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„A lko tm ánytan" 
a M agyar Rádióban. 

Az 1949. évi alkotmány*

R ákosi Mátyás az 1936-os, úgynevezett sztálini alkot
mány átvételében, illetve 1949-ben történő előkészí
tésében és elfogadtatásában látta a fordulat éveként 
emlegetett politikai átalakítás teljes sikerének zálogát. 

Egyben annak bizonyítását Sztálin előtt, hogy alkalmas a 
magyarországi események irányítására.

A Rákosi Mátyás vezette meghatározó, a Szovjetunió
ból visszatért politikai elit tisztában volt a Magyarország 
számára adott, a háború alatt a nagyhatalmak egyezke
désén (Teherán, Jalta, Potsdam) alapuló lehetőségekkel, 
hogy az ország a szovjet érdekszféra része lesz. Azzal is, 
hogy mit jelent Sztálin paranoid diktatúrája, benne a bol
sevikok régi gárdája, Buharin, Zinovjev és Troekij mellett 
Kun Béla és társai, a moszkvai magyar kommunista emig
ráció legjavának meggyilkolása. S mindennek következ
ményeivel, amelyek mélységéről a polgári politikusok
nak, beleértve a baloldali érzelmű Károlyi Mihályt és az őt 
követő, második köztársasági elnököt, Tildy Zoltánt, még 
fogalmuk sem lehetett. Rákosi Mátyás viszont nem volt 
tájékozatlan: amikor 16 év után, 1940-ben, Horthy börtö
néből való szabadulását követően Moszkvába érkezett, ott 
nem ünneplő tömeg, s nem is Sztálin, hanem az NKVD (a 
szovjet ÁV11) várta, hogy kérdéseket tegyenek fel, s nem 
barátságosan. Ezeknek az előzményeknek a figyelembe
vételével kell tárgyalnunk az eseményeket.

Rákosi gyakran hivatkozott arra -  szerepének jelen
tőségét kiemelve -, hogy a magyar államnak ez lesz az 
első írott alkotmánya. Ez persze igaz volt, de nem jelen
tette azt, hogy jogszabályok, alkotmány erejű törvények 
ne szabályozták volna már korábban is az ország életét. 
Ezek alatt az olyan sarkalatos törvényeket értették -  Szent 
István törvényeitől az Aranybullán át az 1848. áprilisi tör
vényekig és tovább -, amelyek egymást kiegészítve és 
korrigálva adták az ország államrendjének feudális, majd 
polgári alapjait. Éppen ezek sorára hivatkoztak azok is, 
akik Magyarország esetében eddig is történelmi alkot
mányról beszéltek. Állították, és ma is állítják, hogy az 
ezekből értelmezhető történelmi alkotmány rugalmas, 
alakítható volt, és a jogfolytonosság elvéhez ragaszkodva 
históriai folyamatosságot biztosított. Az ezzel vitatkozók 
viszont a rugalmasság helyett a bizonytanságra, a törté
netiség hiányos volta mellett az aktualizálás veszélyére 
hivatkoztak.

* A kutatást a Bolyai János Ösztöndíj támogatta. A kutatómunkához 
nyújtott segítségükért megkülönböztetett köszönet jár Sütheö Hajnal
kának. a Magyar Rádió Archívuma igazgatójának. Turcsányi Mária 
borítéktárosnak, Csízi Mónika dokumentátomak és Sávoly Tamás irat
tárosnak.

A mai megítélések többsége szerint az 1949. évi al
kotmány szakított a történetiséggel, nem adott garanciá
kat, s tovább bonyolította a helyzetet, hogy létrehozója, 
az országgyűlés is átmeneti körülmények között jött lét
re. Ehhez járult továbbá az, hogy a minta nem egy klasz- 
szikus polgári alkotmány volt, hanem a Szovjetunióban, 
Nyikolaj Buharin egyik utolsó munkájaként, 1936-ban 
bevezetett alkotmány. Egy más történelmi körülmények 
között létrejött egypártrendszerü hatalmi szerkezetet leíró, 
a társadalmi tulajdonon alapuló szocialista gazdaságot, 
valamint a polgáriban is lazán fogalmazott, itt garanciák 
nélküli állampolgári jogok mellett keményen megjelölt 
kötelességeket tartalmazó alaptörvény.1

