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a JoGFoLytonossÁG és aZ ÁLLaMForMa kérDése:  
A KÖZJOGI PROVIZóRIuM IDŐSZAKA éS AZ 1946. éVI 
kisaLkotMÁny
A jogfolytonosság és az államforma kérdése…

SZABADDÁ VÁLT-E A KIRÁLYVÁLASZTÁS?  
köZJoGi VitÁk a HaBsBUrGok MaGyar trónHoZ  
VALó JOGÁRóL A „NAGY HÁBORÚ” uTÁN

Az első világháborút követően Magyarországon két „forradalom” zajlott le, egy 
„polgári” 1918-ban és egy „kommunista” 1919-ben. A közjogi kontinuitás ekkor  
a magyar állam történetében nem először szakadt meg: jól ismert például az 1849 és 
1867 közötti időszak átmeneti jellege. A ’10-es évek végének eseményei azonban 
minden korábbit felülmúló változást hoztak: ekkortól már soha többé nem állt helyre 
a Habsburg-ház magyar trónhoz való joga. A háborúban győztes antanthatalmak is 
kijelentették, hogy nem fognak elismerni a Habsburg-ház részéről semmiféle restau-
rációs törekvést . Így a magyar közjogban az ideiglenes állapot – provizórium – évti-
zedekre köszöntött be, írásunk első részében ennek jogi eredőit vázoljuk fel.

A Szent Korona-tan és a Pragmatica Sanctio kérdése
Ami a magyar történeti alkotmányt illeti, annak két vonatkozását kell a háború utáni 
helyzetben irányadónak tekinteni . az egyik a szent korona-tan, a másik pedig  
a Pragmatica Sanctio, melyet még a rendi Magyarország idején foglaltak törvénybe, 
1723-ban .1

A Szent Korona-tannak akként foglalható össze a lényege, hogy az állam két fő 
személyi összetevője – a király és a nemzet – együtt a „Szent Korona egész teste”.  
A legfőbb államhatalom a Szent Korona egész testét illeti meg. Ebből következik 
egyrészt az, hogy a korona jogán a nemzet tagjai is részt vesznek az államhatalom 
gyakorlásában, másrészt hogy a király a hatalmát nem a saját jogán, hanem a korona 
jogán bírja. A koronázás nálunk tehát nem formális, hanem közjogi aktus volt: a ko -

1 1723. évi II. törvénycikk Ő császári és királyi legszentségesebb felsége fölséges osztrák háza 
nőágának Magyarország szent koronájában s a régtől fogva hozzákapcsolt részekben való folytonos 
királyi örökösödéséről. – https://net.jogtar.hu
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ronázással szállt át a királyi hatalom a királyra a koronáról .2 a tannak tehát a hata-
lommegosztás a lényegi eleme, mely Magyarországon egyeduralkodó királyt, despo-
tát nem ismer el .

A Pragmatica Sanctiot – mint említettük – 1723-ban cikkelyezték be, legfőbb ren-
delkezése iii . károly (1711–1740) leszármazói – illetve bizonyos oldalágak – részére 
a leányági öröklést is lehetővé tette. Bár tételesen nem volt benne, belőle az örökös 
tartományok – azaz a Habsburg-dinasztia osztrák tartományai: ausztria, karintia, 
krajna, stájerország, tirol és Vorarlberg – és Magyarország közötti védelmi közös-
séget is levezettek .3 (Ne feledjük, hogy a török kiűzése óta ekkor még alig negyed-
század telt el, illetve hogy II. Musztafa és I. Lipót a karlócai békét 1699-ben csak 25 
évre kötötte meg .) a védelmi közösségnek az örökös tartományok és Magyarország 
együttbirtoklása volt a feltétele.

