946. évi XXVI. törvénycikk a képviselők összeférhetetlenségéről. 
(Magyar Törvénytár. 1946. évi törvénycikkek.... 108-124. p.)

’K 1947. évi IV. törvénycikk egyes rangok és címek megszüntetésé
ről. (Magyar Törvénytár. 1947. évi törvénycikkek. Franklin Tár
sulat Kiadás. Bp.. é. n. 6-8. p.)

39 1947. évi XVII. törvénycikk a hároméves gazdasági tervről. (Ma
gyar Törvénytár. 1947. évi törvénycikkek. ... 140-142. p.)

4111947. évi XVIII. törvénycikk a Párizsban 1947. évi február hó 10. 
napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában. (Magyar 
Törvénytár. 1947. évi törvénycikkek. ... 142-178. p.)

41 1947. évi XXII. törvénycikk az országgyűlési választásokról. 
(Magyar Törvénytár. 1947. évi törvénycikkek. ... 203-215. p.)

42 1947. évi XXXIII. törvénycikk a bevett és elismert vallásfeleke
zetek között az elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló kü
lönbségek megszüntetéséről. (Magyar Törvénytár. 1947. évi tör
vénycikkek. ... 251-252. p.)

41 1948. évi XXL törvénycikk a Moszkvában 1948. évi február hó 
18. napján aláírt magyar-szovjet barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási szerződés becikkelyezéséről. (Magyar 
Törvénytár. 1948. évi törvénycikkek. Franklin Társulat Kiadása. 
Bp.. é. n. 104-107. p.)

44 1948. évi VI. törvénycikk a Magyar Köztársaság megalapításának 
és az 1848/49. évi szabadságharc és forradalom emlékére engedé
lyezendő közkegyelemről. (Magyar Törvénytár. 1948. évi tör
vénycikkek. ... 10-11. p.)

45 A Magyar Köztársaság Elnökének 1948. évi január hó 31. napján 
kelt elhatározása közkegyelem tárgyában. (Magyar Közlöny, 
1948. 26. sz.)

46 1948. évi XXV. törvénycikk egyes ipari vállalatok állami tulaj
donba vételéről. (Magyar Törvénytár. 1948. évi törvénycikkek.
...110-120. p.)

47 A Magyar Köztársaság Kormányának 3160/1948. Korm. számú 
rendelete egyes nem parancsolt egyházi ünnepnapok munkanap
pá nyilvánítása tárgyában. (Magyar Közlöny, 1948. 66. sz.)

48 1948. évi XXXIII. törvénycikk a nem állami iskolák fenntartásá
nak az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontár
gyak állami tulajdonbevétele és személyzetének állami szolgálat
ba való átvétele tárgyában. (Magyar Törvénytár. 1948. évi tör
vénycikkek. ... 200-205. p.)

49 1948. évi XLVIII. törvénycikk a büntetőtörvények egyes fogyaté-



történeti szemle

kosságainak megszünicléséről és pótlásáról. (Magyar Törvénytár. 
1948. évi törvénycikkek.... 248-275. p.)

50 1949. évi II. örvénycikk a Közigazgatási Bíróság megszünte
téséről. (Törvények és Rendcletek Hivatalos Gyűjteménye. I. 
Törvények és törvényerejű rendeletek. 1949. Bp., 1950
10-11. p.)

51 ,949. évi VII. törvénycikk a hitbizományok megszüntetéséről. 
(Törvények és Rendeleteke Hivatalos Gyűjteménye I. Törvények 
és törvényerejű rendeletek. 1949. ... 27-29. p.)

5- 1948. évi XXXVIII. törvénycikk a Magyar Tudományos Tanács 
létesítése tárgyában. (Magyar Törvénytár. 1948. évi törvénycik
kek. ... 222-224. p.)

"  1949. évi XVI. törvény Népgazdasági Tanács létesítéséről. (Tör-
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Nagy Sándor:

Adalék az unitárius 
egyházi bíráskodás 

történetéhez

1869-1895

A NAGY GYÖRGY 
CONTRA BENICZKY EMÍLIA 

HÁZASSÁGI BONTÓPER TANULSÁGAI'

A  házassági bontóperek magyarországi történeté
ben új korszakot nyitott az 1868: XLVIII. te. „a 
vegyes házassági válóperekről”. Ez két fontos 

eljárásjogi változást tartalmazott: 1. hogy a házassági 
perben először az alperes, azután pedig -  a pert legfel
jebb 30 napon belül áttéve -  a felperes illetékes bírósá
ga hoz határozatot: 2. hogy a házassági bontóperek a fe- 

jq  lek saját hitelvei szerint tárgyalandók. A törvényhozó

ugyanakkor semmit sem bízott a véletlenre: az 1868: 
Lili. te. „a törvényesen bevett keresztyén vallásfeleke
zetek viszonosságáról” megteremtette a gyors, az illeté
kes lelkész közreműködésétől független áttérés lehető
ségét. egyúttal kimondta, hogy „Az áttértnek áttérése 
utáni minden cselekvényei azon egyház tanai szerint 
ítélendők meg, melybe áttért, s az általa elhagyott egy
ház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők"’ (8. §.).2

Mindez azt jelentette, hogy 1869-től minden, akár ró
mai katolikus szertartás szerint kötött házasság is fel- 
bonthatóvá vált; ez utóbbi esetben amennyiben egyik 
vagy mindkét fél előzőleg áttért valamely más (protes
táns) vallásra. Az áttéréssel ugyanis az adott házassági 
per a más (protestáns) vallás szerint illetékes bíróság elé 
került, amely kimondhatta a végelválást.

A törvényhozó szándéka nyilvánvaló volt: miután a 
polgári házasság bevezetése a kiegyezést követően el
maradt, a törvényhozás a felekezeti rendszer keretei kö
zött próbálta biztosítani a vallás- és lelkiismereti sza
badság elvének gyakorlati érvényesülését.

Az 1868: XLVIII. te. azonban ezzel együtt utat nyi
tott a 'jogszerű visszaélések’, a megunt házastárstól va
ló megszabadulás reményében eszközölt áttérések tö
mege előtt, amely hamarosan tökéletesen diszkreditálta 
a jogi felépítményt.3 A törvény jogi szempontból min
denképpen káros következményeit 1895-ig csupán a