Mindehhez megfelelő propagandát szerveztek, amely
ből a Magyar Rádió sem maradhatott ki. A rádió, bár sok 
rombolás, szenvedés érte az ostrom idején, viszonylag 
gyorsan -  1945. május 1-jén -  újrakezdte működését. 
Szellemiségére rányomta bélyegét, hogy a SZEB (Szö
vetséges Ellenőrző Bizottság) szovjet illetékesei részéről 
szigorú cenzúra felügyelte adásait.2

Ismeretes, hogy 1946. február 1-jén a magyar Nemzet
gyűlés törvényt fogadott el, amely eltörölte a királyságot 
és Magyarországot köztársasággá nyilvánította.5 Már ez a 
jogszabály is lényegében alkotmányos alaptörvény volt, 
hiszen döntött az államformáról és az államfőről. Vállal
kozott a kormányzati rendszer szabályozására, szólt a bí
rói hatalomról, és az emberi jogok tiszteletben tartásának 
védelméről is gondoskodott.

E törvényt megelőzően, 1946. január 17-én -  bizonyá
ra célzatosan -  egy 17 perces adásban számolt be a Ma
gyar Rádió a „sztálini alkotmányról’". A Baltovich László 
földbirtok-rendezési osztályvezető neve alatt elhangzott 
méltatás már a bevezetőben szólt arról, hogy „Szov- 
jet-Oroszország államrendjét, szervezetét és a szociális 
gazdálkodás elveit [...] az orosz alkotmány határozza 
meg [...]”, amelynek eszméit „Sztálin kodifikálta Marx, 
Engels és Lenin tanainak szellemében és a rendszerezés 
hatalmas munkája is az ő nevéhez fűződik”. (Az ekkor 
már nyolc éve kivégzett Buharin nevét természetesen nem 
említette meg, viszont kijelentette, hogy ez az alkotmány 
„kizárja a diktatúrát és a személyi kultuszt”.)

A rádióban elhangzott előadás a szovjet alkotmány is
mertetésével a várható jövőbe mutatott. Amiről beszélt, 
annak szellemisége az 1949-es magyar alaptörvénybe ke
rül majd be. Egyrészt kiderült belőle, hogy Moszkva ma
gyar követői az 1946. évi I. törvényt csak előkészítő lé
pésnek tekintették. A kötelező példa számukra a „sztálini 
alkotmány" volt, amely -  mint az idézett rádióelőadásból 
is kiderült -  „a szocializmus alapján állt, osztály uralmat 
vezetett be, a magántulajdont megszüntette, szigorú terv- 
gazdálkodást” valósított meg. Az előadó részletezte a 
Szovjetunió felépítését, bemutatta a 16 tagköztársaságot, 
ezeken belül az autonóm köztársaságokat. Idilli képet fest
ve idézte a szerző, hogy a szovjet alkotmány teljes autonó
miát biztosít minden nemzetiségnek, népfajnak, törzsnek, 
hogy érvényesíthessék nyelvi, társadalmi kultúrájukat.

Az előadásban összefoglalóan szó esett a szovjet állam- 
polgári jogokról is. Az elmondottakból jól követhetők a 
részek, amelyek az 1949-es alkotmányban több helyen
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szószerinti fordítások, hiszen még a sorrendiség is szinte 
teljesen megegyező: így a jog a munkához, a pihenéshez, 
üdüléshez, a gyógykezeléshez, a művelődéshez, a nők 
egyenjogúságának biztosítása, szabad vallásgyakorlás, az 
egyház és az állam elválasztása.

Állampolgári jogként tünteti fel mindkét alkotmány a 
szólás-, a sajtó-, a gyülekezési szabadságot és az egyesü
lési jogot. Az állampolgári kötelességek között kiemelten 
szerepel a szovjet változatban, hogy „a haza védelme a 
legszentebb kötelessége minden állampolgárnak”. Ez a 
„magyar fordításban” így szerepel: „A haza védelme a 
Magyar Népköztársaságban minden polgárnak szent kö
telessége.”

A sztálini alkotmány bemutatása előrevetítette az isko
lák államosítását. Az előadásban erről így tájékoztatták a 
hallgatókat: a Szovjetunióban a „vallás magánügy, tehát a 
közoktatás érdekében az állam kivette a tanítást az egyhá
zak kezéből".