A védelmi közösség és az együttbirtoklás fogalma jelentős hangsúlyt kapott  
a XIX. századi magyar közjogban. Az 1867. évi kiegyezésben4 megállapított „közös 
ügyek”-et (külügy, hadügy és az ezeket fedező pénzügy) a védelmi közösségből 
vezették le . Deák Ferenc az Adalék a magyar közjoghoz című munkájában5 (1865) 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy az együttbirtoklás mind az osztrák császári, 
mind a magyar királyi trónra formálható igény feltétele. Mindebből mégsem vonható 
le egyértelmű következtetés arra, hogy az együttbirtoklás megszűnése esetén hogyan 
alakul a Pragmatica sanctio hatálya . Maga a törvénycikk ugyanis nem tartalmazott 
rendelkezést erre vonatkozóan. A kérdést azonban az 1918. év eseményei megkerül-
hetetlenné tették, mivel ausztriában november 12-én kikiáltotta a köztársaságot az 
ideiglenes nemzetgyűlés.

Kinek kellett volna bizonyítani?
Királykérdésben a magyar elit kettészakadt: a „legitimisták” Habsburg-pártiak vol-
tak, a „szabad királyválasztók” viszont ősi jogon nemzeti királyt választottak volna. 

2 tomcsányi Móric: Magyarország közjoga. Budapest, királyi Magyar egyetemi nyomda, 1942 .  
(a továbbiakban: tomcsányi, 1942.) 282 .

3 Erre vonatkozóan az 1923. évi II. törvénycikk 1. §-ának vége tartalmaz utalást: „[…] valamint az 
ország magánpolgárainak örök biztosságára, kiterjesztette, hogy bármely jövő időkben minden 
külföldi s belső zavaroktól s veszélyektől megóva legyen, és áldástadó folytonos nyugalomban és  
a lelkek őszinte egységében, minden külső erőszak ellenében is legszerencsésebben fenmarad-
hasson”.

4 1867. évi XII. törvénycikk a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi 
országok között fenforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról. – https://net.
jogtar .hu

5 deáK Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz. Pfeifer Ferdinánd, 1865. Reprint: Budapest, Közgazda-
sági és Jogi, 1987 .
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Csakhogy IV. Károly (1916–1918) jogszerűen megkoronázott király volt,6 úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy „birtokon belül” volt, tehát a jogi vélelem mellette szólt. Így 
a szabad királyválasztóknak kellett volna bizonyítaniuk azt, hogy a trónhoz még 
sincs joga. Mivel jól érzékelhetők voltak ennek az ellentmondásai, a szabad király-
választók igyekeztek a bizonyítási tehertől szabadulni. Kmety Károly közjogász7 
az érvelését arra alapozta, hogy a nemzet szuverenitásából eredő ősi jog a szabad 
királyválasztás joga, mellyel szemben csak ideiglenes megszorításnak tekinthető az 
öröklés beiktatása .8 (Megjegyezzük, hogy fiágon az elsőszülött öröklési rendet  
a magyar közjogba egy 1687-ben – i . Lipót uralkodása idején – keletkezett törvény-
cikk iktatta be .)9 kmety szerint tehát a legitimistáknak kell bizonyítaniuk azt, hogy 
az ideiglenesség még mindig fennáll, azaz a Pragmatica Sanctio hatályban van. 
nézetei nem voltak tarthatóak . Ugyanis a magyar történelemben nagyjából csak  
a XV. századra igaz, hogy a választás elve az öröklést háttérbe szorítja. Ha viszont az 
elsőbbség az öröklés elvét illeti, akkor ezen az alapon IV. Károly és férfiági leszár-
mazói – elsősorban Ottó főherceg – magyar trónhoz való jogát nem lehet kétségbe 
vonni. Mindehhez még hozzá kell tenni, hogy meglehetősen furcsa lett volna a jog 
működése szempontjából is, ha a birtokon belül lévő félnek – azaz IV. Károlynak és 
támogatóinak – kell bizonyítani. Szabó István, témánk jeles szakértője szellemes 
hasonlatával élve ez épp olyan helyzet lenne, mintha ma munkáltatói felmondás ese-
tén a felmondás jogtalanságának bizonyítása a munkavállaló kötelessége lenne.10

Virtuális és aktuális jogok
Mivel a választás elvének elsőbbségét nem sikerült megfelelően alátámasztani – így 
a bizonyítás terhét a legitimistákra „áttolni” –, két dolgot kellett (volna) a szabad 
királyválasztóknak bebizonyítaniuk ahhoz, hogy királyt tudjanak választani . egy-
részt, hogy a Pragmatica Sanctio hatályát vesztette, a jövőben tehát a magyar trónt 

6 maczó Ferenc: Az utolsó magyar királykoronázás. IV. Károly és Zita királyné koronázási ünnep
sége Budapesten 1916 végén. Budapest, Mta Bölcsészettudományi kutatóközpont, 2016 .

