1. Kormányszerkezet
ielőtt a kormányszerkezet vizsgálatával kapcso
latos kérdések közül hármat kiemelnék, fontos
nak tartom annak kifejtését, hogy a jelen írás
tárgyát képező miniszteriális struktúra jelentősége
áll. Müller György kormányzati szerkezeten a minisztéri
umok, minisztériumi szint alatti főhatóságok szervezését,
tárca nélküli miniszterek és kormánybiztosok vagy más
személyes megbízottak beállítását és a kormányzati köz
pont ügyköreinek a megállapítását érti.1Ebből redukálva,
a kormányszerkezet a minisztériumok szervezését és a tár
ca nélküli miniszterek beállítását jelenti számomra ebben
az írásban. E fogalommeghatározás nyilvánvalóan csak a
polgári típusú, modern magyar állam létrejötte után, a fe
lelős és független kormány 1848-as létrehozását követően
értelmezhető. A korábbi időszakokra vonatkoztatva a kor
mányszerkezet egészen mást jelent.2
A legfontosabb kérdés, hogy a kormányszerkezet szem
pontjából mely állami szervek rendelkeznek valamilyen
jogkörrel, és melyik állami szerv rendelkezik a leghang
súlyosabb, meghatározó jogkörrel. Könnyű belátni - és
ezt Müller György is megerősíti3 -, hogy kevés szereplő
viselheti a kormányszerkezet kialakítására, alakítására vo
natkozó jogkört. Így az államfő vagy a kormányfő, a kor
mány maga vagy a törvényhozó szerv.
A magyar közjogi hagyomány4 szerint a legjelentősebb
szereppel a törvényhozó szerv rendelkezik. A törvényho
zó szerv az, amely meghatározza a kormány szerkezetét
azzal, hogy a minisztériumok felsorolását megállapítja,
minisztériumot alapít és minisztériumot szüntet meg, át
szervezi a minisztériumi struktúrát.5 Fontos annak meg
látása, hogy ez a konstrukció a végrehajtó hatalmat kor
látozza saját szervezetének megállapításában. A másik
szereplő a kormány szerkezetének alakításában a későbbi
magyar közjogi hagyomány szerint a kormányfő. A mi
niszterelnök az, aki - amennyiben lehetősége van - a tárca
nélküli miniszterekkel kiegészítheti a kormányát.6
Ahogyan Fábiánné Kiss Erzsébet megállapította, a
„minisztertanáccsal foglalkozó törvényi rendelkezések
száma elenyészően csekély”.7A kérdés jelentőségéhez ké
pest mennyiségileg valóban nem túl nagy a miniszterta
náccsal vagy a kormánnyal foglalkozó törvények száma,
sőt még a kapcsolódó rendeletek száma sem túl magas.
A törvények száma tízes nagyságrendben adható meg, a
rendeleteké - mivel ezek közvetlenül kapcsolódnak a tör
vényekhez - hasonló nagyságrendet jelent a vizsgált, azaz
1848 és 1944 közötti időszakban. Felmerül azonban a kér
dés, hogy vajon a lényeges kérdések szabályozva voltak-e
ebben a kevés jogszabályban vagy sem, illetve voltak-e
időlegesen vagy ideiglenesen rendezett kérdések, vala
mint hogy voltak-e olyan kérdések, amelyekre a gyakorlat
adta meg a választ.
Kmety Károly megállapítása szerint a „magyar kir. és
a közös ministeri állások számát, székhelyét és elnevezé
sét törvények határozták meg, csak törvényileg történhe
tik azok megváltoztatása is.”8 Fontos rögzíteni, hogy ez
a kormányszerkesztési alapelvek egyik legfontosabbika,
illetve a kormányszerkezettel kapcsolatos legfontosabb
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kérdés is egyben. A vizsgált korszak teljes egészében ez
alapvetőnek tűnik. Így például 1936-ban Magyary Zoltán
is megerősíti, hogy a „miniszterek számát törvény állapít
ja meg”.9 Persze az már más kérdés, hogy az egyes szer
zők mit értettek miniszteri állásokon, a miniszterek szá
mán, illetve törvény általi meghatározottságon.
Az alapvető problémát már az 1848. évi III. tc., annak
gyors megalkotása és igen lényegre törő szövegezése je
lenti. Ezzel kapcsolatban nem tudok egyetérteni Csizma
dia Andor azon megállapításával, hogy „a minisztérium
szervezetét és hatáskörét a törvény aprólékosan kidolgozta”.10 Csizmadia ezt a megállapítást annak fényében tette,
hogy véleménye szerint vármegyei és a városi közigaz
gatás esetében a törvények11 csak a kereteket fektették le,
a részletszabályokat később tervezték kidolgozni, míg a
kormány esetében nemcsak a keretszabályokat, hanem
részletszabályokat is kidolgoztak. Kétségtelen, hogy a
kormány esetében az 1848. évi III. tc. valóban tartalmaz
részletszabályokat, például látszólag a minisztériumok
felsorolását, azonban sok - egyébként nagyon fontos szabályt nem fektetett le. Ilyen volt többek között az egyes
minisztériumok hatásköre vagy akár a minisztertanács fel
adat- és hatásköre is, amelyek kidolgozására vagy később
került sor, vagy sohasem, s a gyakorlat alapján jártak el.
De nem mehetünk el amellett sem, hogy az 1848. évi III.
tc. 14. §-a által adott felsorolást vizsgálat tárgyává szük
séges tenni.
Nagy Emil volt igazságügy-miniszter a Pesti Hírlap
ban megjelent cikkében a következő állítást tette 1928
szeptemberében:
„a felelős minisztérium alkotmányos jellegének a fo 
galma nem tűri meg azt, hogy végszükség kényszerítő
parancsa nélkül a parlamentnek felelős végrehajtó ha
talom közjogi szabályain törvény nélkül történjék vál
toztatás. ”12
Ezzel a mondattal véleményem szerint a legtöbb korábbi
és akkori közjogász egyetértett volna. Ami izgalmasabb
kérdés az az, hogy mit értettek a fenti mondat tartalmán.