A szebb jövőt jósoló „alkotmánytani” előadás Sztálin 
szavait idézve tettekre szólított fel, hiszen: „A szovjet alkot
mány -  mondta Sztálin -  nem ígéret, hanem cselekedet."4

Már a két munkáspárt, az MSZDP és az MKP egyesü
léséből (1948. június 12-14.) létrejött Magyar Dolgozók 
Pártja programnyilatko
zatában hangsúlyosan 
szerepelt: „A párt szük
ségesnek tartja a népi 
demokrácia alaptörvé
nyeinek megalkotását, 
hogy az állampolgárok 
jogait és kötelességeit 
az állami, gazdasági és 
társadalmi rend alapve
tő változásait, a Magyar 
Köztársaság népi jelle
gét a törvény erejével, 
alkotmányban szente
sítsük."5

A rádióban több 
műsort is szenteltek 
az alkotmány mellett 
lel sorakozott Magyar 
Függetlenségi Nép
frontnak (ennek elnö
kévé Rákosi Mátyást, titkárává pedig Rajk Lászlót vá
lasztották). A szervezet a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front utóda volt, a pártszövetségé, amely a háborút köve
tően jött létre; tagjai a Független Kisgazdapárt, a Magyar 
Kommunista Párt. a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt. a Nemzeti Parasztpárt és a Polgári Demokrata Párt 
voltak. Az újabb Népfront 1949. február 1-jén elfogadott 
programjának célkitűzései közé sorolták az „Új népköz- 
társasági alkotmány megteremtését, mely a magyar nép 
nagy politikai és társadalmi vívmányait a népi demokrácia 
alaptörvényévé emeli.”6

A Népfront az 1949-es választásokon egyértelműen az 
egypártrendszer felé mutató szervezetté vált. Listáin kívül 
másra nem lehetett szavazni, így a parlamenti mandátu
mok 96,2%-át kapta.7 Ezt követően az abszolút többség

birtokában nem volt nehéz feladat elfogadtatni a Magyar 
Népköztársaság Alkotmányát.

A Magyar Rádió Közérdekű Hírszolgálata 1949. au
gusztus 6-án közölte: „Rákosi Mátyás javaslatára a Mi
nisztertanács elfogadta a Népköztársaság alkotmányáról 
szóló törvényjavaslatot”. Ehhez még hozzátették: ez az 
alkotmány is bizonyítja, „hogy a népi demokratikus rend
szer-melyet a Szovjetunió segítségével tudtunk létrehoz
ni -  szilárd, állandó és megdönthetetlen”.8

A következő adásban -  1949. augusztus 13-án -  a Köz
érdekű Hírszolgálat arról adott tájékoztatást, hogy az Or
szággyűlés rövidesen tárgyalja és törvényerőre emeli a 
népi demokrácia alkotmányát, amelyet „népünk nagy ve
zére Rákosi Mátyás adott a magyar népnek”. Összefogla
ló ismertetést is tartalmaz a közlemény: az új alkotmány 
szerint hazánk népköztársaság, „a munkások és parasztok 
állama, ahol minden hatalom a dolgozó népé”. Tehát meg
szűnt az urak országa, a gyárosok, a bankárok, a földes
urak hatalma. Az alkotmány biztosítja a dolgozó paraszt
ság földhöz való jogát, de elősegíti a tennelöszö vetkezetek 
megalakulását. Jogot biztosít a munkához, a művelődés
hez, a pihenéshez, az üdüléshez a lelkiismereti szabadság
hoz. Biztosítja a nők egyenjogúságát. Kötelességeket is

megfogalmaz az alkot
mány: országunk erő
sítése, az életszínvonal 
emelése, a műveltség 
gyarapítása, a haza vé
delme. Ezt követi a 
kommentár: „Dolgozó 
népünk az alkotmány 
tervezetét azért fogadta 
soha nem látott lelkese
déssel, mert a sajátjának 
érzi azt.”9

Az alkotmányról 
szóló országgyűlés két 
napos ülésszakát Rá
kosi Mátyás előadói 
beszéde nyitotta meg.
A szónokot hosszasan 
tartó taps és éljenezés 
fogadta. Rákosi a Ma
gyar Népköztársaság 