7 Kmety Károly (Hódmezővásárhely, 1863. február 17. – Budapest, 1929. január 5.) 1896-tól haláláig 
a budapesti jogi kar közigazgatási jog és közjog professzora volt.

8 Kmety károly: Véleményem a királykérdésben . Jogtudományi Közlöny, 1921/1–2 . (a továbbiakban: 
Kmety, 1921 .) 11 .

9 1687. évi II. törvénycikk a mostani császári és királyi szent felség fenséges finemű örököseinek 
elsőszülötteit Magyarország s az ahhoz csatolt részek természetes és örökös királyainak nyilvánít-
ják . – https://net .jogtar .hu

10 szaBó István: Az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnésének közjogi hatásai. A Pragmatica 
sanctio utóélete . (a továbbiakban: szaBó, 2018.) in: A kettős monarchia – Die Doppelmonarchie. 
szerk . mátHé Gábor – menyHárd attila – mezey Barna . Budapest, eLte Állam- és Jogtudományi 
kar, 2018 . 303–325 .
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nem igényelheti a Habsburg-ház egyetlen tagja sem (jövőbeni, „virtuális” jog). Más-
részt, hogy nem jogosult a magyar trónra a már megkoronázott király, iV . károly 
sem („aktuális” jog).

a virtuális jogot történeti érv alapján támadták a szabad királyválasztók, neve-
zetesen, hogy a Pragmatica Sanctio magyarországi becikkelyezésének fő indoka az 
együttes védelem volt. Kmety érvelése szerint ha a közös védelmet a dinasztia többé 
nem tudja biztosítani, az bontó feltétel a trónigényre is.11

Ezzel szemben a legitimisták úgy látták, hogy ha Ausztriában forradalom tör ki 
– melyről Magyarországon nem tehetnek – és a császárt a trónjáról letaszítják, elő-
állna az a helyzet, hogy uralkodó nélkül marad Magyarország. Tehát a magyar trón-
öröklési rend az osztrák közjog függvénye nem lehet. Tomcsányi Móric közjogász12 
leszögezte: ha az együttbirtoklás a kötelezett fél akaratán kívüli okból teljesíthetet-
len, az a teljes jogviszonyt még nem szünteti meg. Ráadásul a Pragmatica Sanctio 
is úgy rendelkezett, hogy „S a király választására és koronázására nézve a karok és 
rendek ősi és régi, helybenhagyott s bevett szokását és előjogát oly értelemben tartják 
fönn, hogy annak csakis az említett nőág teljes kihalása után legyen helye.”13

az aktuális jog kapcsán a szabad királyválasztók szintén a közös védelembe 
kapaszkodtak bele, melynek biztosítása – álláspontjuk szerint – nemcsak a trón el -
nyerésének a feltétele, hanem annak az egész uralkodás alatt folyamatosnak kell len-
nie. A legitimisták szemében ez jogeljátszási elméletnek felelt meg, pont olyannak, 
mint amikor az 1848/49-es szabadságharc után Magyarország alkotmányát arra 
hivatkozva tették félre, hogy a magyarok eljátszották alkotmányos jogaikat cseleke-
detükkel.

a szabad királyválasztók arra is hivatkoztak, hogy iV . károly 1918 októberében 
az országot elhagyta. Abban a súlyos válsághelyzetben, mely a forradalmakhoz és  
a területi széteséshez vezetett. Ezt az országgyűlés értelmezheti lemondásként. A le -
gitimisták ellenben azzal érveltek, hogy a király közjogi értelemben felelőtlen. (E „fe -
lelőtlenség” azt jelenti, hogy a király ellen sem bűnvádi eljárást, sem polgári pert 
nem lehetett indítani. Intézkedéséért a felelősséget a „felelős minisztérium” – kor-
mány – egyik tagja vállalta át ellenjegyzésével .) továbbá a legitimisták mellett szólt 
a Szent Korona-tan is, mely szerint a nemzet és a király együtt gyakorolja az állam-
hatalmat, így abból a királyt a magyar országgyűlés egyoldalúan nem rekesztheti ki.