A helyzet olyan, mint az élelmes Aladdin esete a dzsinnel, aki három kívánságának egyikével újabb három kí
vánságot kívánt magának. Vajon lehetséges-e ez? Ez az
eset és kérdés e tanulmány témájára átfordítva így szól:
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a kormány szerkezetét csak közvetlenül törvénnyel lehet
módosítani, vagy lehetséges a módosítás törvényi felha
talmazás alapján más módon is? Ez a kérdés nem jutott
nyugvópontra a vizsgálat tárgyává tett időszak végére
sem, hiszen még a második világháború alatt is az 1917.
évi XI. tc. alapján nevezett ki a kormányzó tárca nélküli
minisztereket.13

2. Mintakövetés?
A magyar kormányszerkezetnek a mintakövetés szem
pontjából történő vizsgálatakor számos kérdéssel szembe
sültem. Ezek a kérdések érintik általában a mintakövetés
jelenségének mibenlé
tét, a lehetséges minták
feltalálásának módját,
a szerves fejlődés és a
mintakövetés elhatáro
lását, illetve a vélt minta
valódi mintaként törté
nő elfogadását.
„A mult talajából
nőttek ki modern in
tézményeink; sehol
és soha sem talált
nálunk tabula rasa-t a törvényhozó,
melyre egyszerűen
átültethette az idegen
intézményt. A mag, a
mely talán külföldről
került hozzánk, a ha
zai talajban vert gyö
keret, e talajnak meg
felelően, a magyar
viszonyok befolyása alatt fejlődött s nemzeti intézménynyé lett, melyet az egyik emberöltő örökségül hagyott a
másikra, hogy azt a saját viszonyai és szükségletei sze
rint formálja, javitsa, bővitse. Mint a jó gazdának föl
tétlenül ismernie kell a talajt, melyet megművel, úgy kell
ismernie a törvényhozónak azt az alapot, melyre alkotá
sait fektetni óhajtja. Ez ismeretet pedig csak a történeti
fejlődés menetéből szerezheti, melynek megvilágítása a
közigazgatás tudományának egyikfőfeladata. ”14
Az előzőeket Acsády Ignác írta, amellyel a mintakövetés
sel kapcsolatos fentebbi kérdéseimet megerősíti, másrészt
rámutat arra, hogy a szerves fejlődés eredményei és a kö
vetendő minták elhatárolásának nagy jelentősége van.
Az alábbiakban három kérdéskörhöz szeretnék adalé
kokkal szolgálni. Így a ’48-as kormányszerkezet egy le
hetséges hazai előzményét, a Helytartótanácsot, egy le
hetséges külföldi mintát, az 1848-as forradalom kitörése
körüli két francia kormányt mutatom be a magyar kor
mánystruktúra szempontjából. Ezeket követően felvetem
a magkormány lehetőségét, ami a kormányszerkezet vizs
gálatának terjedelmére lehet hatással.
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2.1. A magyar előzmény kérdése a Helytartótanács

Tekintettel arra, hogy az államszervezetben a Helytartó
tanács és a kormány ugyanazon a helyen álltak, érdemes
megvizsgálni a minisztertanács szerkezete és a Helytartó
tanács szervezete közötti összefüggéseket, valamint azok
szorosságát, közvetlen voltát is.
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a dikaszteriális
rendszer, a dikasztériumok létrejötte nem magyar fejlő
dés eredménye. A Habsburg Birodalomban az uralkodó
ház nyugat-európai minta alapján kívánta kiépíteni az ál
lamigazgatás rendszerét, s erre irányultak modernizációs
kísérleteik,15 amelyek eredménye a magyarországi rend
szer. Csizmadia Andor
szerint olyan rendszer
kiépítését tűzték ki cé
lul, amelyben „a hie
rarchikus rend ponto
san szabályozva volt,
s amely lehetőleg pre
cízen, gyorsan és egy
értelműen
dolgozott.
Mindehhez
állandó,
szakképzett képviselői
karra,
hierarchikusan
felépített hivatali szer
vezetre és bürokratikus
munkamódszerekre volt
szükség”16 A dikasztérium (kormányszék)
az elfogadott definíció
szerint „olyan nem ren
di, feudális jellegű kor
mányzati szerv, mely
közvetlenül az uralkodó
alárendeltségébe tarto
zott, neki volt felelős tevékenységéért. A dikasztérium az
újkori centralizáció fontos tényezője, a modern állam ki
alakulásának egyik mérföldköve, a modern szellemű, bü
rokratikus hivatalszervezet modellje.”17
Nagy István egyértelműen állítja, hogy „a két 1848
előtti kormányhatóságunknak, a helytartótanácsnak és a
kamarának ügyosztályi rendszeréből fejlődött ki a pol
gári korszak minisztériumainak és nagyobb hatóságainak
ügyosztályi rendszere.”18Ember Győző munkái19nyomán
könnyen megtehetjük ezt az összehasonlítás.
