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lőző tanulmányunkban1 - amely kronológiáikig
jelen munka folytatását képezi - a hazai civil
szektor egy igen hányatott időszakát, a II.
világháborút követő fél évtized (1945-1950)
eseményeit, illetve azok jogi hátterét vázoltuk fel. Most
lássuk az előzményeket a Belügyi Közlöny alapján!
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Az 1945 után keletkezett, a hazai civil szervezetekre
vonatkozó jogszabályokat vizsgálva látható volt. hogy
a jogalkotás és a gyakorlat egyaránt háború előtti
mintákra épült rá. Mindez egyébként jó példázata a
magyar történelem zivataros 20. századának is: bár a
rendszerek közötti kontinuitás többször és igen élesen
megszakadt, egy-egy korszak lenyomata még sokáig
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a társadalmat. E folya
ken túl az alapítványok
mat egy fontos állomása volt a hazai civil szektor kiik
alapítóleveleinek jóváhagyását (ez a MK-ben is meg
tatása, amelynek jogi háttere és eszközrendszere már
található), valamint az ún. adománygyűjtési engedé
évekkel korábban készen állt. Ezen eszközök megis
lyeket5 is itt tették közzé. Ugyanakkor jelen esetben is
merése révén magát a folyamatot kívánjuk bemutatni.
hangsúlyozni szükséges, hogy a forrásanyag elsősorban
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például leventeegyesületekről44 lövészegyesületekről45
vagy kulturális egyesületekről.46 esetleg sportszerveze
tekről47 Alapítványokra vonatkozó szabályozás ritkán
fordul elő, akárcsak a II. világháború után.48 A „polgári
szervezetek" kőre szintén igen tág, ezeket ugyancsak
kisebb csoportokra bontva említették leginkább, mint
például a bibliaköröket.49 A normatív definíció azon
ban e formák esetében is hiányzott.
A civil szervezetekre vonatkozó szabályozás egyre
sokrétűbbé válásával viszont megjelent az igény egy
személyegyesülésekre vonatkozó, átfogó jogszabályi
fogalom megalkotására. A köznyelvben már a századforduló óta használt társadalmi egyesület kifejezés'’"
így került át ebben a korszakban jogszabályi szintre.
Először a rendeleti szabályozásban - címben és szöveg
ben egyaránt - a társadalmi egyesületek,51 társadalmi
sportszervezetek57 kifejezés jelentkezett az 1930—1940es években, majd a II. világháború után, kis átalakítás
sal, valószínűleg ebből alakult ki a társadalmi szerveze
tek máig élő normatív fogalma.
Úgy tűnik tehát, hogy e szóösszetétel kialakulása és
normativizálódása hosszabb, organikus fejlődés ered
ménye. Jelenkori használata azonban - mind tételesjo
gi, mind jogirodalmi szinten - a szocializmusban hoz
zátapadt jelentéstartalom miatt talán mégsem célszerű.
Az új, alulról, önkéntesen szerveződő magyar civil
szektor lényegét - véleményünk szerint - a civil szerve
zetek elméleti, illetve az önszerveződő közösségek nor
matív fogalma ragadja meg leginkább.

A jogszabályi háttér
A korszak bővelkedik a civil szervezetekre vonat
kozójogszabályokban, azt is lehetne mondani, hogy a
két világháború kora a hazai önszerveződés-történet
mintegy két évszázadának legjobban szabályozott
időszaka. A jogszabályi háttér átfogó elemzése helyett
éppen ezért csak a jogalkotás irányait, témánk szem
pontjából kulcsfontosságú kérdéseit ismertetjük az
alábbiakban.

A z egyesülés szabadsága
J A ]z ember sérthetetlen joga szabadon egyesülhetni
mind erkölcsi, mind anyagi érdekeinek fejlesztése,
támogatása és biztosítása végett. ”53 - fogalmazta meg
az egyesülés szabadságának lényegét alkotmányterve
zetében Kossuth Lajos, s Magyarhonban egészen az I.
világháborúig ennek szellemében jártak is el. A hábo
rús készülődés jegyében viszont előbb az egyesülési jog
korlátozásának lehetőségét teremtették meg törvényi
szinten, majd e felhatalmazás alapján a kormány ren
deleti úton alkotta meg a részletes szabályokat.
E szabályok többsége a háborút követően is hatály
ban maradt, így 1920-ra már az egyesülés szabadsága
helyett célszerű lehet az engedélyes egyesülési jog kife
jezést használni, hiszen a tipikus az egyesületalakítás
tilalma volt, amely alól a belügyminiszter jogszabály
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ban írt esetekben kivételt tehetett. Ha tett, és az adott
szervezet alapszabályait is láttamozta. az egyesület
jogképes lett.
Természetesen egyesület alakítását, több személy
közös célra történő egyesülését megakadályozni nem
lehetett, de létrejöttüket megnehezíteni, működésüket
ellehetetleníteni annál inkább. így kristályosodott ki a
két világháború között az. a szankciórendszer, amely az
anyagi és az eljárási normákat egyre inkább körbefonta.
Mindazonáltal hangsúlyozni szükséges: a szabályrend
szer léte nem jelenti azt, hogy a korszakban új
egyesület nem alakulhatott. A statisztikákat nézve erről
szó sincs, még ha e tendencia a tételes joggal ütközött
is. A cél ugyanis - sokáig - nem civil szervezetek leiszámolása. a civil szektor megszüntetése volt. hanem
csupán a fékek, a korlátok megteremtése, amelyek kö
zölt - ha szükségesnek tűnt - a civil szektor összeté
telét, céljait, tagságát, formáit befolyásolni, alakítani le
hetett.
A korabeli törvényi szintű szabályozási fentebb már
bemutattuk, szükséges viszont a háborús korlátozások
ismertetése. A szisztéma az előző világháborúhoz
hasonló: törvényi felhatalmazás alapján rendeletekben
rögzítették a gyakran változó részletszabályokat.
A honvédelemről szóló 1939:2. re.,54 amely hatályon
kívül helyezte a háború esetére szóló kivételes intézke
désekről szóló 1912:63. te-t, valamint az erre hivatkozó
rendeletek jelentős részét, felhatalmazást adott,55 hogy
az állambiztonság, a közrend és közbiztonság érde
kében a kormány rendeletet alkothat: a) új egyesület,
fiókegyesület alakításának megtiltása: b) már meglevő
egyesületek, fiókegyesületek működésének korlátozása
vagy felfüggesztése; c) a kereskedelmi társaságok vagy
külön törvények alapján létesült oly társulatok,
pénztárak és más hasonló testületek, amelyek közigaz
gatási hatósági ellenőrzés alatt nem állnak, rendőrségi
ellenőrzés alá vonása érdekében.56
Az egyesülési jog korlátozása tárgyában kiadott
d l 10/1939 ME rendelet egészen gyorsan megszületett,
már 1939. szeptember 2-án hatályba is lépett. A ren
delet megtiltotta új egyesületek, fiókegyesületek és
más, „egyesületi jellegű szervezetek" alakítását, a már
létező, láttamozott alapszabállyal rendelkező ilyen
szervezetek felett fokozott rendőrségi ellenőrzést írt elő
(1-2. §). Ennek fényében a rendőrség javaslatot tehetett
a szervezetek működésének korlátozása vagy felfüg
gesztése érdekében a belügyminiszterhez, a javaslatról
a minisztérium (értsd: kormány) döntött - ám szükség
esetén a jelentés bevárása nélkül is (3. §).57 A
8110/1939 ME rendeletnek rövid időn belül három
kiegészítése is született, amelyek közül a két utolsó
mind tárgyi, mind személyi hatályát illetően túllépett a
mintaként szolgáló első világháborús szabályozáson.58
A 10.620/1939 ME rendelet59 felhatalmazta a bel
ügyminisztert, hogy a szervezetalapítási tilalom alól
olyan új egyesületek és fiókegyesületek tekintetében
kivételt tehessen, amelyek a) megalakítását törvény írja
elő: b) hadijótékonysági, honvédelmi célra alakultak; c)
népbetegségek elleni küzdelem eredményesebbé
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tételére alakultak; d) amelyek „megalakulását fontos
országos közérdek teszi kívánatossá. ” A négy feltétel
ből három esetben - különösen a legutolsóban - a mi
niszter szinte szabad kezet kapott az új szervezetek
megalakítása kapcsán.
A 8850/1940 ME rendelet60 a belügyminiszter fel
hatalmazását bővítette tovább, amikor lehetővé tette,
hogy az új egyesületek, fiókegyesületek megalakulását
„különleges helyi, közművelődési, gazdasági vagy más
fontos" közérdekből is engedélyezhesse.
A 850/1941 ME rendelet61 a tárgyi hatály mellett a
személyi kört is bővítette. A hatáskörök megosztása
szempontjából is érdekes jogszabály szervezetalakítási
felhatalmazást adott a kereskedelem- és közlekedésü
gyi, valamint az iparügyi miniszternek, hogy hatás
körükben, ám a belügyminiszterrel egyetértve fontos
közérdekből, de csak ha egyéb jogszabályi akadálya
nincs, új egyesületek, fiókegyesületek megalakulását
engedélyezhessék. Látható, hogy a belügyminiszter ed
dig kizárólagos kivételes hatásköre itt megosztásra
került, de erős korlátozások: konjunktív feltételek mel
lett.
A kormány rendeletéit egyes esetekben a belügymi
niszter az azokat végrehajtó apparátus számára rész
letesen is megmagyarázta, felhívva a figyelmet egyes
jogalkalmazási kérdésekre.62 E tekintetben az egye
sülési jog korlátozása tárgyában kiadott 355.500/1939
BM körrendeletét63 s az ezt kiegészítő 153.000/1940
BM rendeletetM kell megvizsgálnunk.
A körrendelet a 10.620/1939 ME rendeletben
rögzített kivételekre hoz példákat. Ennek alapján az itt
említett szervezetek fiókegyesületeinek megalakulását
az alispán/polgármester/közigazgatási kirendeltségvezető65 tudomásul vehette:66 leventeegyesületek, ön
kéntes tűzoltószervezetek. Vöröskereszt Egylet. Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetsége, repülőegye
sületek, Légoltalmi Liga. Tűzharcos Szövetség, tü
dővész leküzdésére alakult egyesületek.
A rendelet a 8830/1940 ME rendelet kiegészítéseit
magyarázva 14 szervezetet67 is felsorol, amelyek fiókegyesületeinek megalakulását helyi szinten tudomásul
kell venni. E felsorolás azért fontos - s a rendelet való
di jelentőségét is ez adja - , mert a BK-ból, s így a
később elemzett táblázatokból e szervezetek és fiókegyesületei kimaradtak, ezért pontos számukat - levél
tári adatok híján - az 1945-1950 közötti feloszlatások
fényében csak becsülni tudjuk.68

