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Föglein Gizella

Dr. Máday István 
törvényjavaslatai 1945-ben
Emlékezés a 60 éve elhunyt orvosra és 

az államtudományok doktorára

A jogász, orvos és pszichológus Máday (1899-től 
marosi) István 1879. április 5-én született az Oszt
rák-Magyar Monarchia Budapestjén.1 Édesapja 
Máday Izidor (1839-1925) miniszteri tanácsos, közgaz

dasági író, édesanyja Nagy Linda volt.
Máday eredetileg jogi tanulmányokat folytatott Bu

dapesten, az orvosi egyetemet 1916-ban fejezte be Prá
gában.2

I. Az orvosdoktor

Máday harmincévesen kezdte el az orvosi egyetemet, de 
akkor mindjárt kettőt is, a bécsit és a budapestit. Orvosi 
tanulmányait Innsbruckban folytatta, végül a prágai egye
temen avatták orvosdoktorrá 1916-ban.

A boldog békeidőkben nyolc évig az osztrák-magyar 
közös hadseregben dragonyos tisztként szolgált. Az első 
világháborúban katonaorvos volt, többször is kitüntették 
(Károly csapatkereszt, bronz és ezüst Signum Laudis a 
kardokkal II. oszt., Vöröskereszt díszjelvény hadi díszí
téssel).3

Községi orvosként működött Heves megyében, majd a 
Budapesti Orvosegyetem (Moravcsik Ernő-féle) Ideg-El- 
mekórtani Klinikájáról pályázott sikerrel a Debreceni 
Egyetem Orvoskara Ideg- és Elmegyógyászati Klinikájá
nak első tanársegédi posztjára 1921-ben.4 1927. október 
31-én habilitált.5 Magántanári képesítésének megszerzé
sét követően Budapestre költözött.6

II. A gyermekpszichológus

A debreceni évek alatt Máday István számos tanulmányt 
írt, többek között a bécsi és a grazi gyermekvédelmi és 
gyógypedagógiai intézményekről, az osztrák iskola
reformról, valamint a Montessori-féle bécsi óvodákról. 
Azt javasolta a gyermeklélektannal foglalkozóknak, 
hogy vezessenek naplót a gyermekek fejlődéséről, s eh
hez -  akárcsak Alfred Binet francia fejlődéspszichológus 
(1857-1911) és később Jean Piaget svájci pszichológus 
(1896-1980) -  saját gyermekeiről vezetett megfigyelési 
naplóból kiindulva adott mintát.7

1927-ben megalapította a Magyar Individuálpszicholó- 
giai Egyesületet. 1932 és 1936 között a Gyermekvédelem 
című folyóirat szerkesztője volt, és évekig vezette az Or- 
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szágos Gyermekvédő Liga Budai Nevelési Tanácsadóját. 
Saját lakásán tartott individuálpszichológiai kurzusokat 
pedagógusoknak, orvosoknak és más érdeklődőknek. 
1940-ben jelent meg Individuálpszichológia című mun
kája. A második világháború után figyelmét a pszicho
terápia kötötte le, de munkásságának kifejtésében hosz- 
szas betegsége megakadályozta.

Máday István életpályájának sokszínűségét bizonyítja, 
hogy nemcsak egyetemi magántanárként, hanem törvény
széki ideg- és elmeorvos szakértőként, képesített iskolaor
vosként és egészségtan-tanárként is tevékenykedett, első
sorban gyógypedagógiai és gyermekvédelmi kérdésekkel 
foglalkozott, és Magyarországon ő volt a pályaválasztási 
tanácsadás egyik úttörője.

III. Az államtudományi doktor

Máday a második világháború után régi ismerősének, a 
kortárs és kartárs Zsedényi Bélának,8 az Ideiglenes Nem
zetgyűlés Elnökének 1945. augusztus 5-én a Potsdami 
Konferencia befejezése után, még az alkotmányos monar
chia időszakában meleg hangú szívélyes levelet írt, s an
nak mellékleteként két törvényjavaslatot is készített.

1. Máday István levele az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Elnökéhez

„Méltóságos Nemzetgyűlési Elnök Úr, Kedves Bará
tom,9

Július 26-án, mikor szíves voltál engem fogadni, felbá
torítottál arra, hogy az október 6-i nemzeti engesztelő 
ünnepre vonatkozó törvényjavaslatot dolgozzak ki. Ezt 
a mai napon elkészítettem.10 Sajnos, könyvtáram jelen
legi rendezetlensége következtében nem tudtam a ma
gyar szabadságharcosok teljesebb listáját adni, csak 
Dózsát és Martinovicsot említettem meg, de azt hiszem, 
ezt bármelyik történész kiegészíthetné.