A Helytartótanács működésében 1783-ban jelentős
változás állt be. Ezt követően az egyes ügyiratok tárgya
lásának rendjét azok ügyosztályokhoz sorolása határozta
meg. Ennek megfelelően a Helytartótanács hivatalának
levéltára is az egyes ügyosztályok szerint vezette az ira
tok nyilvántartását. Az 1783 és 1848 közötti ügyosz
tályok a következők voltak: kegyelmi ügyek, pénztári
ügyek, céhügyek, szabad királyi városok ügyei, keres
kedelmi és közlekedési ügyek, biztossági ügyek, össze
írásra vonatkozó ügyek, hadiadóra vonatkozó ügyek,
földmérési ügyek, egyházi ügyek, egyházi alapítványi
ügyek, egyházi gazdasági ügyek, egyházi vallásügyek,
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zálogházügyek, világi alapítványi ügyek, világi alapítvá
nyok igazgatására vonatkozó ügyek, világi alapítványok
gazdálkodására vonatkozó ügyek, tanulmányi alapítvá
nyi ügyek, az országhoz tartozó részek közigazgatási
vissza- és elcsatolása, rendes, rendkívüli és számve
vőségi kebelbeli ügyek, szegényintézeti ügyek, jász és
kun ügyek, zsidóügyek, közoktatási gazdasági ügyek,
közoktatási ügyek, nemesi ügyek, közgazdasági ügyek,
élelemhiányra vonatkozó ügyek, köz- és városrendőrsé
gi ügyek, vármegyei ügyek, postaügyek, közigazgatási
ügyek, árvaügyek, protestáns vallásügyek, nem egye
sült görög szertartásúak vallási ügyei, könyvvizsgálati
ügyek, vármegyei jegyzőkönyvek felülvizsgálata, egész
ségügy, elemi iskolai ügyek, szemináriumi ügyek, ne
mesi gárda ügyei, úrbéri ügyek, birtokeladási ügyek és
cigányügyek.21 Ebből a felsorolásból látható, hogy az
1848. évi III. tc. és 13. és 14. §-ai által, osztályokként
meghatározott kormányszerkezet és a Helytartótanács
ügyosztályai között közvetlen kapcsolatot nem fedezhe
tünk fel, értve ezen azt, hogy a ’48-as minisztériumok
közül egy sem egyezik meg teljes egészében vagy ma
radéktalanul az előbbiekben felsorolt helytartótanácsi
ügyosztályokkal. Szembeötlő érdekesség azonban a ke
reskedelmi ügyek és a közlekedési ügyek egy helytartó
tanácsi ügyosztályon belüli párosítása, csakúgy mint az
1935 és 1945 között fennálló és működő Kereskedelemés Közlekedésügyi Minisztérium esetében.22
A helytartótanácsi ügyosztályok felsorolásában érde
mes egy szűkítést tenni úgy, hogy csak azokat gyűjtjük
össze, amelyek egészen 1848-ig, a Helytartótanács első
megszüntetéséig működtek. Ilyen ügyosztályok a kö
vetkezők voltak: pénztári ügyek, szabad királyi városok
ügyei, kereskedelmi és közlekedési ügyek, biztossági
ügyek, hadiadóra vonatkozó ügyek, egyházi ügyek, egy
házi alapítványi ügyek, egyházi gazdasági ügyek, zálog
házügyek, világi alapítványok igazgatására vonatkozó
ügyek, világi alapítványok gazdálkodására vonatkozó
ügyek, tanulmányi alapítványi ügyek, rendes, rendkívüli
és számvevőségi kebelbeli ügyek, zsidóügyek, közokta
tási ügyek, nemesi ügyek, közgazdasági ügyek, köz- és
városrendőrségi ügyek, vármegyei ügyek, postaügyek,
közigazgatási ügyek, árvaügyek, protestáns vallásügyek,
nem egyesült görög szertartásúak vallási ügyei, könyv
vizsgálati ügyek, vármegyei jegyzőkönyvek felülvizsgá
lata, egészségügy, elemi iskolai ügyek és úrbéri ügyek.23
A Helytartótanácson belül összesen huszonnyolc olyan
ügyosztály volt, amely 1848-ig működött. Ezt a csopor
tosítást kell tehát összevetnünk az 1848. évi III. tc. 13-14.
§-ai szerinti minisztériumi beosztással. A miniszteri ügy
kezelés módját a törvény 16. §-a értelmében „a ministerium határozza meg; az ügyeknek s illetőleg kapcsolatosan
a ministeri tisztviselőknek beosztását pedig az illető minister állapítja meg”.24 Ez azonban nem a törvény által sugallt teljes önállóságban valósult meg, hanem az uralkodó
hathatós közreműködésével. 1848-ban, a felelős kormány
kinevezése utáni hetekben az uralkodó elnökletével tar
tott minisztertanácsokon próbálták meghatározni az egyes
minisztériumok hatásköreit, feladatait, a minisztériumok
ügyköreit az új viszonyoknak megfelelően.
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Az ügykörök kialakítása elég elnagyoltra sikerült, ami
nek oka nem feltétlenül ismerhető meg. Lehet, hogy az
idő volt kevés, vagy nem volt erre irányuló egyértelmű
szándék, de Somogyi Éva szerint az is felmerülhet, hogy
az a belátás áll e helyzet mögött, hogy az ügykörök meg
határozásának a gyakorlaton és nem az elméleten kell
alapulnia.25 Éppen ezt hangsúlyozza Sashegyi Oszkár is,
aki szerint az ügykörök felosztása nem az 1848 előtti mó
don, hanem az azóta kialakult gyakorlatnak megfelelően
történt.26 Magyary Zoltán szerint a „minisztereknek első
feladata minisztériumaik megszervezése és hatáskörük
megállapítása volt. A minisztériumok a királyi kancellá
ria, helytartótanács és királyi kamara ügykörét vették át és
osztották fel maguk közt az Országos Levéltárban őrzött,
de nem publikált ügybeosztás szerint.”27
A Pesti Hírlap - akkor mint hivatalos lap28 - jelentette
meg 1848. május 4-én Szemere Bertalan belügyminisz
ter 1848. április 29-én kelt értesítését, amely tartalmazta a
minisztériumok nem sokkal korábban megállapított ügy
köreit,
„miután úgy a hatóságoknak, mint a magánosoknak
tudniok kell, a tárgyak a különféle ministériumok közt