A civil szervezetek feletti felügyeleti
hatáskörök változásai69
Az ún. főfelügyeleti jogkört a civil szervezetek felelt
1848/49-ben és 1867-től a felelős magyar minisztéri
um, azon belül pedig elsődlegesen a belügyminiszter
gyakorolta. A belügyminiszter ez irányú hatáskörei
kezdetben szokásjogon alapultak és általánosak voltak.
A különböző jogszabályok ebből az általános hatáskör
ből szakítottak ki egy-cgy darabot más miniszterek
számára. Ily módon keletkezett például a kereskedelmi

miniszter vasúti egyletek vagy a honvédelmi miniszter
tűzharcos szervezetek feletti felügyeleti jogköre.70
1922-ben azonban a belügyminiszter elsőbbségét e
területen törvénybe foglalták; ez volt a már fentebb
elemzett 1922:11. te. Eszerint a nem belügyminiszteri
felügyelet alá tartozó szervezetek esetében az illetékes
miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben gyakorol
ja felügyeleti jogkörét.71 Ezt az állapotot az 1938:17. te.
is megerősítette.72
A belügyminiszter általános jogköre háborús időben
azonban ennél szőkébb volt: feloszlatás és alakítás
tekintetében a jogosítványok nagy része a kormányt
magát illette.7' Az más kérdés, hogy a kormány miután szervezetalakítási tilalmat rendelt cl - a kivéte
lesen engedélyezett új szervezetek alapszabályainak
jóváhagyására a belügyminisztert jelölte ki.
A belügyminiszter kivételes hatalmát 1941-ben a
kereskedelmi, illetve az. iparügyi miniszter erősen kor
látozott hatáskörei némiképp szűkítették, de egyes
szervezetek esetében a minisztérium külön rendeletet is
kibocsátott a felügyeleti hatáskörök rendezése végett. ' 1
1943-ban Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
rendeletében összefoglalta a felügyeleti hatáskörökkel
kapcsolatos fontosabb változásokat; erről szól a külön
böző társadalmi egyesületek főfelügyeleti jogkörében
történt változások tárgyában kiadott 185.000/1943 BM
rendelet.1* A rendelet rögzíti, hogy felügyelet szem
pontjából: a) a biztosító egyesületek a pénzügyminisz
terhez: b) a felsőoktatási egyesületek, a ,.társadalmi
sportsz.ervez.etek". a cserkészszervezetek, illetve a Ma
gyarországi Németek Szövetsége ifjúsági szervezete
ként működő Német Ifjúság a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez: c) a leventeegyesületek a honvédelmi mi
niszterhez kerültek át. Csakúgy, mint manapság, a sport
területén való osztozkodás - kettőssége miatt - gyakor
lati nehézségeket okozott. A hatáskörök egyértelmű el
választása érdekében a belügyminiszter hatáskörében
maradó sportszervezetek típusait külön megjelölték. A
belügyminiszter hatáskörében maradtak: a) az autó-,
motor- és repiilősport-egyesületek: b) lóverseny- és
agarászegyletek; c) sporthorgász és postagalamb egye
sületek; d) „az. olyan társadalmi egyesületek, amelyek
címükben sem használják a kizárólagos sportegyesületi
megjelölést és amelyek egyéb főcélkitíízés mellett mel
lékesen egyes szakosztályaik útján testedző tevékeny
séget is folytatnak, anélkül azonban, hogy tagjaik bár
mely testedzési ágat versenyszerűen űznének... ”76
Fontos megjegyezni, hogy bár a belügyminiszter
presztízsvesztesége nyilvánvaló, egy komoly jogo
sítvány azonban változatlanul az ő kezében maradt:
valamennyi hazai egyesület „alakuló vagy egyéb köz
gyűlései és gyűlései" engedélyezése. E területen az új
donsült ..érdekelt miniszterek" továbbra is együttmű
ködni voltak kénytelenek a belügyminiszterrel.
Végül meg kell említeni az. egyes ipari egyesületek,
szövetségek és ipartársulatok bejelentési kötelességéről
szóló 24.300/1944. IBM rendeletéi, amely azon. iparo
sok érdekeinek előmozdítása céljából alakított szerve
zetek külön bejelentési kötelezettségét írta elő. amely5
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nek tagjai között „gyárszerű" iparűzést folytató iparos
is van.77
A több évtizedes hagyományokat - valószínűleg a
háborús állapotok miatt - felrúgó szabályozás nem volt
hosszú életű. A belügyminiszterek 1946-ra szinte min
den korábbi jogosítványt visszavettek a civil szektor
felett.

A z eljárási szabályok változása
Eljárási szabályok alatt alapvetően három kérdéskört
szükséges érinteni a további részletesebb kutatások
elősegítése érdekében: formai előírások, alapszabá
lyokkal kapcsolatos szabályozás és jogértelmezési nor
mák.
Az eljárási szabályok területén az 1919-es nép
törvény csak néhány formai követelményre utalt, e
kérdéskört valószínűleg alsóbb szintű jogszabályok
rendezték volna, amelyek megalkotására már nem
maradi idő. A dualizmuskori belügyminiszteri ren
deletek ennélfogva egészen az 1920-as évek elejéig vál
tozatlan formában hatályban maradtak. Az 1922:1. te.,
valamint az annak végrehajtásáról szóló 45.093/1922.
BM körrendelet egyesületi nyilvántartás vezetéséről
rendelkezett. A korszak egyesületi szempontból talán
legnagyobb hatású jogszabálya, afféle egyesületi kódex
jelleggel, Klebelsberg Kunó gróf belügyminisztersége
alatt született. Az egyesületi alapszabályok általános
kellékeiről szóló 77.000/1922. BM rendelet78 célja az
átfogó szabályozás megalkotása, összefoglalni „azokat
az általános elveket, illetve szervezeti alaki kellékeket,
amelyeket a joggyakorlat minden egyesületi alapsza
bálytól megkíván. ”7'’
Több belügyminiszteri rendelet foglalkozott a
korszakban az egyesületi alapszabályokkal, mégpedig
két irányból. Egyrészt egyes hazai egyesüleltípusok,
mint például a leventeegyesületek, az önkéntes
tűzoltótestületek vagy a KÁLÓT szervezetei80 számára
kötelezően alkalmazandó alapszabályminták készül
tek.81 Másrészt pedig jelentős előkészítést igényelt a
visszatért területeken működő civil szervezetek alap
szabályai hazai joggal való összhangjának megterem
tése, amit szintén rendeleti formában végzett el a mi
niszter.82 Itt szükséges szólni az alapítványok alapítóle
veleinek kiállításával kapcsolatos szabályozásról, ame
lyet a 197.300/1940. BM rendelet tartalmaz.83
Végezetül meg keli említeni, hogy a rendeletek, körrcndeletek jelentős része nem. vagy nem csak új szabá
lyozást tartalmazott, hanem - a joggyakorlatot egysége
sítendő - elhatárolási, jogértelmezési kérdésekkel is
foglalkozott. A magyarázat nem ritkán jogelméleti fej
tegetésbe csapott át,84 amely jól mutatja a minisztériu
mi apparátus magas szintű elméleti felkészültségét.83

A zsidó szervezetekre vonatkozó szabályok
A miniszteri intézkedések áttekintése során látható
lesz. hogy a mintegy félezer feloszlatott szervezet nagy
része a zsidó kultúrához, valláshoz kötődő szervezet
volt, és 1944-ben került feloszlatásra. A feloszlató
határozatok - amelyek számát minden esetben feltün
6

tették a szervezetek neve mellett - pontos tartalmát le
véltári kutatás során lehetne feltárni, ennek hiányában a
zsidó szervezetekre vonatkozó felos/latások jogszabá
lyi hátteréről viszonylag keveset tudunk. A BK ugyanis
e feloszlató határozatok közlésekor nem jelölte meg a
miniszteri intézkedés alapjául szolgáló konkrét jogsza
bályhelyeket. Forrásunk alapján annyi azonban megál
lapítható. hogy a már létező törvények és rendeletek
megfelelő hátteret jelenthettek akár a zsidó szervezetek
feloszlatásához is.
Éppen ezért itt csupán az ún. második zsidótörvény
civil szervezetekkel kapcsolatos rendelkezéseire uta
lunk. A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának
korlátozásáról szóló 1939:4. te. kellős szabályrendszert
fogalmazott meg a zsidók civil szervezetekben való
részvételével kapcsolatban. Egyrészt tiltásként kimond
ta. hogy „Itliszlviselőként vagy egyéb alkalmazottként
zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, község,
úgyszintén bármely más köztestület, közintézel vagy
közüzem szolgálatába. "(5. $) Ez véleményünk szerint
az. e körhöz kapcsolódó civil szervezetekben való
részvételre is vonatkozott. Ezt a meglátást erősítheti,
hogy a másik, nem tiltó, hanem korlátozó rendelkezés
konkrétan visszautal az előbb citált szakaszra.86 Vagyis
közszolgálathoz kapcsolódóan a te. tiltott, más tevé
kenységhez kapcsolódó civil szervezetekben való rész
vétel esetén pedig 12%-os kvótát írt elő. Megemlítendő,
hogy a le. felhatalmazást adott a vallás- és közoktatás
ügyi miniszternek, hogy rendeletben szabályozza „az
izraelita Iáttanító iskolák és tanfolyamok számát,
szervezetét, működését és felügyeletét... ", e szervezetek
egy része szintén civil szervezeti formában működött.

A civil szervezetekre vonatkozó
hungarista joganyag
1944. október 15. után - az államszervezet egyre
gyorsuló bomlása miatt - jogszabályokról már nem
beszélhetünk. Az ideiglenes állapotnak paradox módon
Szálasiék is tudatában voltak, csakhogy ők még a
visszatérésre készültek.87 Ennek jegyében láttak neki
1944 végén a hivatásrendek felállításának, valamint
egy hungarista ifjúsági szervezet létrehozásának. ME
rendelet formájába öntött elképzeléseik papíron marad
tak, néhány megjegyzés azonban e tervezetekhez is
szükséges.
A Dolgozó Nemzet Hivatásrendjének (DNRH) felál
lításáról szóló 3.920/1944. MF. rendelet, majd az annak
végrehajtásáról szóló 4300/1944 ME rendelet alapján
14 hivatásrend felállítását tervezték. Ezekből a HK
utolsó előtti lapszámában közzétett rendeletckkel az
egészségvédők, a közalkalmazottak, az önálló értelmi
ségiek, a parasztok, a bányászok, a munkások, a közle
kedésben dolgozók, az egyháziak és a céhbeliek hiva
tásrendjét hozták létre.88 A hivatásrendi szervezet
„...kötelezően magában foglalja a Nemzet minden dol
gozó tagját. "89 Vagyis kötelező tagságról van szó.
amely szöges ellentétben áll az önszerveződésen ala
puló civil szektorral, így a konkurencia megszüntetése