11 Kmety, 1921 . 11 .
12 Tomcsányi Móric (Temesvár, 1878. március 21. – Budapest, 1951. június 12.) 1922 és 1945 között  

a budapesti jogi kar közjog és közigazgatási jog professzora, 1943-től a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes tagja .

13 1723. évi II. törvénycikk, 11. §.
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Végül, a szabad királyválasztók úgy vélték, hogy IV. Károly 1918. november 13-án 
kelt eckartsaui nyilatkozata felfogható trónról való lemondásként. (Megjegyezzük, 
hogy csak úgy szólnak benne a hivatkozott sorok, hogy „minden részvételről az 
államügyek vitelében lemondok”.) A legitimisták formailag érvénytelennek tekintet-
ték e nyilatkozatot, egyrészt mert az miniszteri ellenjegyzést nem tartalmazott, 
másrészt mert 1867 óta törvény mondta ki, hogy a király lemondását el kell fogadnia 
az országgyűlésnek is, egyébként nem lehet érvényesnek tekinteni.

Az utolsó trónfosztás
a szabad királyválasztóknak volt egy mérsékeltebb szárnya is, mely a nemzeti ki -
rályválasztást nem a Pragmatica sanctio érvénytelenségére kívánta alapozni . Polner 
ödön közjogásznak14 az volt a nézete, hogy a Pragmatica Sanctiót előbb hatályon 
kívül kell helyeznie a nemzetgyűlésnek, hogy aztán sor kerülhessen valamilyen 
módon IV. Károly aktuális jogának a megszüntetésére.15 Ezt követően lehetséges lesz, 
hogy a nemzetgyűlés új trónöröklési rendet állapítson meg.

a iV . károly uralkodói jogainak és a Habsburg-ház trónörökösödésének meg-
szüntetéséről szóló 1921. évi törvénycikk16 – mely az 1620 ., 1707 . és 1849 . évi trón-
fosztások sorában a negyedik – jórészt ezt a gondolatmenetet tükrözi. Közjogi szem-
pontból azonban jócskán vetett fel problémákat ez a „megoldás” is.

Az 1867. évi kiegyezést becikkelyező törvény a Pragmatica Sanctiót nem egy-
szerű törvényként kezelte, hanem olyan szerződésnek, amely az uralkodóház és 
Magyarország között jött létre .17 Egyes tudósok úgy vélték, hogy nem is az uralkodó-
ház, hanem az örökös tartományok és Magyarország között jött létre védelmi közös-
ség céljából a szerződés. Ám ha a Pragmatica Sanctio szerződés – amit egykor „csak” 

14 Polner Ödön (Békéscsaba, 1865. március 15. – Szeged, 1961. február 7.) 1914-től a pozsonyi egye-
tem, majd 1923-tól 1935-ig a szegedi jogi kar professzora, 1930-tól a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja .

15 polner ödön: A trón megüresedésének és betöltésének kérdéséhez. Magyar Jogi Szemle, 1920/4 . 
197.

16 1921. évi XLVII. törvénycikk IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a Habsburg Ház trónörö-
kösödésének megszüntetéséről. – https://net.jogtar.hu

17 „Ez okból Magyarország főrendei és képviselői nem mulaszthaták el gondoskodni oly módokról,  
a melyek lehetővé tegyék, hogy azon alapszerződés, a mely az 1723. évi I., II. és III-dik törvény-
cikkek által a felséges uralkodóház és Magyarország közt létre jött…” 1867. évi XII. törvénycikk  
a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó 
közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról, Preambulum [(4)]. – Viszont az Ő cs. és 
kir. fensége ausztria-estei Ferenc Ferdinánd főherceg úrnak chotkowai és wognini Chotek Zsófia 
Mária Josefina Albina grófnővel kötött házassága alkalmából kiadott nyilatkozata becikkelyezésé-
ről szóló 1900. évi XXIV. törvénycikk a Pragmatica Sanctiót törvényként kezeli. Ld. [(1)]. – https://
net .jogtar .hu
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becikkelyeztek a magyar törvények közé –, akkor azt nem helyezheti egyoldalúan 
hatályon kívül a nemzetgyűlés.