Engedd meg, hogy ezen kívül még két törvényjavas
latot és egy Kérelmet is mellékeljek. Egyik a magyar ál
lam örökös semlegességére, a másik a szabadságjogok 
visszaállítására vonatkozik. A kérelem pedig a parla
menterek megöletésének kivizsgálására.11 (Azt hiszem 
jó l emlékszem, a dátumra, hogy ez a merénylet 1944. 
dec. 28-án történt.) Ezt is szíveskedjél ellenőrizni.

Remélem, hogy ezzel a négyféle irattal nem okozok 
Nektek túlságos és felesleges gondot. Természetesen 
teljesen belátásodra bízom, hogy mind felhasználod-e, 
vagy csak az okt. 6-it, s azt is ebben a formában, vagy 
pedig átdolgozod.

Személyemre nézve semmilyen kérésem nincsen, 
vagyis nekem nem fontos, hogy a nevem szerepeljen, 
elég, ha Te tudod, hogy a javaslatok tőlem származnak. 
Egyre azonban megkérlek.

A 18 év óta elnökségem alatt álló Magyar Indivi- 
duál Pszichológiai Egyesület a napokban megindít
ja  a béke-propagandát. Ennek a propagandának s az



egyesületnek nagy hasznára volna, ha a semlegességre 
vonatkozó törvényjavaslatom 6. §-ában foglalt iskolai 
békére-nevelés eszméjét (amely 15 évvel ezelőtt emlé
kezetem szerint a Magyar Feministák Egyesületétől in
dult ki), a Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület 
újította fel, amely egyesület most fogja nyilvánosságra 
hozni nagyvonalú reformtervezetét is.

Mély tisztelettel maradtam alázatos híved:

Dr Máday” (Kézzel írt aláírás)

2. Törvényjavaslat a magyar állampolgárok 
szabadságjogairól12

1. §

A magyar állam örök időkre, ünnepélyesen visszaál
lítja az 1848., 1867. és 1894. évi alkotmányjogi törvé
nyeket, melyek a magyar állampolgárok szabadság
jogait, ezek között a személyes szabadságot, a szabad 
költözködést, a szabad szólást, a szabad sajtót, a val
lás szabad gyakorlatát és a törvény előtti egyenlősé
get kimondták.

2. §

Sohasem hozható olyan törvény, mely a fent felsorolt 
jogokat megszünteti. Érvénytelen minden olyan kor
mányrendelet, mely ezeket a jogokat felfüggeszti.

3. §

Csak a független magyar bíróságok mondhatnak ki 
szabadságjogokat korlátozó ítéleteket, de azok is csu
pán a magyar büntetőtörvények alapján. 4

4. §

A „Kisgazda-tervezet” a magyar állam minden polgárát 
„szabadnak és egyenlő jogúnak” ismerte el, akiknek „ter
mészetes és elidegeníthetetlen” jogai

„a személyes szabadság, a vallásos meggyőződés 
szabad nyilvánításának és a vallás szabad gyakor
lásának joga, a gondolat és vélemény szabad ki
nyilvánításának joga, az egyéni tulajdon, a személy 
biztonsága, az elnyomástól, félelemtől és nélkülözés
től való függetlenítése, az államirányításban való 
részvétel joga, a munkához és emberi megélhetéshez 
való jo g ”.

A „Kisgazda-felsorolás” némiképp foghíjas volt, hiszen 
hiányzott belőle például a sajtószabadság, a gyülekezési 
és egyesülési jog, az állampolgári jogegyenlőség, vala
mint a kisebbségi jogok.

Mindazonáltal az összes tervezet közül egyedül ez tett 
szélesebb körű, átfogó kísérletet az „emberi és polgári jo
gok” törvénybe iktatására, kimondván egyidejűleg azt is, 
hogy a megnevezett jogok „csak törvényes keretek között 
és csak abban a mértékben gyakorolhatók, ameddig má
sok hasonló jogait nem sértik”.13

Máday István törvényjavaslata „a szabadságjogok visz- 
szaállítására” a második világháború után az e jogalkotói 
témában megszületett legelső törvényjavaslat volt. Tisz
teletre méltó jogalkotási törekvés volt, azt a jó szándék 
vezette. Nem a szerzőn múlott, hogy 1945-ben, még az al
kotmányos monarchia időszakában, a személyes szabad
ság, a szabad költözködés, a szabad szólás, a szabad sajtó, 
a vallás szabad gyakorlata és a törvény előtti egyenlőség 
gondolata illúzió és vízió volt és lehetett. Történelmi táv
latban csak a rendszerváltozás, a jogállamiság, az alkot
mányozás folyamata adhatta meg ehhez a zöld utat.
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4. Törvényjavaslat Magyarország örökös 
semlegességéről14

Kivételt képeznek a külállamokkal kötött vagy kötendő 
békeszerződések, melyek esetleg magyar állampolgá
rok kitelepítéséről intézkednek. Ilyen szerződéseket is 
csak kényszerhelyzetben köthet a magyar állam.