Jós
már csak idő kérdése volt. A 4300/1944 ME rendelet 7.
§ (2) bekezdése általánosságban ezt ki is mondta: ,,[a]
DNHR felállításával egyidejűleg valamennyi hasonló
egyesület, intézmény és egyél) szervezet feloszlatásáról
és a DNHR-he való beolvasztásáról a RN [rendnagy D. E.] gondoskodik. A beolvasztás tényével ezek az
egyesületek, intézmények és egyéb szervezetek
megszűnnek. A megszűnéssel az említeti egyesüllek,
intézmények és egyéb szervezetek vagyona a DNHR-re
száll át...." A részletszabályokat azonban a márciusban
közölt nyolc rendelet tartalmazta, amelyek mellék
leteiben összesen 661 szervezet feloszlatásáról is dön
töttek. Valamennyi rendelet felépítése, szövegezése
egyforma, melléklet csupán az egyháziak hivatásrend
jéhez nem készült. A közzétett feloszlatások nem
csupán a központi szervezetet, hanem „azoknak bárhol,
bármilyen elnevezéssel működő tagozatait” is érintet
ték. Azon szervezetek, amelyek a felsorolásból
kimaradtak, de az adott hivatásrenddel azonos
tevékenységi körben működtek „kötelesek fennállá
sukat, illetve működésüket 1945. évi április hó 30-ig, a
jelenleg idegen megszállás alatt lévő területeken pedig
a felszabadítás után a polgári közigazgatás
bevezetésétől számított 30 nap alatt / .../ bejelenteni"
(2. §)• A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén c
szervezetek 1945. május 1-jével, illetve a „jelenleg
megszállt területen a bejelentési kötelezettség ered
ménytelen elteltét követő napon megszűnnek." (3. §)
Összegezzük tehát, hogy e többrétű szabályozás mit is
jelentett. A mellékletben közzétett szervezetek, valamint
azok tagszervezetei a rendelet erejénél fogva megszűnt
nek tekintendők azoknál a tevékenységi köröknél, ame
lyekre nézve a hivatásrendet létrehozták. Kimaradtak: a
katonák, az anyák, a nemzetnevelők, a kereskedők, a
hiteléletben dolgozók hivatásrendjének működéséhez
kapcsolódó szervezetek. A hivatásrendek létrehozásáról
szóló rendeletek mellékleteiben fel nem sorolt
szervezetek haladékot kaptak, egyúttal számukra beje
lentési kötelezettséget írtak elő. Tehát a 661 szervezet a
tervezettnek csupán egy részét teszi ki, de még így is Rajk László és Kádár János intézkedéseit nézve abszolút rekordnak tűnik, hiszen egy lapszámban ők is
„csak" 3-400 szervezet feloszlatását telték közzé.
Végül utalnunk kell a Hungarista Ifjúság Országos
Szervezetének felállítása tárgyában kelt 366/1945 ME
rendeletre, amely elnevezése alapján akár civil
szervezet is lehetett volna, de a rendelet 5. §-a életkor
hoz kötött kötelező tagságot írt elő.

Miniszteri intézkedések
A jogszabályi háttér elemzése már átvezet a minisz
teri intézkedések területére. Az intézkedéseket nézve
látható, hogy a II. világháború alatt és azt követően
többnyire hasonló intézkedések fordulnak elő a forrá
sokban. Négy lényegi különbség azonban azonnal meg
állapítható.

Az egyik az, hogy vannak olyan intézkedésfajták,
amelyek csak 1944 előtt különíthetőek cl, ilyen a helyi
szervezetek alakításának engedélyezése vagy az
érdekképviseleti szervként való elismerés.90 Vannak
azonban csak 1945 után önállósult hatáskörök, mint
például a nyilvántartásból törlés vagy a láttamozás elu
tasítása. amelyet 1937-1945 között nem alkalmaztak
vagy inkább nem tettek közzé.
A civil szervezeteket érintő intézkedések határozati
és jogszabályi formában egyaránt fliegtalálhatók. Míg
azonban a háborút követően a jogszabályban kimondott
feloszlató rendelkezéseknek egyedi aktusokkal szerez
tek érvényt, addig itt mind az alapszabályok jóváha
gyásánál. mind a feloszlatásoknál előfordul, hogy meg
elégedtek csupán a normatív szabályok közlésével.91
A háború alatti intézkedések egy részét - egy jól
elkülöníthető csoport kivételével - különböző minisz
terek hozták,92 de a BK-ban ezeket pont a joggyakorlat
egységesítése miatt mindig közölték, hiszen a felü
gyeleti jogkör elsősorban és elsődlegesen a belügymi
nisztert illette meg. A háború utáni intézkedések vi
szont szinte kivétel nélkül a belügyminiszterhez köthe
tők, így ott e kérdés fel sem merült.
A jól elkülöníthető csoportot a zsidó kultúrához, val
láshoz, személyhez kötődő szervezetek jelentették,
amelyek szintén hiányoznak az 1944 utáni anyagból.
Ez a csoport főként egy évhez, 1944-hez. köthető, de
mennyiségét tekintve - ha a már csak jelképesnek te
kinthető Szálasi-féle ME rendeleteket nem tekintjük az egész időszak összes intézkedését meghaladja.
Éppen ezért az e szervezetekre vonatkozó forrás
anyagot több szempontból is megpróbáljuk bemutatni.
Mint említettük, jogszabályi hivatkozás csak elvétve
fordul elő az egyes intézkedéseknél, s akkor is e négy
jogszabályra hivatkoztak: az ipartörvényről szóló
1884:17. te.-re93 az egyesülési jog korlátozása tár
gyában kiadott 81 10/1939. ME rendelet kiegészítéséről
szóló 8850/1940 ME rendeletre,94 valamint az Országos
Falusi Kislakásépítési Szövetkezet Alkalmazottai Segélyzőegyletének felügyelete tárgyában kelt 3700/1942.
ME rendeletre és az ipari termelés megszervezéséről
szóló 2010/1944. ME rendeletre.95
Külön csoportként említhetők a magyar jogszabá
lyoknak megfelelő alapszabály-módosításokat jóvá
hagyó intézkedések. Jogszabályi hivatkozást ezekben
az esetekben is csak elvétve, s kizárólag az ipartör
vényre utalóan találunk.96 A feloszlató határozatoknál
sem a később hírhedtté váll 1938:17. tc.-nek. sem az
ahhoz kapcsolódó 181.000/1937. BM rendeletnek nincs
nyoma.
Még mielőtt az intézkedéseket összesítő táblázatot
szemügyre vennénk, meg kell említeni, hogy a civil
szervezetek feloszlatása a korszakban két formában
történt: a) határozatok; b) jogszabályok útján.
A miniszteri intézkedéseket a könnyebb áttekint
hetőség végeit lássuk táblázatba foglalva is (lásd a 8.
oldalon!).
Bár a jogszabályi háttér már 1938-tól készen állt,
feloszlató határozatokat csak 1941-től találunk, s azo7

Miniszteri intézkedések száma és megoszlása 1938-1945 között
Intézkedés

Helyi csoport Érdekképviseleti
Feloszlás Önkormányzat Alapszabály alakításának
szervként való
jóváhagyása felfüggesztése jóváhagyása engedélyezése
elismerés

Feloszlatás
év

június

július

augusztus
szeptember
október
február

8

0

684

46

14

6

1140

21
14
6

679

0

0

1065

7

2

0
0
0
1

0
0
0

kát is általában a kereskedelemért vagy az iparügyért
felelős miniszterek hozták meg. A belügyminiszter
csak 1944-től kapcsolódott be. de ekkor négy kivételé
vel az összes feloszlató határozat hozzá köthető. Az
általa feloszlatott civil szervezetek pedig - elnevezésük
alapján - néhány kivétellel mind a zsidó kultúrához,
valláshoz, személyhez kötődő szervezetek (továbbiak
ban: zsidó szervezetek) voltak. Forrásunk alapján ennél
pontosabban a zsidó szervezetek nem különíthetőek el.
de - a Zsidó Lexikont nézve - valószínűnek látszik,
hogy egyes feloszlatott, ám a nevük alapján nem zsidó

április
május

0

1
0
1

0
2
18
5
361

Hónap

5

1
1
4

1940
1941

Összesen

3
1
0

0

0
0

0
0

1942
1943
1944
1945. márc.
26-áig

0
0
3
3
0

0
0
0
13
47
24
372

0
0
0
10

1938
1939

Összesen

0
0

0
0

szervezetek is összefüggésbe hozhatóak zsidó szemé
lyekkel.47
Szólnunk kell pár szót az 1945-ben hozott intézke
désekről is. Ezek négy csoportra bonthatók, három eset
ben határozati formában Vájná Gábor belügyminiszter,
egynél normatív módon Szálasi Ferenc járt el. Az alap
szabály-jóváhagyások között 3 önkéntes tűzoltótestü
letet és 2 helyi csoportot találunk, de ez utóbbiakat már
nem vették külön. A feloszlatásoknál nem zsidó és zsidó
szervezetek mellett a HK utolsó előtti lapszámában egy
Szálasi által jegyzett rendeletfüzér mellékleteiként több

Elnevezése alapján zsidó kultúrához, valláshoz, személyhez kötődő szervezet
a feloszlatott civil szervezeteken belül 1944-1945-ben I. (darab; százalék)
Összesen
BK jelzet (lapszám,
Elnevezése alapján a Elnevezése alapján nem a
(darab; százalék)
zsidó kultúrához,
dátum)
zsidó kultúrához,
valláshoz, személyhez
valláshoz, személyhez
kötődő szervezet
kötődő szervezet (darab;
(darab; százalék)
százalék)
3(100)
BK 1944/17. (IV. 23.)
3(100)
0(0)
18(100)
BK 1944/19. (V. 7.)
12(67)
6(33)
2(100)
2(100)
0(0)
BK 1944/23. (V. 28.)
1 (100)
BK 1944/24. (VI. 4.)
1(100)
0(0)
47(100)
3 (6,39)
BK 1944/26. (VI. 18.)
44(93,61)
12(100)
BK 1944/27. (VI. 25.)
11 (91,67)
1 (8,33)
189(100)
16(8,47)
BK 1944/28. (VII. 2.)
173 (91,53)
1 (100)
1 (100)
BK 1944/29. (VII. 9.)
0(0)
48(100)
BK 1944/30. (VII. 16.)
47 (97,92)
1 (2,08)
5(14.29)
34(100)
29(85,71)
BK 1944/31. (VII. 23.)
2(100)
1 (50)
BK 1944/32. (VII. 30.)
1 (50)
BK 1944/33. (VIII. 06.)
BK 1944/38. (IX. 10.)
BK 1944/42. (X. 08.)
HK 1945/10.(11. 12.)

0(0)
0 (0)

március

HK 1945/13.(11. 16.)
HK 1945/19.(111. 16.)