Alkotmányának előzményeiről, tartalmáról és az előzetes 
javaslatokról is szólt. Nem felejtette el kifejezni háláját a 
felszabadító Szovjetuniónak és a nagy vezérnek, Sztálin
nak -  a maga és a magyar nép nevében. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar népnek eddig nem volt alkotmánya. Amit 
annak neveztek, „az különböző jogszabályok és jogalko
tások gyűjteménye volt". Kifejtette, hogy a gazdasági, tár
sadalmi és politikai változások a sztálini útmutatás alapján 
egy új. egységes. írott alkotmány megalkotását teszik le
hetővé. Sorra vette az államosítás eredményeit, a mező- 
gazdaság kezdeti szocialista átalakulását, az értelmiség 
megindult átállását.10

Az új alkotmány fontos sajátosságaként említette a 
„törvényhozó és végrehajtó hatalom egységét”. Ennek
egyik fő bizonyítéka -  mint mondta -  az, hogy a minisz-__
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tcitanácsot „az országgyűlés vagy az országgyűlés jogait 
gyakorló Elnöki Tanács válassza” [sic!]. A bírák és az 
ügyész esetében is a választás érvényesül. Ezt követően 
Rákosi Mátyás sorolta az alkotmány fontos tételeit: a 
„Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó pa
rasztok állama", védi a munkával szerzett tulajdont, ja
vasolja az állam és az egyház különválasztását. Állította 
-  az iskolák államosítása, a Mindszenty-per után - , hogy 
„a magyar demokráciában soha senkit vallásos meggyő
ződése, vagy vallásának gyakorlása miatt nem üldöztek". 
Említette, hogy Magyarországon élő minden nemzetiség 
számára biztosítják az anyanyelvi oktatást, és természe
tesen hangsúlyozta az. általános védkötelezettség követel
ményét."

Rákosi az alkotmánytervezet visszhangjáról szólva a 
magyar dolgozó nép határtalan öröméről és lelkesedéséről 
beszélt. Külön kiemelte a nők és az ifjúság helyeslését. 
A magyar dolgozó nép egésze -  Rákosi szerint -  öröm
mel fogadta, hogy rögzítették a „munkásosztály élcsapa
tának", a Magyar Dolgozók Pártjának vezető szerepét az 
államon belül. A burzsoá kritikusok mondta -  ezt bírál
ták leginkább, de éppen ez mutatja ennek fontosságát.12

Az alkotmányról szóló társadalmi vita komolyságát 
Rákosi azzal is próbálta bizonyítani, hogy ebből elfogad
ták azt a javaslatot, hogy a „közérdek” szó helyett inkább 
a „dolgozó nép érdekei" meghatározást írják le az alkot
mányban. Azt a felvetést viszont nem fogadták el -  mond
ta politikusán - , hogy a papokat kizárják a választójogból.

Az alkotmányban szereplő szovjet mintájú címerről ki
jelentette: „A Magyar Népköztársaság, a dolgozó nép ál
lama helyesen teszi, ha címerében egyszerűen, világosan 
és félreérthetetlenül kifejezésre juttatja azt, ami az öntu
datos szocialista munkás és a dolgozó paraszt jelképe: a 
kalapácsot, a vörös csillagot, a búzakoszorút és aranyos 
búzakalászt a piros-fehér-zöld nemzeti színekkel.” Rá
kosi Mátyás beszédét a „bölcs Sztálin” és a Szovjetunió 
éltetésével fejezte be, amit hosszantartó taps követett. Az 
éljenzésből, a mintát követve, számára is megfelelő rész 
jutott.15 Az előadó beszédének gondolatisága, szövege a 
rádió és az újságok számára is irányadó volt. Az ország
gyűlés többi hozzászólója is hasonló tónusban adta elő 
mondandóját.

A hozzászólások listáját és tartalmát vizsgálva kitűnik, 
hogy azok egy pontosan kidolgozott koreográfia szerint 
hangzottak el. A jellegében megváltozott Népfrontba ol
vadó pártok képviselői, valamint a „a munkásság, a pa
rasztság, az értelmiség, a nők, az ifjúság, az egyházak, 
a néphadsereg reprezentánsai" kaptak szót. Beszédükből 
kigyüjthetők a mindenütt szereplő kulcsszavak: Sztálin, 
a Szovjetunió. Rákosi éltetése, a szocializmus igénye, 
a dolgozó nép hatalmának hangsúlyozása, a munkás- 
osztálynak, illetve élcsapatának, az MDP-nek a vezető 
szerepe. Mindez a lelkesedés hangján nyert megfogal
mazást.