További problémát jelentett, hogy a törvényesen megkoronázott király trónfosz-
tása a történeti alkotmányt sértette. A Szent Korona-tan ugyanis a trónfosztást nem 
ismerte. Ebből kifolyólag nemcsak az 1921. évi, hanem minden korábbi trónfosztás 
is érvénytelen. Végül kérdésként merült fel az is, hogy közjogi provizórium idején  
a trónbetöltés rendjét egyáltalán lehet-e módosítani, illetve hogy a kormányzó jogo-
sult-e trónbetöltési törvényt kihirdetni .

A két háború közötti Magyarország ugyanis megmaradt a királyság államformája 
mellett, az 1920. évi I. törvénycikk értelmében az államfői teendőket kormányzó  
– Horthy Miklós – látta el „ideiglenesen”. (Megjegyezzük, hogy a kormányzói intéz-
mény nem volt ismeretlen a magyar történeti alkotmányban: például Hunyadi János 
volt kormányzó 1446 és 1453 között, csaknem fél évezreddel korábban.)18 Az első 
világháború után a magyar történeti alkotmány azonban soha többé nem állt helyre, 
ekkortól – paradox módon – király helyett kormányzó, 1926-ig pedig országgyűlés 
helyett felsőház nélküli, egykamarás nemzetgyűlés volt a Szent Korona egész – vagy 
inkább már csonka – teste. Ha elmélyülünk a trianoni időszakot övező magyar köz-
jogban, akkor meg merjük kockáztatni a kijelentést, hogy a legitimisták táborába mi 
is beállhattunk volna . történeti alkotmányunk ugyanis minden kétséget kizárólag 
IV. Károlyt támogatta. Más kérdés, hogy abban az időszakban a közjogi kontinuitás 
fenntartásának már nem volt politikai realitása. Jelzi ezt, hogy 1921-ben a kisantant 
– Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia szövetsége – IV. Károly visszatérése ese-
tére Magyarországot háborúval fenyegette. Az 1921. évi trónfosztás tehát erős kül -
politikai nyomásra történt meg .

A „MAGYAR KIRÁLYI KÖZTÁRSASÁG”. KÖZJOGI POLéMIÁK 
HORTHY KORMÁNYZóI JOGKÖRéNEK KITERJESZTéSE KAPCSÁN

Az 1920. évi I. törvénycikkel Magyarország visszatért a királysághoz, úgy, hogy  
e jogszabály az ország élére ideiglenes jelleggel kormányzót állított . Horthy Miklós 
személyét elfogadták a legitimisták is, mert remélték, hogy Ferenc József egykori 
szárnysegédje a Habsburgok visszatérését elő fogja segíteni. Az országra nehezedő 
külpolitikai nyomás miatt azonban 1921-ben a nemzetgyűlésnek a Habsburg-ház 
trónfosztását ki kellett mondania. Így Horthy államfősége állandóvá vált: király nél-

18 Ld . ehhez Hollósi Gábor: a történelmi emlékezet az 1920 . évi i . törvénycikk indokolásában . Jog
történeti Szemle, 2019/1 . 40–45 .
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küli királyság lett Magyarország. Az alábbiakban azt a kérdést járjuk körbe, hogy 
összeegyeztethető volt-e a történeti alkotmánnyal – különösen a Szent Korona-tan-
nal – a kormányzói jogkör kiterjesztése, illetve hogy a kormányzói jogkörök meny-
nyiben tekinthetők a köztársasági államformába való átmenetnek.