0 (0)
0(0)
9(90)
7(100)

Összesen

-

336 (88,65)

1(100)
1 (100)
2(100)
1(100)
1 GO)
0(0)

1 (100)
1 (100)
2(100)
1(100)
10(100)
7(100)

43(11,35)

379(100)

Jog
mini 600 szervezet feloszlatását közölték a hivatásren
dek létrehozásával kapcsolatban. A zsidó szervezetek
esetében véleményünk szerint a határozatok még 1944.
október 15. előtt elkészültek, legalábbis erre vall, hogy
azokat az 1944-ben megismert rend szerint, törvényhatóságok köré csoportosítva tették közzé. A hivatásren
dekhez kapcsolódó feloszlatások összetétele vegyes:
többnyire egyesületek, azon belül országos egyesületek,
de alapok, asztaltársaságok, kamarák és ipartestületek
neveit is tartalmazza. Elnevezése alapján zsidó
szervezet e listákon nem szerepel.

A 8. oldal alsó felén látható táblázat az időbeli meg
oszlás alapján választja szét a feloszlatott zsidó és nem
zsidó szervezeteket. Látható, hogy az abszolút csúcsot jú
lius elején érték el. de tulajdonképpen június-júliusban
végig nagy számban közöltek feloszlató határozatokat.
A következő táblázat (a 9. oldalon) az időbeli
megoszlást árnyalja tovább, megmutatva, hogy a nyári
hónapokban közzétett határozatok mind a zsidó, mind a
nem zsidó szervezetek feloszlatása szempontjából
csúcspontnak vehetők, hiszen az előbbiek 787r, az
utóbbiak 59%-át júliusban oszlatták fel.

Elnevezése alapján zsidó kultúrához, valláshoz, személyhez kötődő szervezet
a feloszlatott civil szervezeteken belül a BK,
illet ve a HK alapján, 1944-1945-ben II. (darab; százalék)
Hónap

Elnevezése alapján a zsidó
Elnevezése alapján nem a
kultúrához, valláshoz,
zsidó kultúrához, valláshoz,
személyhez kötödö szervezet személyhez kötödö szervezet
(darab; százalék)
(darab; százalék)

január
február
március
április
május
június

0 (")
0 (0)
0(0)
3 (0,89)
12(3.57)
55 (16,37)

július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
Összesen

250 (74.4)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
9 (2,68)
7 (2.08)
336 (100)

A BK adatsorai területi megoszlás szerint is tanulsá
gosak. (Lásd a 10-11. oldalon!) Az. érintett szervezetek
túlnyomó részénél zárójelben a székhelyet is feltüntet
ték, ám nem mindenhol. S bár a helyiség megjelölése
nélkül álló szervezetek többsége is könnyen lokalizál
ható lett volna, helyesebbnek tűnt ezeket külön
kategóriaként kezelni.
A zsidó szervezeteket érintő feloszlató határozatok
település szerinti vizsgálata több szempontból is
érdekes: egyrészt úgy tűnik, hogy a feloszlatásoknak
megyék szerint láttak hozzá, s ha később kiderült, hogy
valahol kimaradt még egy-egy szervezet, azt a
következő lapszámban külön sorban közölték. Ez
egyébként az intézkedések tervszerűségére utal.
Másrészt viszont, s ehhez, nyújt támpontot utolsó
táblázatunk (lásd a 12. oldalon), a BK lehetőséget nyújt
a feloszlatások trianoni határok és visszatért területek
szempontjából történő vizsgálatára is.

0 (0)
0(0)
0(0)
0(0)
S (18.6)
5(11,63)
24(55.81)

Összesen
(darab; százalék)

0 (0)
0 (0)
0(0)
3 (0,79)
20 (5,28)
60(15,83)
274 (72,3)

1 (2,33)
1 (2,33)
2(4,65)

1 (0,26)
1 (0,26)
2 (0,53)

0(0)
0 (0)
o (0)
2 (4,65)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
11 (2,9)
7(1,85)
379(100)

0 (0)
43 (100)

A zsidó szervezetek feloszlatása döntően a trianoni
határok között maradt, mind az érintett települések,
mind pedig a szervezetek arányát nézve. A visszatéri
területeken belül Kciet-Magyarország és Erdély volt
leginkább érintett, de ott is különösen a partiumi
Szatmárnémeti, illetve a Felvidék, ahol azonban több
település között oszlanak meg az adatok (Kassa,
Dunaszerdahely). Érdekes módon hiányoznak a jelen
tős zsidó lakossággal bíró délvidéki városok, mint
például Újvidék vagy Szabadka.

Összegzés
A belügyi tárcalap, a BK alapján vizsgáltuk meg az.
1945-öt közvetlenül megelőző feloszlatásokat, illetve
miniszteri intézkedéseket, valamint ezek jogszabályi
hátterét. Ennek során néhol korábbra, egészen az 1.
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Elnevezése alapján a zsidó kultúrához, valláshoz, személyhez kötődő szervezet
a feloszlatott civil szervezeteken belül 1944-1945-ben III. (az érintett települések szerint)
Példák
A településen érintett,
Település neve
BK jelzet
Hónap
elnevezése
alapján
a
zsidó
(lapszám,
kultúrához, valláshoz,
dátum)
személyhez kötődő szervezet
(darab)
Magyar Zsidók
Budapest (3)
Budapest
BK 1944/17.
április
Egyesülete
(IV. 23.)
í 172.117/1944 BMh)
BK 1944/19. Budapest és hely nélkül Budapest (5) és hely nélkül (7) Budapesti Igaz Tora
május
és Jesivákat támogató
(V. 7.)
Egylet (172.207/1944
BMh)

június

július
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BK 1944/23. Budapest és hely nélkül Budapest (0) és hely nélkül (0)
(V. 28.)
Léva (0)
Léva
BK 1944/24.
(VI. 4.)
Kecskemét (3), Pécs (3), Baja
BK 1944/26 Kecskemét, Pécs, Baja,
(2), Mágocs (2), Mohács (2),
Mágocs, Mohács, Siklós,
(VI. 18.)
Siklós (4), Budapest (2),
Budapest, Nagyvárad,
Nagyvárad
(1). Beszterce (1),
Beszterce. Bicske,
Bicske (1), Dunapentele (1).
Dunapentele, Ercsi,
Ercsi (1), KápolnásnyékKápolnásnyék-Velence.
Velence 1.1), Lovasberény (1).
Lovasberény, Mór,
Mór (1), Sárbogárd (3),
Sárbogárd, Szatmárnémeti
Szatmárnémeti (15)
Budapest
(1), Nagykanizsa (0).
Budapest,
Nagykanizsa,
BK 1944/27.
Nagykőrös
(1), Miskolc (7) es
Nagykőrös,
Miskolc
és
(VI. 25.)
hely nélkül (2)
hely nélkül

Kecskeméti Izraelita
Szentegylet
(177.803/1944 BMh),
Pécsi Izraelita
Nöegylet
(178.856/1944BMh)

Miskolci Izraelita
Komaegylet
(173.091.1944 BMh)

Pesti Chevra Kadisa
Vác (1), Budapest (7),
BK 1944/28. Vác, Budapest, Kolozsvár,
Izraelita Szentegylet
Kolozsvár
(2),
Szeged
(4),
Szeged, Székesfehérvár,
(VII. 2.)
(181.381/1944
BMh),
Székesfehérvár
(1),
Zalaegerszeg, Makó,
Zalaegerszeg (5), Makó (3), Budai Chevra Kadisa
Hódmezővásárhely, Pécs,
Hódmezővásárhely (3), Pécs Izraelita Szentegylet
Baja, Gyöngyös,
(181.380/1944 BMh)
(0)
, Baja (0), Gyöngyös (6),
Mosonni agyaróv ár,
Mosonmagyaróvár (2),
Győrszenlmárton, Tét,
Győrszentm árton (1), Tét (1).
Szentes, Csongrád,
Szentes (3), Csongrád (2),
Szolnok, Jászberény,
Szolnok (2), Jászberény (1),
Karcag, Kisújszállás,
Karcag (1), Kisújszállás (3),
Túrkeve, Mezőtúr,
Túrkeve (1), Mezőtúr (2),
Jászárokszállás,
Jászárokszállás (2),
Jászalsószentgyörgy,
Jászalsószentgyörgy (1),
Jászladány, Jászapáti.
Abádszalók, Kunmadaras, Jászladany (1), Jászapáti (1),
Abádszalók (1), Kunmadaras
Dévaványa, Kunhegyes,
(1), Dévaványa (2), Kunhegyes
Tiszabő, Tiszaköz98,
(1)
, Tiszabő (1), Tiszaköz (1),
Fegyvernek,
Fegyvérnék
(1),
Törökszentmiklós,
T örökszentm íklós (2),
Tiszaföldvár,
Tiszaföldvár (1),
Kunszentm árton,
Kunszentmárton (1),
Hajdúböszörm ény,
Hajdúböszörmény (1),
Hajdúnánás,
Hajdúnánás (2), Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló,
(1), Balmazújváros (1),
Balmazújváros,
Hajdúdorog
(1), Hajdúhadház.
Hajdúdorog,
(1), Hajdúsámson (1),
Hajdúhadház,
Püspökladány (1), Nádudvar
Haj dúsam són.

Jog
Püspökladány, Nádudvar,
Kaba, Balassagyarmat,
Losonc. Salgótarján,
Szécsény, Eger, Heves,
Hatvan. Pásztó, Apc,
Poroszló, Tiszafüred,
Celldömölk. Sárvár,
Vasvár, Szentgotthárd.
Szombathely, Körmend,
Nagykanizsa, Sümeg,
Zalalövő, Dombóvár,
Dunaföldvár, Tolna,
Gyönk. Hőgyész,
Simontomya, Tamási,
Bonyhád, Szekszárd,
Veszprém, Pápa,
Nemesszalók, Devecser,
Siófok
Budapest
BK 1944/29.
(VII 9.)
BK 1944/30
Csorna, Kassa,
(VII. 16.)
Beregszász, Cegléd,
Kaposvár, Csurgó,
Babócsa. Marcali,
Budapest

(2), Kaba (2), Balassagyarmat
(5), Losonc (2), Salgótarján (5),
Szécsény (1), Eger (7), Heves
(2), Hatvan (2), Pásztó (3), Apc
(1), Poroszló (2), Tiszafüred (1),
Celldömölk (0), Sárvár (1),
Vasvár (2), Szentgotthárd (2),
Szombathely (8), Körmend (3),
Nagykanizsa (3), Sümeg (2),
Zalalövő (1), Dombóvár (2),
Dunaföldvár (2), Tolna (1),
Gyönk (2). Hőgyész (2),
Simontomya (1), Tamási (2).
Bonyhád (3), Szekszárd (1),
Veszprém (6), Pápa (13),
Nemesszalók (1), Devecser (2),
Siófok (1)

BK 1944/31.
(VII. 23.)

Debrecen, Csáktornya,
Zalaszentgrót, Szikszó,
Abaújszántó,
Sátoraljaújhely,
Máramarossziget, Dés,
Kassa. Marosvásárhely

Debrecen (9), Csáktornya (1),
Zalaszentgrót (2). Szikszó (1),
Abaújszántó (3), Sátoraljaújhely
(9), Máramarossziget (1),
Dés (1), Kassa (1),
Marosvásárhely (1)

BK 1944-32.
(VII. 30.)