miként osztattak el, s úgy a hivatalos jelentések, mint a
folyamodások hova intéztessenek; addig is, mig mindenik ministérium a maga hivatal-ágát s annak formáit
külön és részletesben rendszerezné, szükségesnek tar
tatott általánosságban kihirdetni, mellyik tárgy, mellyik
ministérium körébe van jelenleg osztályozva. ”29
Ez az értesítés meghatározta, hogy mely ügyek tartoz
nak az Igazságügyi Minisztériumhoz,30 a Belügyminisz
tériumhoz,31 a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi
Minisztériumhoz,32 a Közmunka- és Közlekedésügyi Mi
nisztériumhoz,33 a Pénzügyminisztériumhoz,34 a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumhoz35 és a Honvédelmi Minisztériumhoz.36
A Helytartótanács 1848-ig fennálló ügyosztályai tekin
tetében a fentiek alapján tehát megtehetjük az összevetést
a minisztériumi ügykörökkel. Jól látható, hogy a keres
kedelmi és közlekedési ügyek a Földművelés-, Ipar- és
Kereskedelemügyi Minisztériumhoz és a Közmunka- és
Közlekedésügyi Minisztériumhoz kerültek, a biztossági
ügyek a Honvédelmi Minisztériumhoz, az egyházi ügyek,
az egyházi alapítványi ügyek, a tanulmányi alapítványi
ügyek, a közoktatási ügyek, a protestáns vallásügyek, a
nem egyesült görög szertartásúak vallási ügyei és az elemi
iskolai ügyek a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
hoz, a zálogházügyek, a világi alapítványok igazgatására
vonatkozó ügyek, a zsidóügyek, a közigazgatási ügyek
és az árvaügyek a Belügyminisztériumhoz, a közgazda
sági ügyek a Pénzügyminisztériumhoz, a postaügyek és
az egészségügy a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelem
ügyi Minisztériumhoz, a vármegyei ügyek pedig az Igaz
ságügyi Minisztériumhoz és a Belügyminisztériumhoz
kerültek. Látszik, hogy nem mind a huszonnyolc, 1848ig fennálló helytartótanácsi ügyosztálynak lehetett egy
értelműen, további kutatás nélkül meghatározni a párját
a minisztériumi ügykörök között, de az is látszik, hogy
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nem minden minisztériumi ügykör elődjét lehetett egy
értelműen, további kutatás nélkül megtalálni a helytartó
tanácsi ügyosztályok között. Ebből arra a következtetésre
juthatunk, hogy a feladat- és hatáskörök pontos és teljes
összevetésének a szintje nem a helytartótanácsi ügyosztá
lyok és a minisztériumi ügykörök szintjén található meg,
hanem az annál részletesebb, részletezőbb hatáskör-meg
állapításokban.
A hatáskörök nem automatizmusszerű másolását vagy
követését, hanem a jelentős változtatást támasztja alá Sze
mere Bertalan belügyminiszternek a minisztériumi ügy
köröket közlő értesítésének zárása is. Ebben arra utasítja
mind a törvényhatóságokat, mind a magánszemélyeket,
hogy a jelentéseiket és folyamodásaikat a tárgybeosztás
nak megfelelően küldjék meg. Sőt a belügyminiszter arra
is kéri a törvényhatóságokat, hogy amennyiben egy mi
niszter több ügykörét is érintené a jelentésük, úgy azt da
rabolják fel, és ügykörönként külön jelentést tegyenek.38
Ez a fajta rendelkezés meglátásom szerint annak a jele,
hogy nemcsak a magánszemélyek és a törvényhatóságok
bizonytalanok az új rendszerben, hanem maga az újonnan
alakult kormány is.

2.2. A külföldi modell kérdése

Több ország kormányszerkezetét megvizsgálva, keresve
azt, amelyik talán az 1848. évi III. tc.-ben írt kormány
szerkezetre közvetlen hatást gyakorolt, a francia volt az,
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amely a legérdekesebb és a legtöbb kérdést ébresztő ered
ményt adta. Kézenfekvő a francia modell vizsgálata, hi
szen a történelmi kapcsolat ismert: az 1848. februári for
radalom elősegítette a márciusi bécsi és pesti forradalom
kirobbanását.
Franciaországban a köztársasági és a monarchikus
időszakokban többször is gyökeresen eltérően alakult az
államfő és a kormányfő viszonya, a kormányfői pozí
ció létezése és elnevezése. Itt fontos megemlíteni, hogy
1871. augusztus 31-től jelent meg a Vice-président du
Conseilnek nevezett kormányfői intézmény. Az 1875.
évi, monarchikus tradíciókat követő alkotmányos törvé
nyek alapján 1876-ban a kormányfő felvette a Président
du Conseil címet, amelyet korábban az államfő használt.
A kormányfő helyzete ezt követően is gyenge maradt, sa
ját jogán alkotmányos jogköre nem volt, jogi értelemben
nem is létezett. Sokáig semmilyen intézményes háttérrel
nem rendelkezett, nem volt a munkáját segítő hivatala,
nem működtek közre államtitkárok a tevékenységében.
A francia kormányfőknek egészen 1914-ig egy tárcát is
kellett vállalniuk annak érdekében, hogy élhessenek a mi
nisztérium nyújtotta adminisztratív lehetőségekkel. A kor
mányfő, a Président du Conseil csak 1914-ben tette meg
először, hogy nem vállalt másik tárcát, és hogy államtitkár
segítségét vegye igénybe. Ez a gyakorlatba azonban csak
1934-ben ment át, amikor is létrehozták a kormányfő hi
vatalát Présidence de Conseil néven, ettől kezdve volt a
kormányfő hivatalának költségvetése és adminisztratív
háttere.39 Ebből látható, hogy számtalan különbség talál-
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ható a két ország államműködése, kormányzati rendszere
G u iz o t- k o r m á n y 43
B a tth y á n y - k o r m á n y
között.