Az első hozzászóló, Losonczy Géza is leírta a kötele
ző tisztelctköröket. Az MDP-t és a sajtót képviselve je
lentette ki, hogy „Az esemény kivételes jelentőségét és 
ünnepélyességét juttatja kifejezésre azt a tény, hogy az 
alkotmányról szóló törvényjavaslat előadója népünk sze

retett vezetője és tanítója Rákosi Mátyás elvtárs.” A sajtó- 
szabadságot részletesen elemezte, állítva, hogy az ország
ban a sajtó „a dolgozók tulajdona”, így biztosított a teljes 
sajtószabadság, szemben a nyugati tőkés államokkal.14

Mihályit Ernő a Független Kisgazdapárt nevében szó
lalt fel. Állította, hogy soha ilyen egységes nem volt az 
ország népe, mint most, az alkotmány fogadásakor. Az 
alkotmány tervezetét tárgyaló gyűléseken rendre elhang
zott: „Minden betűje igaz.” „Minden része élő valóság.” 
Így ő is üdvözölte az alkotmányt, ami szerinte azt a „de
rűt, azt a nyugalmat” sugározza, ami a Szovjetunó népére 
jellemző.

Az alkotmányban meghatározott címerről szólva kije
lentette, hogy a „régi címernek semmi kapcsolata nincs a 
valósággal, új címerünk, pedig íme, csupa valóság”. „Kék 
színe az ég kékje, keretező aranyló búzakoszorúi orszá
gunk boldog bőségét jelentik. A magyar paraszt munká
jának gyümölcsét ábrázoló kalász mellett a kalapács a 
magyar munkás eszköze, piros, fehér és zöld nemzeti szí
neink fogják össze és fölötte ragyog az ötágú vörös csil
lag, a szocializmust építő társadalmunk világító és irányí
tó csillaga.” Nem csoda -  folytatta felszólalását - ,  hogy „a 
néhány nap alatt, amióta ismerjük, már úgy megszerették 
és annyira magukénak érzik népünk dolgozó tömegei".15

Nánási László a Parasztpárt és a Függetlenségi Nép
front nevében üdvözölte az 1949-es alkotmányt. Mon
dandóját talán egyetlen idézetben lehet összefoglalni: „Ez 
az alkotmány azt jelenti, hogy a dolgozó parasztsággal 
szövetséges munkásosztály vezetése alatt haladunk előre 
a nagy Szovjetunió példája nyomán a szocializmus felé, 
amelynek alapjait már leraktuk.”16

Balogh István pap politikusként üdvözölte az új alkot
mányt. Szerinte, aki az igazság és az erkölcs alapján áll, 
szívesen fogadja ezt a törvényjavaslatot, „mely minden 
ember számára egyenlőséget hirdet”. Helyzeténél fog
va hangsúlyozottan szólt a vallásgyakorlásról. Kiemelte, 
hogy az „állam nemcsak nem emel gátat az egyháznak hi
vatása teljesítésében, hanem azt a maga részéről elősegíti, 
sőt támogatja”. Ezt erősíti -  mondta -  az alkotmány terve
zete is, amely elfogadásával az egyház még „jobb, bizton
ságosabb helyzetbe kerül, melyben hivatását az eddiginél 
nyugodtabban, szabadabban tudja betölteni".17

A továbbiakban Kókai Jánosné, a dolgozó parasztasz- 
szonyok nevében üdvözölte az alkotmányt, amely teljes 
egyenjogúsítást biztosít a nők számára. „Mi. dolgozó asz- 
szonyok -  mondta -  élünk és élni is fogunk egyenjogúsá
gunkkal, bele fogunk szólni az ország ügyeinek vitelébe." 
Felszólalása további részében azokat a politikai esemé
nyeket sorolta, amelyekben a kommunista párt vezetésé
vel az ipari munkások mellett a dolgozó parasztság asz- 
szonyai is részt vettek. Az új alkotmány a továbbiakban is 
arra „serkenti és lelkesíti” a dolgozó asszonyokat, hogy a 
„megkezdett úton" menjenek tovább. „ígérjük, hogy min
denütt ott leszünk, ahol erősíteni és védeni kell a népi de
mokráciát, ahol a szocializmust építik." A munkásnők ne
vében megfogadta, hogy „még nagyobb számban fognak 
részt venni a munkaversenyeken, még több lesz közöttük 
az élmunkás meg a kiváló munkás”. A parasztasszonyok 
részt vesznek a begyűjtési versenyben, dolgoznak a falvak