Bonyhád

Bonyhád (1)

február

HK 1945/13.
(TI. 16.)

Kisbér, Tata, Felsögalla,
Dunaszerdahely

Kisbér (1), Tata (1), Felsögalla
(1), Dunaszerdahely (6)

március

HK 1945/19.
(III. 16.)

Győr és hely nélkül

Győr (4) és hely nélkül (3)

Összesen

-

-

119 település (336 szervezet)

világháborúig vissza kellett tekintenünk, hogy a
folyamatokat értelmezni tudjuk. Elsősorban arra
voltunk kíváncsiak, hogy az 1945-1950 közötti minisz
teri feloszlatások alapjául szolgáló jogszabályok
működtek-e és miképpen az előző rendszer alatt.
Láthattuk, hogy a két világháború korában igen
gazdag, főként rendeleti szintű szabályozás keletkezett, és
törvényi szinten kísérletek történtek az egyesületfogalom

Budapest (0)

-

Csorna (3). Kassa (8),
Beregszász (8), Cegléd (1),
Kaposvár (3), Csurgó (2).
Babocsa (1), Marcali (3),
Budapest (18)

Budai Izraelita
Nöegylet
(186 246/1944 BMh),
Magyar Izraeliták
Szentföldi és Egyéb
Telepítéseket
Támogató Egyesülete
(186.619/1944 BMh).
Csornai Izraelita
Filléregylet
(183.310/1944 BMh)
Sátoraljaújhelyi Ech
Ha ún Egylet
(182.850/1944 BMh).
Bikur Cholin
Debreceni
Betegsegélyező
Egylet (181.362/1944
BMh)
Bonyhádi Izraelita
Leányegylet
(172.404/1944 BMh)
Dunaszerdahclyi
Talmud Thora Egylet
(191.233/1944 BMh)
Győri Izraelita
Nőegylet
(188 522/1944 BMh)

megalkotására is. Ebben a korszakban vált normatív foga
lommá a társadalmi egyesület kifejezés, amely a későbbi,
máig kulcsfontosságú átfogó fogalom: a társadalmi szer
vezet előképének tekinthető. Vizsgálatunk során nem
hagyhattuk figyelmen kívül a jogszabályalkotást sem;
ennek során néhány példával utaltunk rá, hogy az elméleti
szinten magasan képzett tisztviselők kezéből pár kurió
zumnak tekinthető jogszabály is kikerült.
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Az 1944-1945-ben feloszlatott, a zsidó kultúrához, valláshoz, személyhez kötödö szervezetek
területi megoszlása (darab; százalék)
Országterület

Település
(darab, százalék)

Trianoni határok között
Visszatért területeken, ebből:

107 (89,92)
12 (10,08)

Felvidék"
Kelet-Magyarország és
Észak-Erdély
Délvidék
Muraköz
Kárpátalja
Hely nélkül

3(25)
7 (58,33)

Összesen

119 (100)

0
1 (8,33)
1 (8,33)
-

Külön szóltunk a főfelügyeleti jogkör változásáról,
amelynek egységesítése a belügyminiszterek 1945
utáni tevékenységének egyik legfontosabb területét
jelentette. A belügyminiszternek a dualizmus idején
többnyire egységes felügyeleti jogköre már a korszak
elején aprózódni kezdett, ám elsősége egészen a II.
világháború végéig nem kérdőjeleződött meg igazán.
Bemutattuk a belügyminiszter kivételes szervezetalakí
tási hatáskörét, s ennek változásait, illetve elemeztük a
főfclügyeleti jogkör változásáról szóló 1943-as ren
deletét, amely bár névleg elsőbbsége végét jelentette,
ugyanakkor valójában - az alakuló ülések engedélyezé
se révén - saját hatáskörének elismeréséről és kiterjesz
téséről szólt.
A vonatkozó rendelcteket - nagy számuk miatt igyekeztünk témájuk szerint csoportosítani, így vettük
sorra a fontosabb eljárási, nyilvántartási, alapszabályok
formájáról rendelkező, valamint jogértelmezési kérdé
sekkel foglalkozó normákat, s röviden itt utaltunk az
1939-es zsidótörvénynek a zsidó szervezeteket érintő
szabályaira is, valamint a hungarista joganyag civil
szervezetekkel kapcsolatba hozható rendelkezéseire.
A zsidó szervezetekkel a vártnál nagyobb mértékben
találkoztunk a miniszteri intézkedések elemzésénél. A
később hírhedtté vált 1938:17. te. hatályba lépésétől a
háború végéig eltelt hat év alatt a feloszlatott szerveze
tek száma - amely egyébként töredéke a következő öt
évben feloszlatott szervezetekének100 - egy időszak ki
vételével minimálisnak mondható. A kiugrás 1944-hez
és azon belül is június-július hónaphoz köthető. Ekkor
belügyminiszteri hatáskörben, egyes megyékben - kü
lönösen Hajdú, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna
Vas, Veszprém, és Zala vármegyékben - átfogóan,
máshol pontszerűen, egy-egy települést érintve101
összesen 334 szervezetet oszlattak fel; ezek mintegy
90%-a zsidó szervezet volt.
A zsidó szervezetek feloszlatásáról egyébként 1944.
április 23.—
július 30., majd 1945. február 16-március
16. között találtunk adatokat a BK-ban, illetve a HKban. Ez idő alatt összesen 379 szervezet feloszlatását

Feloszlatott, a zsidó kultúrához, valláshoz,
személyhez kötödö szervezetek száma
(darab, százalék)
276 (82.14)
48(14,29)
17(35,42)
22 (45,83)
0
1 (2,08)
8 (16,67)
12(3,57)
336 (100)
tették közzé, amelyek közül 336 volt zsidó szervezet. A
zsidó szervezetek feloszlatása összesen 119 települést
érintett, ezek döntő többsége (90%-a) a trianoni hatá
rok, kisebb része ( 10%-a) pedig a visszatért területeken
található. A feloszlatott szervezetek területi megoszlása
hasonló arányokat mutat, kivéve a Délvidéket, ahonnét
egyetlen adatot sem találtunk.
Részletesen vizsgáltuk az 1938-1950 közötti felosz
latások abszolút csúcsaként értelmezhető, a hivatásren
dekhez kötődő ME rendeleteket. Itt a hangsúly a
kötelező jellegű, felülről, jogszabállyal létrehívott
hivatásrendekkel homlokegyenest ellentétes módon;
önkéntesen, alulról, tetszőleges célra szerveződő civil
szervezetek teljes kiiktatásán volt. A szisztematikus ter
vezés sejtetni engedi, hogy milyen módszerrel, hogyan
képzelték megvalósítani ál(la)mu!at Szálasiék, amely
hez. egy civil szerveződéseitől megfosztott társadalom
könnyű terepnek ígérkezett. A HK-nak csupán egy lap
számában hatszázon felüli szervezet feloszlatását tették
közzé azzal, hogy e szervezetek többi, konkrétan nem
említett csoportjai is feloszlatásra kerültek! A tényleges
számot tehát becsülni sem tudjuk, de valószínűnek
tűnik, hogy a háború alatti szabályozásnak és intézke
déseknek az 1937-es majd' 17 ezer szervezetből akár
két-háromezer is áldozatul eshetett.
A miniszteri intézkedések elemzését táblázatok
segítségével végeztük el. Bemutattuk a korabeli, illetve
a későbbi gyakorlat közti, szemmel látható különb
ségeket. A háború alatti miniszteri intézkedések nem
csak a belügyminiszterhez, hanem a kormány más tag
jaihoz is köthetők, jogszabályi hivatkozás csak elvétve
lelhető fel, illetve az érintetteken belül jól elkülöníthető
a zsidó szervezetek köre.
Összegzésül elmondható, hogy ha kérdésünk az volt,
hogy működtek-e a később oly rutinosan alkalmazott
jogszabályok ebben a korszakban, amelyben alkották
őket, akkor a válasz csalódást keltő. Alkalmazták őket.
de elvi kérdést - mint később a kommunista belügy
miniszterek - nem csináltak belőle, nem keresgélték a
jogszabályi hivatkozásokat.

Jog
Ami miatt ez a pár év mégis tanulságos, s gyara
píthatja a későbbi korszakról meglévő ismereteinket,
az leginkább a zsidó szervezetek feloszlatása lebonyo
lításának története. A megyék szerinti bontásban való
közlés, amely tervezettségre utal, a viszonylag rövid
idő alatti végrehajtás alapján úgy tűnik, mintha a civil
szervezetek 1945 utáni, futószalagon történt felosz
latásának egy epizódját látnánk! Az érinteti szerve
zetek száma a háború utáninak csupán töredéke, de a
zsidó kultúra, közösség eltüntetéséhez egy-egy százmásfélszáz éves vallásos egylet kiiktatása is elegendő

volt. Elvitték az embereket, elvették javaikat, s ha
mindez nem volt még elég, kiüresedett civil szerveze
teiket. egykor oly virágzó intézményeik, közösségi
életük kereteit is lerombolták, hogy nyomuk se ma
radjon.
E határozatok, feloszlató intézkedések e tragédia
máig élő jelképei, s a történéseket visszanéző olvasó
számára a valódi megrázkódtatást az jelentheti, hogy
tudatában van, amit a résztvevők nem is sejthettek: ez a
félév s háromszáz egyesület még nem az előadás,
csupán a főpróba volt.