m i n is z te r e ln ö k
a ( m in is z te r ) ta n á c s e ln ö k e
Az 1848-as franciaországi változásokra tekintettel két
k ir á ly s z e m é ly e k ö r ü li m i n is z 
k ü lü g y m in is z te r
kormányra, Frangois-Pierre Guizot, illetve Jacques-Charte r
les Dupont de l’Eure kormányára nézve végeztem el a
b e lü g y m in is z te r
b e lü g y m in is z te r
formai összehasonlítást. A vizsgálat előtt megjegyzendő,
p é n z ü g y m in is z te r
p é n z ü g y m in is z te r 44
hogy a ’48-as februári forradalom jelentős változtatáso
h a d ü g y m in is z te r
h o n v é d e lm i m in is z te r
kat hozott a francia alkotmányos rendszerben, azonban ez
fö ld m ű v e lé s - é s k e r e s k e d e  fö ld m ű v e lé s - , ip a r - é s k e r e s k e 
le m ü g y i m in is z te r
d e le m ü g y i m in is z te r
a változás nem érintette a kormány szerkezetét. Ezt is il
ig a z s á g - é s v a llá s ü g y i m i  ig a z s á g ü g y i m in is z te r 45
lusztrálandó a két itt bemutatott francia kormány egyike,
n is z te r
v a llá s - é s k ö z o k ta tá s ü g y i m i 
a Guizot-kormány a forradalmat közvetlenül megelőzően
n is z te r
k ö z o k ta tá s i m in is z te r
működött, míg a Dupont de l’Eure-kormány közvetlenül
k ö z m u n k a ü g y i m in is z te r
a forradalom után.
k ö z m u n k a - é s k ö z le k e d é s ü g y i
te n g e r é s z e ti é s g y a r m a tü g y i m in is z te r 46
Franqois-Pierre Guizot kormánya volt I. Lajos Fülöp
m in is z te r
francia király utolsó kormánya, amelyet 1847. szeptember
19-i rendeletével bízott meg.
A kormány ekkor hivatalba is
feladatait pedig együttesen egy
lépett. Feloszlatására az ideig
minisztérium látja el. Ennek az
lenes kormány megalakulása
oka egyszerű lehet, és valószí
kor, a forradalom kirobbanását
nűleg a magyar közigazgatási
követően, 1848. február 24-én
hagyományokból eredeztethe
került sor.40 A Guizot-kortő. Az ’48-as forradalom előtt a
mánynak összesen kilenc tagja
vallásügy és az oktatásügy fel
volt, akik tíz miniszteri állást
adatait a Helytartótanács mint
töltöttek be (a miniszterelnök
központi kormányszerv együt
egyben külügyminiszterként is
tesen, igazgatási szempontból
dolgozott).41 Az 1867 és 1944
összekapcsolva kezelte.47
közötti magyar kormányok
A két kormány közötti másik
esetében is bevett gyakorlat
különbség a közmunkaügy és a
volt ez. A miniszterelnök gyak
közlekedésügy feladatainak el
ran látta el még egy szaktárca
rendezése a tárcák között. Erre
vezetését is annak érdekében,
a két feladatkörre a Guizot-korhogy a saját, kormányon belü
mányban két különálló minisz
li pozícióját erősítse a fentebb
tériumot hoztak létre. A Battírtaknak megfelelően.
hyány-kormányban ugyanezen
A Guizot-kormány mére
két feladatkörre egy, azokat
Fmnqois-Pierre Guizot42
te nagyon hasonló az 1848-as
együttesen ellátó minisztériu
Batthyány-kormányéhoz. Eb
mot alakítottak ki. Egyértelmű,
ből azt a gyors és nem feltét
hogy mivel Magyarországnak
lenül megalapozott következtetést lehet levonni, hogy az
sosem voltak gyarmatai, a hangsúlyok másként alakul
ország mérete nincs összefüggésben a kormány méreté
nak a tengeri közlekedéssel, a kereskedelmi hajózással
vel. Ha máskor és máshol nem is, jelen esetben ez igaz,
kapcsolatban. Tény azonban, hogy az önálló tengerészeti
hiszen Franciaország európai része több mint kétszer ak
minisztérium ötlete felmerült az 1848. évi III. tc. ország
kora, mint az 1848-as Magyarország.
gyűlési vitája során. A március 22-i kerületi ülésen RuttA francia Guizot-kormány és az 1848. évi III. tc. sze
kay István azt javasolta, hogy a tengerészet kapjon külön
osztályt a törvénytervezetben szereplő minisztériumi fel
rinti Batthyány-kormány miniszteri állásait az alábbi táb
lázatban mutatom be.
sorolásban. Erre Kossuth Lajos válaszolt, aki azt mond
A táblázatban jól láthatók a kormányok közti hason
ta, hogy annyira nem fejlett még a magyar hajózás ügye,
hogy külön minisztériumot kaphatna. A hajózás ügyét a
lóságok, amelyek mellett összesen két eltérés figyelhető
kereskedelemhez és a honvédelemhez látta besorolhameg. Az első különbség az igazságügyi, a vallásügyi és
tónak.48
a közoktatásügyi feladatok tárcák közötti elosztása. Ezek
a feladatkörök mindkét kormányban a miniszteri állások
A második francia köztársaság kezdetén, a Guizot-kornevében kiemelten szerepelnek, és bár különböző mó
mányt és a júliusi monarchiát követően 1848. február 24don, de mindkét kormányban két minisztérium között
én alakult meg az úgynevezett ideiglenes kormány. Ez
vannak elosztva. A Guizot-kormányban külön miniszter
az ideiglenes kormány rövid életű volt, mindössze 1848.
van a közoktatás feladataira, és az igazságügy és a val
május 9-ig működött. Ezzel együtt szükségesnek talál
tam - főleg a Guizot-kormány vizsgálatát követően - e
lásügy egy miniszteri tárcában van összekapcsolva. Ez
zel ellentétben a Batthyány-kormányban különálló igaz
kormány formai vizsgálatát is. Az ideiglenes kormány
ban a következő miniszteri állásokat rendszeresítették:
ságügyi minisztérium van, a vallásügy és az oktatásügy
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minisztertanács elnöke, belügyminiszter, külügyminisz
ter, pénzügyminiszter, igazságügy-miniszter, közmunka
ügyi miniszter, földművelés- és kereskedelemügyi mi
niszter, oktatás- és vallásügyi miniszter, tengerészeti és
gyarmatügyi miniszter és hadügyminiszter.49A miniszte
rek száma megegyezik a Guizot-kormány minisztereinek
számával. Van egy apró változtatás azonban, amely az
ideiglenes kormányt még a Guizot-kormánynál is ha
sonlóbbá teszi a Batthyány-kormányhoz. Ez a kis vál
toztatás pedig az, hogy a vallásügyi feladatok ellátását
az oktatásügyi feladatokhoz kapcsolták, nem pedig az
igazságügyhöz. Ez volt a Guizot- és a Batthyány-kormányok között fentebb észrevételezett két eltérés egyike.