..felvirágoztatásáért", a „szövetkezeti mozgalom erősíté
sért", és nem engednek a kulákok mesterkedésének. Fel
szólalása végén a szovjet asszonyok példamutató helyt
állását hangsúlyozta, s azt, hogy a magyar asszonyok őket 
fogják követni a termelésben, az ellenség elleni harcban, a 
haza és a család szeretetében. „így leszünk méltóak az Al
kotmányunkban lefektetett egyenjogúságra és ezzel fog
juk leróni hálánkat mindazokért, amiket kaptunk, a nagy 
Szovjetuniónak, Sztálin elv
társnak. Pátunknak és nagy 
tanítómesterünknek, Rákosi 
elvtársnak." 18

Rusznyák István orvos, 
egyetemi tanár, az MTA ké
sőbbi elnöke (1949-1970) az 
értelmiség lelkes egyetérté
sét tolmácsolta.'*

Szalai Béla, az iljúság ne
vében mondott köszönetét a 
„boldog jövő perspektíváját” 
jelentő alkotmánytért.20

Ellenvélemény vagy bírá
lat egyetlen hozzászólásban 
sem hangzott el. Az 1949. évi 
alkotmányt az Országgyűlés 
egyhangú szavazással fogad
ta el. A lelkes hangvételt a 
sajtó és a rádió is átvette.

1949. augusztus 19-én a 
rádió Közérdekű Hírszol
gálata közölte: „Augusz
tus 18-án törvénybe iktatta 
az Országgyűlés a Magyar 
Népköztársaság Alkotmá
nyát. Az alkotmánytervezetet 
maga Rákosi Mátyás terjesz
tette az országgyűlés elé, 
aki kezdeményezője és ki
dolgozója volt. [A kidolgozással valójában Beér Jánost 
és Szabó Imrét bízták meg S. I.] Neki köszönhetjük, 
hogy dolgozó népünknek alkotmánya van.” Ezért -  szólt 
a rádió -  „egész dolgozó népünk büszke örömmel s hálás 
szeretettel fordul a Magyar Dolgozók Pártja felé és Rákosi 
Mátyás felé, mert ez az alkotmány valóban a dolgozó nép 
alkotmánya".21

A rádió Közérdekű Hírszolgálat című, 1949. augusztus 
27-i adásában szükségesnek találta, hogy az alkotmány
ban szereplő Elnöki Tanáccsal külön is foglalkozzon. Tá
jékoztatott arról, hogy augusztus 23-án „az Országgyűlés 
megválasztotta a Népköztársaság Elnöki Tanácsát". Kü
lön hangsúlyt helyeztek arra, hogy kiemeljék: „soha eddig 
Magyarországon ilyen intézmény nem volt”. Ami igaz is; 
a magyar közjog, alkotmányjog nem ismerte ezt a szerve
zeti megoldást, ezt is a szovjet alkotmányból emelték át. 
Az Elnöki Tanács 21 tagú testület volt, tagjait a képviselők 
közül az Országgyűlés választotta. Együttesen államfői 
jogokat gyakorolt, s helyettesítette az Országgyűlést, ami
kor az nem ülésezett. Ez önmagában is jelentős szerepet 
adott a számára. A rádió 1949. augusztus 27-i adása még

is mintha csökkenteni kívánta volna jelentőségét. Talán 
azért, mert érezték, hogy a magyar közjogi gondolkodás 
nehezen fogadja be ezt a különös megoldást. A rádióban 
a következő magyarázat hangzott el: „Az Elnöki Tanács 
az országgyűlés szerve. Megkönnyíti és meggyorsítja az 
országgyűlés munkáját, mert az apróbb feladatokat mind 
elvégzi helyette és a képviselők, akik munkások és dol
gozó parasztok, ez alatt hasznos munkát végezhetnek a