Jegyzetek--------------------------------------------------------1 Domaniczky Endre: Adalékok a civil szektor felszámolásához
11945-1950) (Joglörléneli Szemle. 2009. 2.. I-I(>. p.; a további
akban Domaniczky. 2009)
2 Ebben az évben az egész ország területén 16747 szervezet mű
ködött. Vö.: MSZS 1938. 96.
' Ellentétben a Magyar KözlönnyéI, amelyben a civil
szervezetekkel kapcsolatos miniszteri intézkedések 1945-1950
között többször is új helyre kerültek. Vö.: Domaniczky. 2009. 8.
jegyzet.
4 Például: Különfélék rovat: ..A Tompái Iparoskor alapszabá
lyainak jóváhagyása" (BK 1942/5.. 2.32. p.)
5 Az adománygyűjtési engedélyeket a Belügyminisztérium állította
ki. Nemesak egyesületek (lásd pl. a Kolozsvári Wesselényi
Lövészegylet engedélyét |BK 1942/4.. 224. p.|). hanem
intézmények és alapítványok is folyamodtak engedélyért. Az
engedélyben meghatározták a gyűjtés időtartamát és területéi
(helyi vagy országos), esetenként a gyűjthető összeget is maxi
málták (lásd pl. a Darányi Kálmán Diákház Bizottság engedélyét
[BK 1942/4.. 224. p.(). Az adománygyűjtési engedély hosszab
bításáért folyamodni kellett (lásd pl. a pestszentlőrinci Szent
József és Szent Lőrinc Otthon engedélyét 1BK 1943/9.. 405. p.|)
6 Vö.: Domaniczky. 2009.
7 Lásd például: 195.809/1940. BM rendelet (BK 1940/30.. 1013.
p.) vagy a sportszervezeteknek (sportszövetségek, sporte
gyesületek slh.) a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter és az
Országos Testnevelési Tanács részére adatszolgáltatási
kötelezettsége tárgyában kiadott 251.391/1941 BM rendelet (BK
1941/17.. 811-812. p.)
x Lásd például: az egyesületi jog korlátozásáról szóló rendelet
kiegészítése tárgyában kiadott 10.620/1939. ME rendelet (BK
1939/54.. 1539. p.) vagy az. egyesületi helyiségeknek iskola
céljára történő igénybevétele tárgyában kiadott 3410/1942 ME
rendelet (BK 1942/27.. 1180. p .).'‘
g Lásd például: a cipész-, a csizmadia-, a papucsos (papucskészítő)
és a tímáriparban az iparigazolványok kiadásának korlátozása
tárgyában kiadott 50.200/1941. IPM rendeletét (BK 1941/37.,
1627. p ).
"'Erre egyébként a Közlönyben minden esetben lábjegyzetben
utalást is találunk. Lásd például: a Társadalombiztosítási
Alkalmazottak Országos Segítőegyesületének a belügyminiszter
felügyelete alatt való meghagyása tárgyában kiadott 460/1942
ME rendel etet (BK 1942/5.. 232. p.).
11 E kél forma olvadt aztán össze al l . világháborúi követően oly
módon, hogy a körrendelet hatályához a rendelet elnevezés tár
sult.
12 így rendeleti formában bocsátottak ki jogszabályt például ,. vala
mennyi vármegye ispánjának" alcímmel (a közigazgatási hatósá
gok és szervek által névaláírások hitelesítéséről szóló rendelet
kiegészítése tárgyában kiadott 125.615/1941 BM rendelet (BK
1941/40.. 1842. p.|) vagy éppen egy címzett helyett több címzett
részére (,.Baranya. Báes-Bodrog. Csongrád. Vas és Zala vár
megye alispánjának. Szabadka. Újvidék és Zonibor sz. kir. thj.
városok polgármesterének'': A visszafoglalt délvidéki
területeken működött és bármely okból megszűnt társadalmi
egyesületek, szervezetek és politikai pártok vagyoni kérdéseinek

rendezése tárgyában kiadott 260.900/1941 BM rendelet (BK
1941/40.. I842-I843|). A két forma kiüresedését jól példázza az
a gyakorlat is. hogy rendeletet körrendelettel módosítanak
(Vö.: a kulturális egyesületek ellenőrzése tárgyában kiadott
2 12.000/1943 BM rendeletét és ennek módosítását IBK 1943/41..
1807-1808. p.. illetve 1943/50.. 2065-2066. p.).
A legtöbb civil szervezet feloszlatását leközlő lapszámba például
több sajtóhiba is becsúszott. Egy-egy esetben a település neve
kimaradt a szervezel elnevezéséből, de a szövegkörnyezetből
egyértelműen megállapítható, hogy hová kötődő szervezetről van
szó. Ennél jelentősebb problémát okozott a szedés elcsúszása,
amely miatt hat szervezel adatai ismételten, ám összekeverve
bukkantak fel. Vö.: BK 1944/28.. 1086. p.
" Vö.: a református bibliakörök működése zavartalanságának biz
tosítása tárgyában kelt 259.287/1932. BM rendeletet (idézi:
Páskándy János: Egyesületi (egyesülési | és gyülekezési jogszabá
lyok kézikönyve II. Bp.. 1940. 49-51. p.. megismételve ugyana
zon címmel: 250.300/1941. BM rendelet |(BK 1941/12.,‘626627. p.(: a továbbiakban: Páskándy. 1940)
15 Vö.: BK 1943/41.. 1807-1808. illetve 1943/50.. 2065-2067. p.
16 A BK-ban ez ritkán fordul elő (BK 1943/41.. 1807 1808.. illetve
1943/50.. 2065-2066. p.). a jogszabálygyűjtemények viszont
szinte mindig feltűntetik. Lásd például: Páskándy János:
Egyesületi, (egyesülési) és gyülekezési jogszabályok kézikönyve
I. (Bp., é. n. (19.30)): Páskándy 1940.; Lamolte Károly-Zobor
Miklós: Egyesületi jogszabályok (Bp.. 1922)
17 Összesen mintegy 90 esetben a 661 közül. Vö.: HK 1945/20..
1-16. p.
IS A civil közösség napjainkban a közigazgatásban használt foga
lom, a jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesü
léseket értik alatta. Használatát indokolja, hogy képszerűen fogja
meg a személyegyesülés lényegét: az alulról jövő kezdeménye
zést és a közösségi jelleget.
Az önszerveződés-történet a másik alapfogalom, amely a fonna
helyett - amelyet az egyesülettörténet kifejezés sugall - a tar
talomra: az alulról induló kezdeményezésre, a társadalmi mozgá
sokra koncentrál. Emiatt átfogóbbnak. s egyúttal alkalmasabbnak
is tűnik e terület társadalomtudományi vizsgálatainál, mint az ed
dig használt fogalmak.
20 Az Ormos Mária által felvetett, találó kifejezést jelen mun
kánkban az 1914-1944 közötti időszakra használjuk.
21 Az alapítvány fogalma és dogmatikája csak jogtudományi szin
ten, illetve az. Mjt. tervezetében szerepelt. Normaszöveggé
válását azonban megakadályozta a rendszerváltás a II. világ
háborút követően, amikor is az. alapítványokra vonatkozó kér
dések szabályozásáról szóló 1949:2 tvr.. illetve annak végrehaj
tási rendeleté idejétmúlttá tette az ezzel kapcsolatos kérdésfel
vetést. Az 1959-es Ptk.-ba a jogintézmény így már be sem kerül
hetett. s törvényi szinten csak 1987-ben jelenhetett meg először.
Lásd még: Béli Gábor: Magvarjogtörténet (Pécs. Dialóg Campus
Kiadó. 1999).
22 Kihirdetve: 1919. január 5. Vö.: Corptts litris Hungáriái (CDROM)
21 Vö.: 1919:111. ntv. 3.§ ( I ) bekezdés.
24 Vö.: 1919:111. ntv. 2.$
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15 Vö.: 1919:111. ntv. 1.8
26 Vö.: 1919:111. mv. 3.8 (2) bekezdés.
27 Vö.: RT 1919. 729-730. p .
2S Kihirdetve: 1922. február 25. Vö.: Cárpás luris Huni-árui (CDROM). Hatályon kívül helyezte: 1939:2. te. 231.8