Meglátásom szerint e különbségek sokkal kisebbek
annál, mint amit az 1848-as Magyarország és az 1848-as
Franciaország természeti, történelmi különbségei indo
kolnának. Ez azt jelentheti, hogy a francia kormányok
miniszteriális struktúrája modellként és példaként szol
gálhatott az első felelős magyar kormány, illetve az ezzel
kapcsolatos törvényalkotás számára.

2.3. A magkormány kérdése

A közigazgatás létszámának csökkentése, illetve a köz
igazgatás egyszerűsítésének szükségessége gyakran
összekapcsolódott a kormány átalakításának esetleges
szükségességével. A kormány összetételével és a mi
niszterek létszámával kapcsolatban lefolyt vitákat a
közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazot
tak létszámának csökkentéséről és egyes kapcsolatos in
tézkedésekről szóló 1923. évi XXXV. tc. esetében vizs
gáltam meg. E törvénycikk a közigazgatásban jelentős
létszámcsökkentést irányzott elő, amit 1924 márciusáig,
azaz az 1923. szeptember 27-i kihirdetést követő szűk
hat hónap alatt végre kellett hajtania a kormánynak.
A létszámcsökkentés a törvénycikk szerint a kormányra
nem terjedt ki, azonban a javaslat beterjesztése, illetve a
törvénycikk kihirdetése újra előhozta a kormány szerke
zetével kapcsolatos vitákat, érveket és álláspontokat. Az
ekkor felhozott szakmai álláspontokat szeretném a mag
kormány kérdésével kapcsolatban felidézni.
A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalma
zottak létszámának csökkentéséről és egyes kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1923. évi XXXV. tc. 1. §-a szerint
„utasíttatik a minisztérium, hogy úgy a valamely kü
lön törvény alapján, mint az állami költségvetések
vagy valamely költségvetési felhatalmazási törvény
alapján szervezett és nélkülözhető hivatalokat és in
tézményeket haladéktalanul szüntesse meg, az állami
igazgatás egyszerűsítésének érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg. ”50
Ugyancsak az 1. § arra utasította a kormányt, hogy a köz
igazgatásban dolgozók létszámát „olyképen csökkentse,
hogy a létszámcsökkentés mértéke általában lehetőleg
húsz százalékát tegye ki az egyes igazgatási ágazatok
költségvetési előirányzatba felvett összlétszámának”.51
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A törvényben előirányzott létszámcsökkentésnek nem
volt olyan eleme, amelyet a kormányra ne lehetett volna
megfelelően alkalmazni, nem állt fenn olyan körülmény,
amely a kormányra való alkalmazhatóságát kizárta
volna.
A második kitétel alkalmazásának nincs akadálya: az
épp aktuális kormány létszámát könnyen lehetett vol
na húsz százalékkal csökkenteni. Egy tízfős kormány
ból így a létszámcsökkentést követően egy nyolctagú
kormány maradt volna. Az első kitétel alkalmazásának
sincs akadálya. Pusztán azt a kérdést kell megválaszol
ni, hogy van-e a kormánynak olyan része, gyakorlatilag
van-e olyan miniszteri állás, amelyet külön törvény vagy
a költségvetési törvény hozott létre, és egyidejűleg nél
külözhető. Itt felmerül azonban egy előkérdés. Ha külön
törvényeket keresünk, akkor tudnunk kell, hogy a kere
sett külön törvény mihez képest számít annak. A kor
mány esetében nincs nehéz dolgunk, mivel a magyar
alkotmányos hagyomány segít a kérdés megválaszolá
sában, hiszen egy olyan alapvető jogszabályról van szó,
amely kiemelkedik a polgári átalakulás törvényei közül.
Ez a jogszabály a független, felelős magyar kormányt
létrehozó és az alkotmányos monarchia alapjait lefekte
tő 1848. évi III. tc. Ehhez képest a kormányszerkezetet
meghatározó másik két törvénycikk, az 1889. évi XVIII.
tc. és az 1917. évi XI. is külön törvényeknek számíta
nak. Tekintettel arra, hogy az érintett közigazgatási lét
számcsökkentés az 1920-as évek elején történt, nem te
kinthetünk el a két világháború közötti időszak magyar
államberendezkedésének alapjait meghatározó, az alkot
mányosság helyreállításáról és az államfői főhatalom
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I.
tc.-től. Ennek a kormány szerkezetére vonatkozó 6. §-a
szerint a „magyar felelős minisztérium a külügyminisz
terrel, a népjóléti és munkaügyi miniszterrel, továbbá az
1917:XI. törvénycikk értelmében tárca nélkül kinevezhe
tő miniszterek létszámában a kisgazdák miniszterével, a
közélelmezésügyi miniszterrel és a nemzeti kisebbségek
miniszterével egészíttetik ki. E miniszterek ügykörét a
törvényhozás rendelkezéséig részletesen a minisztérium
állapítja meg. A király személye körüli miniszter állása
megszünik.”52 Így az 1848. évi III. tc. szempontjából az
1920. évi I. tc.-et is külön törvénynek kell tekintenünk.
Látható tehát, hogy az 1923. évi XXXV. tc. közigazgatás
létszámának csökkentésére irányuló elvei e tekintetben
is alkalmazhatók a kormányra.
Az tudható a törvénycikk szövegéből és a hozzá fűzött
indokolásból is, hogy a törvénycikket úgy készítették
elő, hogy annak alkalmazása nem terjed ki a kormányra.