3. Máday állampolgári szabadságjogokról 
szóló törvényjavaslatának nóvuma

A második világháború utáni koalíció pártjai (Magyar 
Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, Független 
Kisgazdapárt) 1946 elején javaslatokat készítettek az 
állami főhatalom gyakorlásáról. A Kisgazdapárt tör
vény-előkészítő bizottságában a párt legtekintélyesebb 
jogász képviselői Auer Pál, Erőss János, Pfeiffer Zol
tán, Sulyok Dezső, valamint Vásáry István vettek részt. 
A kisgazdapárti tervezet a hatalommegosztás „klasszi
kus”, alapjában véve polgári követelményeit fogalmazta 
meg. Sőt, a törvénytervezet valójában kisebb alkotmány
tervezet volt.

1. §

A magyar állam ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy az 
összes nemzetekkel és államokkal békésen kíván élni. 
Háborút a magyar állam ezen túl nem visel.

2. §

Az 1941-45-i háború békekötése alkalmából a magyar 
állam ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy (az 1914. 
előtti Belgium példájára) mindennemű európai háború 
esetén semleges marad.

3. §

Külállamokkal szemben felmerülő nézeteltéréseket 
vagy érdek-ellentétet minden esetben kizárólag békés 
megegyezéssel, szükség esetén a genfi Nemzetek Szö
vetsége vagy a hágai Nemzetközi Törvényszék döntése 
útján fog rendezni.
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4. §

Kivételt képez az olyan eset, amikor egy külállam anél
kül, hogy a magyar állam erre okot adott volna, a ma
gyar államot megtámadja. Ilyen esetben a magyar ál
lam fegyveres erejével megvédi területét és polgárainak 
életét.

5. §

A magyar állam ezen túl csak annyi katonát képez ki 
és tart fegyverben, amennyi ilyen támadások ellen való 
védekezésre okvetlenül szükséges. Mihelyt a szomszé
dos államok a magyar állammal egyezséget kötnek, 
melynek értelmében a jelen törvényhez hasonló tör
vényt hoznak, a magyar állam fegyveres erejének lét
számát olyan mértékre szállítja le, mely a belső rend 
fenntartására elegendő.

6- §

A magyar állam kötelezi a területén működő állami, 
községi, egyházi, egyesületi és magán-tanintézeteket, 
a kisdedóvóktól a főiskoláig, a katonai intézeteket sem 
kivéve, hogy intézményesen és tervszerűen nevelje a 
magyar ifjúságot békére, emberszeretetre és az összes 
nemzetek megbecsülésére.
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5. Máday örökös semlegességről szóló  
törvényjavaslatának nóvuma

A  szakirodalom a XX. századi rendszerváltozásokhoz 
köthetően, több örökös semlegességi kezdeményezést tart 
számon. A második világháború után Máday Istvánnak „a 
magyar állam örökös semlegességéről” szóló törvényja
vaslata kétségtelenül első ízben fogalmazta meg a semle
gesség gondolatát.

A rendszerváltások idején -  így 1944/1945, 1956, 
1968, 1989/1990 -  az örökös semlegesség igényéről több 
törvényjavaslat is született. A külügyi tárca költségvetési 
vitájában például Sulyok Dezső pápai ügyvéd fogalmazta 
ezt meg 1947 tavaszán. Ám az 1945-ös sorrendet, a poli
hisztor Máday javaslatának primátusát nem írta, nem ír
hatta felül.

A semlegesség alfája és ómegája mindenkor és min
denhol a nagyhatalmi támogatás ténye volt. Ennek híján a 
semlegesség ügye csupán elvetélt kísérlet volt és lehetett.

IV Záró gondolatok

Máday István 80 éves korában, 1959. június 17-én halt 
meg Budapesten.

Életművét az új keresése jellemezte. „Ezért tette 
lehetővé, hogy az Individuálpszichológiai Társaság 
előadásain a hivatalos állásponttól eltérő vélemények 
-  haladó gondolatok is -  elhangozhassanak. Értékes tö
rekvéseit, egyéni útkeresését a század elejének bizony
talan pszichológiai nézetei megakadályozták abban, 
hogy energiáját szívósan a tudományos pszichológia 
építésére fordíthassa. Egyes tudományos megállapítá
sai, értékes szándékai, törekvései és tragikus vergődése 
váltotta ki megemlékezésünket.”15

A méltatlanul elhallgatott polihisztorra, Máday Istvánra 
való emlékezés az utókor fájdalmasan nemes kötelessége.
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