29 Vö.: 1922:11. te. 7. 8 (1) bekezdés.
Vö.: 1922:11. le. 7. 8 (3) bekezdés.
11 Hatályon kívül helyezte az egyesületekről szóló 1955:18. tvr. ló.
8 ( I ) bekezdése. Vö.: Törvények és rentlelelek hivatalos
gyűjteménye (TRHGY). 1955. 33. p.
12 Vö.: 5084/1919 ME rendelet 3. és 5. 8
" A z 1922:11. te., illetve az 5084/1919 ME rendelet összevetése
alapján tehát azt is lehetne mondani, hogy a jogalkotó törvényi
szinten elismerte mind az. egyesület, mind a civil közösség
létezéséi, de alsóbb szintű jogszabályok révén utóbbiak
működését megpróbálta megakadályozni.
14 Az 1922:11. te. háromféle szankciót ismer: a) kihágás: a láttamozott alapszabály nélkül működő egyesületben részvétel, illetve az.
ilyen egyesület működése, valamint titkos alapszabállyal bíró
vagy láltamozott alapszabálytól eltérő egyesületben részvétel,
illetve az ilyen egyesület működése: b) vétség: tiltott egyesület
alakítására irányuló szervezésben részvétel vagy ilyen szervezel
felállítása, valamint a le. 5-7. 8-ainak megsértése a szervezel
tisztségviselője (elnök, alelnök. pénztárnok, igazgató, választ
mányi tag) által: e) feloszlatás: tiltott egyesület vagy láltamozott
alapszabályokkal nem rendelkező, illetve nem ezek szerint
működő egyesület esetén.
" Kihirdetve: 1938. május 29.
16 Vö.: 1938:17. te. 1.8
27 „A jogszabályok alkalmazása szempontjából tilos egyesületnek,
vagy tilos szervezetnek, illetőleg tilos működést folytaiét politikai
pártnak kell tekinteni minden olyan egyesületet vagy bármily más
megjelölésű szervezetet, illetőleg pártot, amely az. I. $ ren
delkezése ellenére működik vagy működését a hatóság által elren
delt felfüggesztés vagy feloszlatás után is folytatja. Tilosnak kell
tekinteni az olyan egyesület vagy más szervezet működését is.
amely az I. í értelmében láltamozott alapszabályokkal működik
ugyan, de titkosan az alapszabályoktól eltérő működést folytat."
Lásd: 1938:17. te. 2. 8- A tényállás körülírása új. előzményeit vi
szont már az 1922:11. te. tartalmazta (tiltott egyesület).
18 Az. 19.38:17. te. szankciórendszere az 1922-es szabályozáshoz
hasonlóan háromirányú: a) kihágás: 1938:17. te. 4. 8. 5. 8 (I)
bekezdés: b) vétség: 1938:17. te. 5. 8 (3) bekezdés. 6-7. 8: c)
feloszlatás: 1938:17. te. 3. 8
"E nnek megalkotásáról már közvetlenül a kiegyezés után is tár
gyalt a minisztérium. Vö.: Őriné Fodor Mária: Vizsgálódás az.
egyesületi igazgatás kialakulása és az IHóö-as egyesületi jogról
szóló törvénytervezet létrejöttében közreható tényezők körében.
In: Csizmadia Andor (szerk.): Jogtörténeti Tanulmányok 5.
(Budapest, Tankönyvkiadó. 1983)
40 Nem véletlenül került e kérdés a trianoni békeszerződéshez kap
csolódóan törvénybe.
41 Az egyesületek ellenőrzése tárgyában kell 1394/1873. BMr
bevezetőjében az arányosság szem előtt tartására figyelmezetve a
következőket olvashatjuk: „Nálunk különösen az. egyleti ügy
törvényhozásilag szabályozva nem lévén, szükséges egyrészt a
honpolgároknak a létező törvény iránti tisztelete, másrészt a kor
mány és törvényhatóságok tapintatos eljárása, hogy fenntartassék az egyesülés szabadsága, e mellett azonban a kormány és
a törvényhatóságoknak felügyeleti joga... biztosítva maradjon."
(RT 1873., 132. p.)
42 Vö.: a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 19 12:63.
te. 9. 8. illetve később a honvédelemről szóló 1939:2. te. 148. 8
42 E jogi személyiség nélküli formációkat néha egyesületnek is hívták.
44 Lásd pl. a leventeegyesületek alapszabályai tárgyában kiadott
148.000/1940 BM rendeletét (BK 1940/6. 345).
45 Lásd pl. a Magyar Szent Koronához visszacsatolt kelet-ma
gyarországi és erdélyi területen alakítandó lövészegyesületek
egységes alapszabályai tárgyában kiadott 252.300 BM rendeletét
(BK 1940/19. 880).
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4'' Lásd pl.: a kulturális egyesületek ellenőrzése tárgyában kiadott
212.000/1943. BM rendeletét (BK 1943/41. 1807)
47 Lásd pl. a sportszervezeteknek (sportszövetségek, sportegye
sületek stb.i a ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter és az
Országos Testnevelési Tanács részére adatszolgáltatási kötele
zettsége tárgyában kiadott 251.391/1941 BM rendeletet (BK
1941/17. 8IÍ).
48 Lásd pl. a belügyminiszter főfelügyelete alá tartozó alapítványok
alapítóleveleinek kiállítása tárgyában kiadott 197.300/1940. BM
rendeletet (BK 1940/52. 1794).
49 Lásd pl. a református bibliakörök működése zavartalanságának
biztosítása tárgyában kiadott 250.300/1941 BM rendeletet (BK
1941/12. 626.)'
511Első. általunk ismeri említését lásd: Orsóvá és vidéke. 1896/1. 2.:
„Most egy szervezetben megijjodolt. modern alapra fektetett,
életképes társadalmi egyesület van előttünk... " (Keszler Károly
titkári jelentése az Orsovai Casino közgyűlésén).
51 Lásd pl. a Magyar Szent Koronához visszacsatolt kelet-ma
gyarországi és erdélyi területeken működő társadalmi egyesü
letek alapszabályainak a magyar jogszabályok szerinti módosí
tása tárgyában kiadott 371.001/1940 BM rendeletet (BK 1940/6.
361). a visszafoglalt délvidéki területeken működött és bármely
okból megszűnt társadalmi egyesületek, szervezetek és politikai
pártok vagyoni kérdéseinek rendezése tárgyában kiadott
260.900/1941 BM rendeletét (BK 1941/40.. 1842-1843).
22 Lásd a különböző társadalmi egyesületek főfelügyeleti jog
körében történt változások tárgyában kiadott 185.000/1943 BM
rendeletét (BK 1943/4.. 130-131.)
52 Közli: Csizmadia. 1966, 671. p.
24 Kihirdetve: 1939. március II. Corpus Ittris Hungária (CDROM)
" Vö.: 19.39:2. te. 231. 8 (2) bekezdés. 232. 8 ( I) bekezdés, illetve
8270/1939 ME rendelet.
^ 1939:2. te. 148. 8 ( 11 bekezdés.
21 A rendelet megsértése vagyis új szervezet alakítása, a kormány
rendelkezéseinek megszegése, a felfüggesztett szervezel továbhműködése esetén - kihágásnak minősült, amelyre elzárást és
pénzbüntetést lehetett kiszabni (5. 8)w Vö.: 1442/1916. ME rendelet. Lamotte-Zobor. 1922. 17-18. p.
" Kihirdetve: 1939. november 22. (BK 1939/54.. 1539. p.)
611Kihirdetve: 1940. december 10. (BK 1940/56.. 2058. p.).
Egyúttal hatályon kívül helyezte a I0.620/I939.ME rendeletet.
61 Kihirdetve: 1941. február 4. (BK 1941/7.. 374. p.)
('2 Ez felhívás formájában, formulaként a jogszabály végén talál
ható, ilyen formában: „Felhívom Címet, hogy a rendeletemhen
foglaltakról az alája rendelt hatóságokat megfelelően tájékoztas
sa, illetőleg részükre a szükséges utasításokat adja meg." (BK
1940/2.. 112. p.)
62 Kihirdetve: 1940. január 14. (BK 1940/2.. 11 l- l 12. p.)
M Kihirdetve: 1941. február 2. (BK 1941/6.. 354-355. p.l
65 A visszafoglalt Kárpátalját nem tagozták he a megyerendszerbe,
hanem ún. közigazgatási kirendeltségeket hozlak létre a területen.
66 A tudomásul vétel szabályozása tárgyában lásd a: egyesületek
helyi csoportjainak megalakulásánál követendő eljárás tár
gyában kelt 44.126/1922. BM körrendelet, illetve az egyesületi
alapszabályok általános kellékeiről szóló 77.000/1922. BM ren
delet. Magyarázatára lásd: Domaniczky Endre: A jogállam és a
civil szektor Magyarországon, különös tekintettel a helyi önkor
mányzatokra (doktori értekezés, Pécs, 2008. 34-38.. 56-58. p.: a
továbbiakban: Domaniczky. 2008)
h7 Ezek: Egyesüli Női Tábor. Magyarországi Németek Szövetsége.
Magyarországi Németek Közművelődési Egyesülete. Egyesüli
Keresztény Nemzeti Liga. Luther Szövetség. Magyarországi
Szlovák Közművelődési Társulat. MOVE. Katolikus Agrárif
júsági Legényegyletek Országos Testületé. Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége. Segédhivatali Tisztviselők Országos
Szövetsége. Országos Egészségvédelmi Szövetség. Szent Pál
Társulat. Adóhivatali Tisztviselők Országos Egyesülete, Városi
Ingatlantulajdonosok Szövetsége.
68 A becsléshez csupán egyetlen támpont: Erdei Ferenc helügynii-
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niszler 1945 októberében egy alkalommal csak a Magyarországi
Németek Szövetségének 133 helyi csoportját oszlatta fel! Vö.:
MK 1945/148. (X. 11.) és Domaniczky. 2009.
M A főfelügyeleti jogkör tartalmának és terjedelmének változását az
utóbbi kétszáz évben lásd bővebben: Domaniczky. 2008.
70 Vö.: a vasúti szolgálati szabályzatról szóló 1914:17. te. 22. 5.
illetve az 1914 1918. évi I. világháború tűzharcosai érdemeinek
elismeréséről szóló 1938:4. te. 2. §. A gyakorlatra lásd még: a
Magyar Tűzharcos Szövetségnek a tűzharcosok kizárólagos ér
dekképviseletével feljogosítása tárgyában kiadott 61.339/1939
HM rendelet (BK 1939/13. 521).
71 Vö.: 1922:11. te. 7. § ( I) és 8. § (1) bekezdései. 9. 5
77 Vö.: 1938:17. te. I. § (1). illetve 3. 8 (2) bekezdései.
1 így volt ez az. első és a második világháború idején is.
74 Vö. például: a Társadalombiztosítási Alkalmazottak Országos
Segítőegyesületének a belügyminiszter felügyelete alatt való
meghagyása tárgyában kiadott 460/1942 ME rendelet (UK
1942/5.. 232. p.) vagy az Országos Falusi Kislakásépítési
Szövetkezel Alkalmazottai Segélyzőegyletének felügyelete tár
gyában kelt 3700/1942 ME rendelet (BK 1942/27.. 1181. p.).
7' Vö.: BK 1943/4. 130-131. p. Egyes hatáskörök megosztását már
korábban tényként említi a visszafoglalt délvidéki területeken
működő társadalmi egyesületek alapszabályainak magyar jog
szerinti módosítása tárgyában kiadott 261.000/1941 BM rendelet
(BK 1941/40.. 1843-1844).
7,1 Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a megfogalmazás objektivitá
sára és időtállóságára. 60 évvel később a XVIII. kerületi önkor
mányzatnál a sport- és más szervezetek közti hatáskörök szétosz
tásánál ugyanezen szempontokat vettük figyelembe.
; A rendelet egy jól meghatározható körre vonatkozott, ugyanis
hatálya alól kivették a kereskedelmi és iparkamarákat, az
ipartestiiletekei. az Ipartestülelek Országos Központját, a felvidéki
és kárpátaljai ipartársulalokat. a Magyar Gyáriparosok Országos
Szövetségét és tagszervezeteit. (BK 1944/23.. 747-748. p.)
78 RT 1922 233-240. p. Itt említendő még az egyesületi alapszabá
lyok általános kellékeiről szóló 77.01)0/1922. HM rendelet
kiegészítéséről szóló 9900/192.1. BM körrendelet is. amely a füg
gelék fogalmát bevezette (RT 1923.. 372-374. p.)
711E rendelet ugyancsak 1955-ig hatályban maradt. Vö.: 1955:18.
tvr. 16. § ( I ) bekezdés. (TRHGY 1955.. 33. p.)
811Vö.: a leventeegyesületek alapszabályai tárgyában kiadott
148.000/1940. BM rendeletet (BK 1941/6.. 345-354, p.). az ön
kéntes tűzoltótestület alapszabályainak mintája tárgyában kiadott
110.388/1938. BM rendeletet (BK 1938/17., 311 -318. p.). a Ka
tolikus Agrárifjúsági Legényegyletek alapszabályainak soron
kívüli felterjesztése tárgyában kiadott 171.688/1938 BM körren
deletét (BK 1938/46.. 1058-1059. p).
81 E gyakorlat 1945-1950 között is megmaradt, akkor a vadásze
gyesületek és a sportrepülő egyesületek alapszabálymintáit adták
ki rendeletben. Vö.: Domaniczky. 2009.
87 Lásd: a visszacsatolt Felvidéken, valamint Kárpátalja területén
működő egyesületek alapszabályainak módosítása tárgyában
kiadott .364.'400/1939. BM rendelet (BK 1939/57.. 1648. p.). a
Magyar Szent Koronához visszacsatolt kelet-magyarországi és
erdélyi területeken működő társadalmi egyesületek alapsza
bályainak a magyar jogszabályok szerint módosítása tárgyában
kiadott 371.001/1940 BM rendeletét (BK 1941/6.. 361. p.). a
Magyar Szent Koronához, visszacsatolt kelet-magyarországi és
erdélyi területen alakítandó lövészegyesületek egységes alapsza
bályai tárgyában kiadott 252.300/1941. BM rendeletet (BK
1941/18.. 880-887. p.) és a visszafoglalt délvidéki területeken
működő társadalmi egyesületek alapszabályainak magyar jog
szerinti módosítása tárgyában kiadott 261.000/1941 BM rendelet
(BK 1941/40.. 1843-1844. p.). Az alapszabályukat nem módosító
szervezeteket feloszlatták, vagyonukról a belügyminiszter rendel
kezett. E tárgyban keletkezett a Magyar Szent Koronához vissza
csatolt kelet-magyarországi és erdélyi területeken működött és
bármely okból megszűnt társadalmi egyesületek és politikai pár
tok vagyoni kérdéseinek rendezése tárgyában kiadott
371.002/1940. BM rendelet (BK 1941/6.. 362. p.). illetve a