termelésben és csak a leg
fontosabb törvényhozásokra 
gyűlnek össze.”22 Ez a szöveg 
lefokozta az Országgyűlés 
szerepét, de az Elnöki Tanács 
ügykörébe is csak az „apróbb 
feladatokat” sorolta. Ez per
sze nem fedte a valóságot. Az 
Ehlöki Tanács hatásköre va
lójában rendkívül széles volt: 
mint jelezték, gyakorolhatta 
az Országgyűlés jogkörét, tör
vényerejű rendcletcket hozha
tott (amelyeket csak be kellett 
mutatnia az Országgyűlés
nek), kitűzte az országgyűlé
si választásokat, nemzetközi 
szerződéseket kötött, fontos 
volt a kinevezési jogköre, 
gyakorolta a kegyelmezési jo
got, összehívhatta az Ország
gyűlést, törvényeket kezde
ményezhetett.

Az 1949. szeptember 19-i 
adásban Világhy Miklós 
egyetemi tanár „alkotmány- 
tani” előadásában szólt arról, 
hogy az államigazgatás leg

felső szervét, a „Magyar 
Népköztársaság első mi

nisztertanácsát is a Népköztársaság Elnöki Tanácsa vá
lasztotta meg, mert az Országgyűlés ebben az időben nem 
volt együtt”. Az „apróbb feladatok” így jelentkeztek az új 
közjogi helyzetben.

Ezt követően Világhy beszélt a minisztertanács szer
vezetéről, hatásköréről, működéséről, a minisztériumok 
alkotmányjogi helyzetéről, a minisztertanács elnökének 
és tagjainak jogállásáról. Fejtegetései nem agitációs vagy 
propaganda jellegűek voltak inkább egyetemi előadás for
máját mutatták. A rádióhallgató alkotmányiam érdeklődé
sét mindenesetre felkelthették, ismereteit bővíthették.23

A Magyar Rádió Oktatási Osztályának szerkesztésében 
1949. október 4-én ismeretteijesztő előadás hangzott el 
„Az Alkotmány Népköztársaságunk alaptörvénye” cím
mel. Az összefoglalót érzékelhetően a moszkvai Pravdá
ban a magyar alkotmányról megjelent cikk inspirálta, amit 
jelez, hogy már az első mondatában a Pra\’dából idézett: 
„Történelmi napokat élt át a magyar nép", amikor a Nép- 
köztársaság alkotmányát elfogadta. A Pravda szerint az új 
alkotmány a háború utáni küzdelmes időszak befejezését, 
a népi demokratikus rend létrehozását jelenti.

ÉLJEN AUGUSZTUS 2 0  
ALKOTMÁNYUNK ÜNNEPE!

Plakát a Rákosi-címerrel a:  alkotmány ünnepére
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A következő idézetet Rákosi Mátyás beszédéből vet
ték át: „Az urak országából a nép hazája lett." Ezt kellett 
tükröznie a jogalkotatásnak is. Ezért volt szükség az alap
törvény. az alkotmány kidolgozására és elfogadására.

Az előadásban kiemelték, hogy az alkotmány rögzíti 
azokat az eredményeket, amelyeket „dolgozóink a Szov
jetunió segítségével a felszabadulás óta elértek”. „A győ
zelmes harcot, a dolgozók hatalmát és a győzelmes építés 
eredményét, a romba dőlt ország újjáépítését.”

Ezután kitértek az alkotmány szerkezetére: „Alkotmá
nyunk meghatározza államunk jellegét, funkcióit, társa
dalmi és gazdasági rendjét, államhatalmunk és államigaz
gatásunk szerveit, a bírói szervezetet, az ügyészséget, népi 
demokráciánk állampolgárainak jogait és kötelességeit, a 
választások kérdéseit 
és a felségjelvényeket.”
Ez az alkotmány char
tái is alaptörvény, szem
ben azzal, amit az úri 
Magyarországon alkot
mánynak hívtak, s ami 
valójában töredékes tör
vények halmaza volt.
„Ezeket a törvényeket az 
uralkodó osztály tetszé
se szerint magyarázhatta 
és a dolgozó nép elnyo
mására használta fel”, 
míg az új alaptörvény, 
éppen a dolgozók vé
delmét szolgálja. „A mi 
alkotmányunk fegyver a

proletárdiktatúrát építő, a szocializmus alapjait lerakó ma
gyar dolgozók kezében.” „Az imperialisták berzenkedése 
és barátaink öröme megerősíti hitünket, hogy jó úton já
runk. Büszkék vagyunk arra -  utalt vissza az előadás a 
Pravdára , hogy a Szovjetunió elismeri alkotmányunk 
értékeit.”24