A kormányzói jogkörök
A kormányzó által gyakorolt királyi hatalom a királyival nem volt azonos, bár a foko-
zatos jogkiterjesztés révén egyre közelített ahhoz. A kormányzói jogkör első, legszi-
gorúbb megfogalmazása szerint19 a kormányzót – ellentétben a királlyal – az alkot-
mány vagy a törvények megszegése esetén a nemzetgyűlés által felelősségre lehetett 
vonni . a kormányzót nem illette meg a törvények szentesítésének királyi joga sem, 
azokat csak kihirdetési záradékkal és aláírásával láthatta el . a megszavazott törvényt 
is csak egy ízben küldhette vissza megfontolásra, s ha a nemzetgyűlés nem változta-
tott rajta, ki kellett hirdetnie eredeti formájában. A királyi abszolút vétójog (szente-
sítés megtagadása) helyett tehát csak relatív vétójoggal rendelkezett . a kormányzó  
a nemzetgyűlést nem napolhatta el, illetve azt csak tartósan munkaképtelenné válása 
esetén oszlathatta fel. Szerződéseket külső hatalmakkal kizárólag nemzetgyűlési hoz-
zájárulással köthetett, a hozzájárulásnak hadüzenet vagy békekötés esetén előzetesen 
kellett megtörténnie . a kormányzó – szemben a királlyal – sem nemességet, sem 
általános kegyelmet nem adhatott, és nem gyakorolhatta a főkegyúri jogot. (A főkegy-
úri jog a királynak a katolikus főpapi székek betöltéséhez fűződő joga volt.) A jogok 
„kiosztásának” elve tehát akként fogalmazható meg, hogy a kormányzó a király sze-
mélyéhez fűződő felségjogokat ne, vagy ha azok valamelyike az állam működése 
szempontjából elengedhetetlen, abból csak a minimumot nyerje el . korlátok közé szo-
rított jogkörének kiterjesztését Horthy természetesen már 1920-ban kérte,20 a jogki-
terjesztés azonban csak fokozatosan, hosszabb idő alatt valósult meg, és csak részben.

Közjogászok a kormányzói jogkör kiterjesztése ellen
Elvi szempontból mindenekelőtt az okozta a problémát, hogy több jogtudós is úgy 
látta, hogy a kormányzói jogkör kiterjesztése a provizórikus közjogi helyzetre nézve 
nem jelent semmiféle megoldást. Bölöny József21 szerint átmeneti időkre nem lehet 

19 1920. évi I. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának 
ideiglenes rendezéséről.

20 Kardos József: A közjog–politikai vita a kormányzói jogkör kiterjesztéséről az 1930-as évek máso-
dik felében. In: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon. 
szerk . csizmadia andor és mások: Budapest, eLte, 1983 . 61 .

21 Bölöny József (kismarton, 1903 . május 26 . – Budapest, 1990 . augusztus 21 .) ügyvéd, egyetemi ma -
gántanár. A pécsi egyetemen a „Mentelmi jog” című munkájával 1937-ben habilitált.
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tartósan berendezkedni, az interregnumot – a két uralkodó közötti átmeneti idősza-
kot – nem lehet intézményesíteni és az ideiglenességet véglegesíteni .22 egyed istván23 
is úgy gondolta, hogy az ideiglenességet csak azzal lehet megszüntetni, ha ismét 
király veszi át az államfői hatalmat.24

Nézeteinek alátámasztására mindkét szerző a Szent Korona-tant használta, mely 
álláspontjuk szerint kizárja, hogy a kormányzó a teljes királyi jogkört megkaphassa . 
Bölöny kifejtette: „…Szent István koronája nem múzeumi ékszer és soha nem is fog 
azzá válni, a teljes királyi hatalom csak a koronás királyt illeti meg…”25 (érdemes 
eltűnődni, hogy napjainkban a Szent Korona újból közjogi tényező-e, vagy az Or -
szágházban való elhelyezése dacára is csak „múzeumi ékszer”.) Az volt a véleménye 
egyednek is, hogy a kormányzónak a törvényszentesítési jogot nem szabad megadni, 
mivel ez a jog csak a megkoronázás által ruházódik a királyra a szent korona-tan 
szerint .