A fentiek ismeretében joggal merülhet fel bennünk az a
kérdés, hogy a törvény megalkotása során megjelent-e
az a szempont, hogy a kormányon is végre kellene, le
hetne hajtani a közigazgatási létszámcsökkentést, illetve
annak előirányzatait. Az 1923. évi XXXV. tc. javaslatá
nak képviselőházi vitájában felmerült ez a szempont, de
nyilvánvalóan nem a kormányoldal, hanem az ellenzéki
képviselők felszólalásaiban. Hasonló irányú felszólalá
sokat, amelyek a kormány létszámának csökkentésére
irányultak nemcsak az 1923. évi XXXV. tc. vitája so-
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rán, hanem más alkalmakkor is találhatunk; ezek közül
néhányat - a teljesség igénye nélkül - kiemeltem. Ezen
kiemelések lényege a főbb érvelések összegyűjtése a
kormány létszámának csökkentése mellett, illetve a nagy
létszámú kormány ellen.
Hegymegi-Kiss Pál képviselő nemcsak a 1923. évi
XXXV. tc. vitája során, hanem korábban is ismertet
te már a kormány létszámával kapcsolatos álláspontját.
1923. augusztus 27-én a törvénycikk vitája során azt
mondta, hogy az „első feladat a felesleges állások meg
szüntetése. Tessék itt kíméletlenül eljárni. Tessék meg
szüntetni a felesleges ministeri állásokat is, mert ilyenek
is vannak.”53 A nemzetgyűlési képviselő ebben az eset
ben kiterjesztően értelmezte a közigazgatásban tervezett
létszámcsökkentés céljait. A felesleges állásokat a kor
mányra kiterjedően kell megszüntetni. Ugyanő 1923.
március 14-én, tehát a közigazgatási létszámcsökkentés
ről szóló törvényjavaslat benyújtása előtt a következőket
mondta:
„Itt nem a létszámredukciót, hanem magának az ál
lásnak megszüntetését értem. Ebben a tekintetben a
központi igazgatást illetőleg vissza kell mennünk egé
szen az 1914-iki állapotokig. A ministeri állásokat
[...] le kell redukálni, [...] és egyáltalában szigorú
tallózást kell keresztülvinni az igazgatás minden terén
és mindazokat az állásokat, amelyekfeleslegesek, meg
kell szüntetni. ”54
Hegymegi-Kiss Pál ebben a korábbi felszólalásában meg
is határozza, hogy a kormány létszámcsökkentése esetén
mi lenne a szerinte elérendő, ideális állapot, illetve lét
szám. Ekként az 1914-es állapotot határozta meg, azaz
azt a kormányösszetételt, amely még nélkülözi az 1917.
évi XI. tc. által lehetővé tett tárca nélküli miniszteri ál
lásokat.
Hegyeshalmy Lajos ellenzéki képviselő 1920. június
7-én tett felszólalásában egy hasonló eredménnyel járó,
de eltérő szempontot ismertetett:
„Nekem a ministeri állások szaporítására nézve már
kezdettől fogva megvolt a magam külön álláspontja,
[...] hogy lehetetlenség az, hogy ha annak a nagyobb
Magyarországnak, melynek húszmillió lakosa volt,
elegendő volt tiz minister, akkor ennek a megcsonkí
tott Magyarországnak most szüksége legyen 13 ministerre vagy mint korábban volt 17 ministerre. ”55
Ez az érvtípus az 1920-as éveknek a közigazgatás racio
nalizálásával kapcsolatos vitáiban gyakran megjelent.
Könnyen belátható, hogy ennek az érvnek valódi alapja
is van. Hegyeshalmy Lajos álláspontja egyértelmű és lo
gikusnak is tűnik: ha az aktuális kormány létszáma anynyi vagy nagyobb, mint a történelmi Magyarország ide
jében működő kormányok létszáma, akkor egyszerűen
létszámcsökkentésre van szükség. Az Osztrák-Magyar
Monarchia magyar kormányai kilenc-tíz fős létszámmal
működtek; a trianoni békét követően létrejött ország,
amelynek lényegesen kisebb a területe és a népessége is,
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feltehetően kisebb létszámú kormány mellett is hatéko
nyan működtethető lehet.
Eőri-Szabó Dezső a közigazgatási létszámcsökken
tésről szóló törvénycikk elfogadása után, 1924. október
29-én egy egész más témájú törvényjavaslat vitája során
egy kézenfekvő érvet idézett fel a kormány méretével
kapcsolatban. Ekkor arra utalt, hogy „ha van pénz tizen
egy ministerium apparátusának fentartására, ha van pénz
csupán egy ministeriumban, a pénzügyministeriumban
három ministeri állás fentartására [...]”.56 Eőri-Szabó
érvelése egyszerű: a kevesebb kormánytag olcsóbb. Fel
szólalásában arra utal, hogy az 1920-as években létezett
olyan időszak, amikor a Pénzügyminisztériumban nem
csak egy miniszter, a pénzügyminiszter tevékenykedett
és volt beosztva, hanem két másik tárca nélküli miniszter
is a Pénzügyminisztérium állományában kapott helyett.57
A fentieket összefoglalva kétféle érvcsoport rajzoló
dik ki. Az első szerint a trianoni békét követően, a né
pességét és területét tekintve is kisebb országban nincs
szükség olyan méretű kormányra, mint a monarchia Ma
gyarországán. Az érvek másik csoportja szerint a szük
ségtelen, utólag kialakított, a háborúra tekintettel létre
hozott miniszteri állásokat meg kell szüntetni, mintegy
le kell nyesni a hagyományos kormányszerkezetről. Az
előbbi érvek alapján egy kérdés fogalmazódott meg ben
nem. A magyar közjogi hagyományok szerint létezik-e
egy hagyományos kormánymag vagy magkormány?
Álláspontom szerint összeállítható egy olyan kormány
mag, amely a magyar történeti, közjogi hagyományok
nak megfelel, és amely egyébként a fenti érveknek is
megfelelő.