***

1949. augusztus 20-án, Szent István napján hirdették ki az 
1949. évi XX. törvényként jegyzett alaptörvényt, az alkot
mányt. A következő évben már ezen a napon ünnepelte az 
ország alkotmányunkat, egyben az új kenyér ünnepét. Az 
ünnep munkaszüneti nap lett, kitüntetések átadásával, be

szédekkel -  felvonulá
sok, sör és virsli nélkül. 
(Ezeket május 1-jére 
tartalékolták az ínséges 
időben.) A fogadtatás 
ennek ellenére kedvező 

$». volt. A Magyar Rádió 
sem maradt ki az alkot
mány prezentálásából, 
bár részvételét a saj
tóhoz képest a vissza
fogottság jellemezte, s 
ennek megfelelően az 
adások visszhangja sem 
volt figyelmet keltő. 
Mindenesetre Szent Ist
ván napja fél évszázad
ra elhomályosult.

. i s * 1

Az 1949. évi alkotmány egyetlen fennmaradt eredeti példánya 
Szakosíts Árpád és Rákosi Mátyás aláírásával

S imándi, Irén

„Verfassungslehre” im Ungarisehen Rundfunk (Die Verfassung von 1949)
(Zusammenfassung)

Mátyás Rákosi, dér aus dér Sowjetunion zurückkehrte 
und die Natúr dér stalinistischen Diktatur gut kannte, hielt 
die Übemahme dér (stalinistischen) sowjetischen Verfas
sung von 1936, bzw. ihre Verabschiedung im Jahre 1949 
nach dér kommunistischen Machtübemahmc ítir cinen 
(irundstein dér politischen Umwálzung in Ungam. Die 
Emführung dér neuen Verfassung des Gesetzes XX. Von 
1949 wurde von den crforderlichen Propagandamafinah- 
men begleitet, an dencn auch dér -  durch die sowjetisch 
dominierte Alliierten Kontrollkommission bcaufsichtig- 
te -  Ungarische Rundfunk sich beteiligen musste. Diese 
Propaganda begann schon in den Wochen vor dér Verab

schiedung des (Republik)Gesetzes Nr. I. von 1946: am 
17. Januar strahlte dér Rundfunk eine siebzchnminutigc 
Sendung über die stalinistische Verfassung. Über die Ver
abschiedung dér Verfassung berichtete das Rádió laufcnd, 
unter anderem in den Berichterstattungen des ÖfTentli- 
chen Pressedienstes, Rechtswissenschaftlcr (z. B. Miklós 
Világhy) hielten Vortráge zűr „Verfassungslehre”, es ent- 
standen Sendungen auch zűr Wisscnsvcrbrcitung. Gleich- 
wohl kann aber festgehalten werden, das im Verglcich zűr 
gedruckten Presse war die Teilnahme des Ungarisehen 
Rundfunks an dér Propaganda durch eine gewisse Zu- 
rückhaltung gekennzeichnel.
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A könyv a Magyar Rádió 1945-1948 közötti történetét mutatja 
be hiteles források segítségével. Részletes leírásban számol 
be a háború okozta károk helyreállításáról, a műsorszórás 
megindulásáról, a rádió osztályainak megalakulásáról, az 
új műsorokról, az új vezetésről. A Rádió vezetésében jól 
nyomon követhető az 1945-től kialakuló többpárti irányítás, 
a kommunista párt erősödő befolyása és a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság felügyelete. Az elhangzott műsorok 
képet adnak a koalíciós évek legfontosabb eseményeiről, 
a politika, a társadalom, a gazdaság változásairól. A műfaj 
sajátossága lehetővé teszi, hogy a rádió működésére 
vonatkozó források az ismert történeti megállapításokon túl 
új értelmezést nyerjenek. A rádió működése sok tekintetben 
tükörképe az országban történt eseményeknek. Műsoraiban, 
riportjaiban, a politikusok megszólaltatásában, az események 
tolmácsolásában a propaganda eszközeinek felhasználása 
figyelhető meg. A Magyar Rádió történetének feldolgozása 
további két kötetben folytatódik 1958-ig.
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