a kormányzói jogkör kiterjesztése ellen szóltak azok a jelenségek is, melyeket  
a Német Birodalomban Hitler kancellárrá válását követően lehetett tapasztalni. 
aggodalmát – többek között – Ferdinandy László26 úgy fogalmazta meg, hogy „…ha 
a kormányzói méltóságot felelőtlenné tennék, megbízásának időtartamát sem korlá-
toznák, előállna az a helyzet, hogy egy ma még ismeretlen kormányzó törvény- és 
alkotmányellenes országlása esetén is elmozdíthatatlan lenne.”27 egy ilyen kormány-
zótól pedig a nemzet csak forradalmi úton szabadulhatna meg. A parancsuralmi 
törekvések előtérbe kerülésétől félt Egyed is, ezért úgy vélte, hogy a lényeges közjogi 
változtatásoknak az ideje még nincs itt .

Végül Ferdinandy helytelenítette, hogy a kormányzónak utódajánlási joga is le -
gyen. Leszögezte: a nemzet szuverén joga az államfői méltóság betöltése – ez a ma -
gyar közjog alapvető tétele. Az utódajánlási jog megadása tehát az ősi alkotmányt 
sértené meg .28

22 Bölöny József: Vita a kormányzói jogkörről. Az ország útja, 1937. június. (a továbbiakban: Bölöny, 
1937 .) in: A magyar közjog időszerű kérdései, i . kötet . szerk . Uő. Budapest, Gergely, 1941 . 293 .

23 egyed istván (Budapest, 1886. július 11. – Budapest, 1966. július 14.) bíró, egyetemi tanár . 1928-tól 
nyugdíjazásáig a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közigazgatási jog profesz-
szora volt .

24 eGyed istván: a kormányzói intézmény . Magyar Szemle, 1937/1 . 22 .
25 Bölöny, 1937. 299 .
26 Ferdinandy László (1895. október 17. – 1973. május 4.) budapesti ügyvéd, Ferdinandy Gejza akadé-

mikus, egyetemi tanár fia.
27 Ferdinandy László: a jogkörkiterjesztés hibái . Nemzeti Újság, 1937. június 12., 1–2. 
28 Uo .
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Közjogászok a kormányzó teljes királyi jogkörrel való felruházása mellett
a közjogászok másik része – Bölönyvel, egyeddel és Ferdinandyval szemben –  
a kormányzói jogkör kiterjesztésének szükségszerűsége mellett sorakozott fel. érve-
lésükben érdekes, hogy a Szent Korona-tanra való hivatkozás náluk is központi 
helyet foglal el.

Nem „mellőzhető alkotmányossági formaképletünk” a Szent Korona-tan, állította 
szontagh Vilmos,29 aki szerint a király helyetteséül rendelt államszervnek teljes 
értékű helyettesnek kell lennie, tehát a kormányzónak meg kell kapnia a teljes királyi 
hatalmat .30 Csekey István31 is arra a következtésre jutott, hogy a „királyi jogkört azo-
nosítani kell a kormányzói jogkörrel, ez a szentkorona-tanból folyó elvi álláspont”. 
tehát a kormányzónak a törvényszentesítés és a nemességadományozás jogát meg 
kell adni, rögzíteni kell, hogy nem lehet felelősségre vonni, illetve a főkegyúri jog 
gyakorlására is fel kell jogosítani. (Elgondolkodtató lehet, hogy Csekey még a fő -
kegyúri jogot is biztosította volna a református kormányzó részére.) Igen figyelemre-
méltó azonban Csekeynek az a mondata, mely szerint „Az az államforma ugyanis, 
amelyben még ma is vergődünk […] tartalmában királyság felé törekvő, de a köztár-
saság formáival erélyesen szakítani nem tudó államforma”. Vegyük észre, hogy Cse-
 key „köztársaság formáit” emleget a Horthy-rendszerrel32 összefüggésben! A kor-
mányzói jogkör kiterjesztésének szent korona-tannal való indoklásában ott látjuk  
a problémát, hogy ilyen alapon a jogbővítés kizárólag úgy lett volna lehetséges, ha 
Horthy fejére helyezik a koronát. Logikailag tehát elfogadhatóbbnak tűnnek azok  
a nézetek, melyek e tekintetben a Szent Korona-tanon túllépnek. Ottlik László33 fej-