Ezzel kapcsolatban szeretném felidézni Alsó Lász
ló egy 1924. március 23-án megjelent írását a kormány
összetételével kapcsolatban. A független magyar felelős
„ministerium” alakításáról szóló 1848. évi III. tc. meg
kerülhetetlen, mint a magyar kormányzati hagyományok
alapja. Alsó László álláspontja szerint „a belügy, igaz
ságügy és kultuszminiszteri tárca, valamint a pénzügyi
tárca az alkotmányos struktúrával állanak szoros össze
függésben, a földművelési és kereskedelmi tárcák pe
dig közgazdasági életünkkel”,58 és „a honvédelmi tárca
fentartása külpolitikai érdekeket érint [,..].”59 Megerő
síti azt a korabeli álláspontot, amely szerint a kormány
létszámát a hatékonyság elvének megfelelően a lehető
legalacsonyabb létszámon kell tartani, azonban ennél
fontosabb a hagyományoknak való megfelelés. Eszerint
a közgazdasági racionalitást, a nemzetközi trendeket és
az ország körülményeinek változásait megelőzve, a kor
mánynak elsősorban az 1848. évi III. tc.-ben írt struktú
rához hasonlónak kell lennie. Ez felel meg leginkább a
magyar közjogi hagyománynak. Alsó László kimondta
azt, hogy a fentiekre tekintettel a belügyi, igazságügyi,
pénzügyi, honvédelmi, kereskedelmi, földművelésügyi
és kultusztárcák fennmaradására szükség van, és ezek a
hagyomány szerint is mindig létező tárcák. Meglepőbb,
amit a többi, 1924-ben létező miniszteri állásról mond.
Szerinte „1918-ig Magyarországnak nem volt külügymi
nisztere, népjóléti és közélelmezési minisztere”.60 Ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy a közélelmezési miniszter
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és a népjóléti miniszter feladatai a háború elmúlásával és
békeidőben szükség és természet szerint maguktól meg
szűnnek. A külügyminiszteri állással kapcsolatban azt az
egyébként alapos megállapítást tette, hogy azt a hagyo
mányok szerint gyakran nem egy külön miniszter, hanem
maga a miniszterelnök töltötte be.61 Fontos megjegyezni,
hogy itt Alsó László a királyi személye körüli minisz
teri pozícióra gondol mint a kvázi külügyminiszteri fel
adatokat ellátó személyre. Kétségtelen, hogy gyakran a
miniszterelnök saját pozícióját erősítendő megtartotta
magának ezt az állást.
A fentieknek megfelelő, a hagyományok szerinti
kormánymag miniszterelnökből, belügyminiszterből,
pénzügyminiszterből, honvédelmi miniszterből, igaz
ságügy-miniszterből, kultuszminiszterből és gazdasági
(annak főbb ágaiért, a kereskedelemért, az iparért és a
földművelésügyért felelős) miniszterből áll. Ha elfogad
juk, hogy a magkormány vagy a kormánymag elmélet
ben létezik, akkor ennek következményeként máshogyan
kell vizsgálnunk a kormánymagon belüli és az azon kívüli
kormányszerkezetet.

3. Összegző kérdések
Az 1848-ban és az 1848 és 1944 között működött kor
mányok szerkezetének eredetét a fenti kísérletek mellett
számtalan módon és szempontból lehetséges elvégezni.
A magyarországi lehetséges minták esetében a feladat- és
hatáskörök különböző csoportosításaiban végső soron min
den esetben felfedezhető a hasonlóság, hiszen bármelyik
korszakban is a végrehajtó hatalom legmagasabb szintű fel
adatainak, a központi igazgatásnak az ellátásáról van szó.
A külföldi minták esetben könnyű a formák bűvöletébe
esni. A fenti, Guizot-kormánnyal kapcsolatos egyértelmű
formai hasonlóság nagyon csábítónak tűnik, könnyen ki
mondhatnánk, hogy az egyenesen a Batthyány-kormány
mintájaként szolgált. Azonban annak a kérdésnek is fel kell
vetődnie, hogy miért szolgált volna mintaként a Batthyány-kormány számára egy olyan kormány, amelynek mű
ködése a franciaországi 1848-as forradalom kitöréséhez
vezetett. A magkormány esetében könnyen juthatunk arra
a felismerésre, hogy a magyar hagyomány szerint van egy
változatlan minimum a kormányszerkezet szempontjából.
Azonban ezt tovább vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
magyar hagyományok szerinti magkormány lényegében néhány elemétől eltekintve - nem más, mint egy bármely
országban elképzelhető legkisebb létszámú kormány.
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ár másfél évszázada a kortárs Horváth Mihály el
ismerően írt a rendszeres bizottsági munkálatokról,
mint a társadalmi és politikai átalakulás első lépése
iről,1végül e munkálatoknak a magyar reformmozgalom
ban való jelentőségét Barta István 1964-es nagydoktori
disszertációja2 és publikációs munkája tárta fel és vezette
be a magyar történetírás 1790 és 1848 közötti éveire vo
natkozó alapdiskurzusába. Barta elemzésében a nemzeti
önrendelkezés és a polgári intézményrendszer megala
pozásában elengedhetetlennek tekintett javaslatokra kon
törvényjavaslatok előkészítése az elkövetkezendő diéták
centrált.
számára. Végül, bár a tervezetek elkészültek, a kül- és bel
Az 1790/91. évi országgyűlés a függőben maradt kér
politikai status quo változásának köszönhetően nem ke
dések megvitatására kilenc bizottság felállításáról döntött
rültek a törvényhozás napirendjére egészen az 1825/27.
(1791:67. tc.). Ezeknek a rendszeres országos bizottsá
évi országgyűlésig, ahol a rendek a javaslatok korszerűsí
goknak a feladata volt a hatáskörükbe rendelt ügyekben
tése mellett döntöttek. Újabb országos bizottságokat állí-
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