visszafoglalt délvidéki területeken működött és bármely okból
megszűnt társadalmi egyesületek, szervezetek és politikai pártok
vagyoni kérdéseinek rendezése tárgyában kiadott 260.900/1941.
BM rendelet (BK 1941/40.. 1842-1843. p.).
81 A m. kir. belügyminiszter főfelügyelete alá tartozó alapítványok
alapítóleveleinek kiállítása tárgyában kiadott 197.300/1940 BM
rendelet (BK 1940/52.. 1794-1797. p.).
84 Itt érdemes megemlíteni már hivatkozott, a református bibliakö
rök működése zavartalanságának biztosítása tárgyában kelt
259.287/1932 BM rendeletet (idézi: Páskándy. 1940. 49-51. p.).
amely a bibliakörök besorolásáról szólva a következő álláspontra
helyezkedik: az egyházak tagjai ..vallási céljaik elérésére oly
szabályos szervezetnélklili s külön képviselet alatt nem álltí. tellát
egyesületi jelleg [eredeti kiemelés D. E.| nélkül önkéntes tár
sulásokban szoktak egyesülni, amely társulások sem közjogi, sem
magánjogi jogalanyisággal nem bírnak, s amelyek céljuknál
fogva legfeljebb a közönséges társaság (soeietas) fogalma alá
eshetnek. "
85 Dr. Páskándy János minisztériumi osztálytanácsos, több jog
szabály megszövegezője például a korabeli egyesületi közjog
elméletét és gyakorlatát szintetizáló, jogszabálygyűjteményt is
tartalmazó munkát publikált (Páskándy [ 19301 és Páskándy.
1940).
8.1 ..A 17. í rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az 5. f ren
delkezései alá nem eső bármely egyesület (érdekképviselet), vág\
bármily más megjelölésű szervezet, úgyszintén alapítvány
tisztviselőire, valamint értelmiségi munkakörben foglalkoztatóit
egyéb alkalmazottaira. Mttnkásegyesiilet vagy más munkásszer
vezet intézöszervének vagy tisztikarának tagja, munkaköz
vetítéssel foglalkozó szervezetnek tisztviselője vagy értelmiségi
munkakörben foglalkoztatott egyéb alkalmazottja zsidó nem
lehel." A 17. 5 a 12'/í -os kvótáról rendelkezett, ezt kelleti ez eset
ben is figyelembe venni (1939:4. te. 19. $ 111-[2| bekezdés).
87 Ezt a helyzetet rögzíti egy Kőszegen kell közlemény is. amely
szerint.....a háborúviselés /.../ érdekében szükséges rendeleiek.
amelyek hadműveleti területen a honvédségre és az. egész, polgári
lakosságra vonatkoznak I ...I mindaddig maradnak érvényben,
ameddig az. azokban foglaltakat a m. kir. minisztérium megfelelő
rendeletekkel nem pótolja, illetve töieénvhozásilag nem szabá
lyozza." (HK 1945/2.. I. p.)
88 Vö.: 807/1945-815/1945 MF. rendeletek (UK 1945/20.. 1-16. p.)
811Lásd: 3.920/1944. ME rendelet 1.5(1) bekezdés.
181Lásd még a 4. jegyzetet.
'7I Az. 1945 utáni gyakorlatnál lásd.: a tűzoltóság és a tűzrendészet
újjászervezéséről szóló I0.2B0/I945. ME rendeletét, amelynek I.
§ (2) bekezdése szerint „az. önkéntes tűzoltó testületek a jelen
rendelet hatálybalépésével megszűnnek", mégis hónapokon
keresztül egyenként oszlatták fel őket. A világháború idősza
kában viszont az. alapszabályok jóváhagyását a belügyminiszter
közölte például a 152.000/1940 BM rendeletben, a határozatok
nélküli feloszlatásokra pedig vö.: a 807/1945-815/1945 ME ren
deleteket (HK 1945/20.)
1,7 Az érintett miniszterek elsősorban a belügyért. a kereskede
lemért. az iparügyért felelős miniszterek voltak, ám arányait te
kintve a belügyminiszter által hozott határozatok száma az összes
határozat majd' 90%-a!
1.1Összesen 16 esetben (1942: 8. 1943: 5. 1944: 3) és mindig alap
szabály vagy módosítása jóváhagyásakor hivatkoziák.
1,4 Összesen 13 esetben (1941: 10. 1942: 2. 1943: I ) és mindig helyi
csoportok engedélyezésekor hivatkoziák. 1941-ben ilyenkor
néhány alkalommal másodlagosan a az egyesületi alapszabályok
általános kellékeiről szóló 77.IKK)/1922. BM rendeletet is meg
említették (BK 1941/6. szám: Falugazda és Földmíves Szövetség.
Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége).
'*5 l-l hivatkozás 1944-ből (a 3700/1942 MEr-re az önkormányzat
felfüggesztésénél, a 2010/1944 MEr-re az alapszabály jóváha
gyásánál). Vö.: BK 1944/24.. BK 1944/47.
% Vö. pl.: BK 1942/14.. BK 1942/20.
Erre a BK 1944-cs feloszlató határozatai, valamint az 1929-ben
megjelent Zsidó Lexikon (ZSL) összevetése alapján egy konkrét
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Jog
példát találtunk: a Székesfehérvári Kereskedelmi Csarnokot (BK
1944/28.. 1085. p.). A ZSL szerint a kereskedelmi csarnok elnöke
Weisz Miksa kereskedelmi tanácsos volt. aki
hitközség tatjai
közül a város gazdasági elviében is jelentős szereltet visz..."
(ZSL. 1929. 885. p.)
1,8Tiszaközt sem a MHT 1944. sem a ZSL 1929 alapján nem tudtuk
beazonosítani. A ZSL 1929 szerint lehetségesnek tartjuk, hogy
valójában elírásról van szó. és a tiszabői nőegylel feloszlatásáról
lenne szó. Ha mégsem, az MHT 1944 adatait nézve leginkább a

Föglein Gizella:

Egy mellőzött törvény
hiányának lenyomata
(Párthatározat
a magyarországi
nemzetiségekről - 1968)
A Kádár-korszak nemzetiségi
döntéseinek politikai háttere
Az 1956-os magyar forradalom a pártállami beren
dezkedés és a jaltai rendszer első - korai - kritikája,
vétója volt a világtörténelemben. A forradalom elbuká
sa azt is eredményezte, hogy Magyarországon restau
rálták a pártállamot. Titkos perben 1958. június 15-én
halálra ítélték Nagy Imre törvényes miniszterelnököt,
aki kitartott álláspontja mellett, s nem volt hajlandó
elismerni a Kádár-kormányt. 1958. november 16-án új
ra választásokat tartottak Magyarországon - a parla
ment mandátumát korábban kél évre meghosszabbítot
ták - alig két évvel a forradalom után csak néhány ez
ren szavaztak a Kádár-kormány fémjelezte népfront
lista ellen.
A régi-új hatalom intézményrendszerében megőrizte
a sztálini struktúrát, de szakított a magánélet szféráját is
államosító, a Rákosi-rendszert jellemző gyakorlattal. A
Kádár János nevével fémjelzett rendszer azt próbálta
elhitetni - nem is sikertelenül - , hogy az engedmények
nek azt a maximumát nyújtja, ami a szovjet birodalom
külső gyűrűjében elérhető.1
Kádár János törekvése 1956 után több pontból
tevődött össze, melynek summája a békében és a békés
egymás mellett élésben fogalmazható meg. Bár külpoli
tikájában a rendszer szolgaian alkalmazkodott a moszk
vai elvárásokhoz, ám irányítói észrevették, hogy a fej
lődő országokkal való kapcsolatok elmélyítésében
lehetőségek rejlenek, amelyeket fel lehet használni a
nemzetközi elszigeteltség enyhítése érdekében. Rész
leteiben nézve legfőbb célja az volt, hogy Magyar
ló

Pusztatenyő (ma: Tiszalenyő) részének számító Középtanyával
azonosítanánk. Vö.: MHT 1944.. 356.. 577. p.. ZSL 1929.. 897. p.
'w Sátoraljaújhelyt - bár egy kisebb része az I. bécsi döntés révén
kerüli vissza - a trianoni határon belül fekvő települések közé
soroltuk, tekintettel arra. hogy a BK alapján az ott feloszlatott
szervezetek pontos címadatait szétválogatni nem lehetett.
1011Nagyjából .SSf-a.
101 F. feloszlatások összesen 23 vármegyéi és 14 törvényhatósági
jogú várost, valamint Budapest székesfővárost érintették.

ország kikerüljön a két nagyhatalom ütközőzónájából
és helyreállítsa a magyar párt tekintélyét a nemzetközi
kommunista mozgalomban. Ezeken kívül jó viszonyt
szándékozott kialakítani a Szovjetunióval és a Szovjet
Kommunista Párttal (SZKP), valamint a környező
országokkal.2 Részt kívánt venni a nemzetközi életben,
s a gazdasági fejlődéshez hátteret kellett kiépítenie.
Sokan úgy gondolták, hogy pár évnél nem húzza
tovább; ám rácáfolt az előítéletre, hiszen harminchárom
évig állt az állam élén.
Viszonylag rövid időn belül stabilizálta a belpoli
tikát, a gazdasági-társadalmi helyzet pozitívan alakult,
s emelkedett az életszínvonal. (Fontos megjegyezni,
hogy a rendszer keretein belül emberibb szocializmus
lebegett a szeme előtt, és ennek megteremtéséért min
dent meg is tett.) A belpolitika egyik alappillére az életszínvonal állandó emelkedése, a másik az életviszo
nyok folyamatos javítása lett. Mindezek eredménye
ként kibékült a hatalom és a társadalom nagy része.Kádár személyiségével kapcsolatban megemlítendő,
hogy ellentétpárokban (tőkés és munkás, kapitalizmus
és szocializmus, nacionalizmus és internacionalizmus)
értelmezte a nemzetközi politikát. A nacionalizmus
egyébiránt Kádárnak mindig is sok gondot okozott,
amelyet igyekezett semlegesíteni és kiszorítani a ma
gyar közgondolkodásból. S a rendszeren belüli para
doxon bizonyult a legérdekesebbnek: a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus. Fő nézete az
volt, hogy a kis országnak is jelen kell lennie a nem
zetközi életben, ugyanakkor nem akart eltávolodni a
Szovjetuniótól.4

A z 1968-as nemzetiségi párthatározat
politikai kontextusa
A magyar pártelit a Kádár-rendszer létrejöttében és
megerősítésében a szomszédos államok segítségére is
rászorult, amelynek az ára többek között a határon túli
magyarság sorsa iránti politikai közömbösség hivatalos
kinyilvánítása volt. Kádár János 1958 februárjában Ro
mániában, Münnich Ferenc miniszterelnök 1958 de
cemberében Csehszlovákiában telt látogatást, ahol kije
lentették, hogy a kisebbségi politikát az adott ország
bel ügyének tekintik. Ugyanezeknek a hajtóerőknek a
következtében pedig a belpolitikában, a kulturális és
tudománypolitikában a „nacionalizmus” elleni küzde