29 Szontagh Vilmos (Cselnek, 1885. december 12. – Debrecen, 1962. február 5.) 1925-től a miskolci 
jogakadémia tanára, 1940-től debreceni jogi kar közigazgatás- és pénzügyi jog professzora. Ld. 
Hollósi Gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története. Debrecen, Szerző, 2007. 
79–88 .

30 szontaGH Vilmos: A Szent Korona tana és a kormányzói jogkör: alkotmánypolitikai tanulmány. 
Miskolc, Ludvig, 1937 . 9 .

31 Csekey István (Szolnok, 1889. február 2. – Pécs, 1963. augusztus 17.) 1921-től a kecskeméti jogaka-
démián oktatott elsősorban közigazgatási jogot, majd az észtországi Tartuban lett egyetemi tanár 
1923-tól. 1931-től a szegedi, 1940-től a visszatért kolozsvári, 1945-től 1946-ig újra a szegedi jogi 
karon tanított. Pályafutását 1951-ben a pécsi jogi kar professzoraként fejezte be.

32 Bár történeti nézőpontból a „Horthy-korszak” használata kétségkívül indokoltabb, közjogi szem-
pontból mégis a „rendszer” kifejezést használjuk, mivel a „korszaknak” az 1920. évi I. törvénycikk 
és módosításai nyomán lényegében saját „alkotmánya” van. Mindez Horthy Miklós személyének 
történeti megítélését természetesen nem befolyásolja.

33 ottlik László (Budapest, 1895 . október 17 . – Budapest, 1945 . január) egyetemi tanár . a Pázmány 
Péter tudományegyetemen államtudományi (1922), majd bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1924), 
később magántanárrá habilitálták társadalomtan (szociológia) tárgykörben (1927). 1922 és 1940 
között a Kecskeméti Református Jogakadémián jog- és állambölcseletet oktatott, 1941 és 1944 
között a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem politikaprofesszora volt. A front előrehalad-
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tette ki: az, hogy a királyi jogosítványok igénye egyáltalán felmerült, a Szent Korona-
tanon nevelkedett közvélemény miatt adódik. Úgy vélte, hogy a kormányzói jogkör 
kiterjesztése az egyébként is meglévő hatalom törvényes kimondása lenne. (Egy 
példa erre: a törvény aláírása vagy szentesítése között lényeges különbség nincsen.) 
Ottlik tehát azzal indokolta a teljes jogkör megadását, hogy „a valóságban a magyar 
államfő ma is épp oly csorbítatlan birtokosa a politikai főhatalomnak, mint a király”. 
Ebből folyó következtése jól hangzó, de némileg zavaros: a teljes jogkör megadásá-
val „[…] elérhetjük azt, hogy helyreállítjuk a monarchiát, de nem állítjuk helyre a ki -
rályságot.”

A jogkiterjesztés eredményei
Említettük, hogy a kormányzói jogkört lépésekben terjesztették ki: az 1920.,34 az 
1933 .35 és az 1937 . évi36 módosításokat követően 1942-ben37 legvégül felállították  
a kormányzó-helyettesi intézményt is. A módosítások közül az 1937. évi volt a leglé-
nyegesebb, mely egybekötve a felsőház jogkörének növelésével és a választójog 
reformjával (titkos szavazás teljes körű bevezetése) egy alkotmányjogi „reformcso-
magba” illeszkedett.38 Elsősorban azokkal a jogkörökkel foglalkozunk lejjebb, me -
lyeket a kormányzó sohasem kapott meg .

Ilyen volt a törvényszentesítés joga, mivel a „Szent Korona tanában meglevő jogok 
szerint a magyar király csak a koronázással válik a szuverén törvényhozó hatalom 
részesévé” – szögezte le a törvény indokolása.39 a kormányzónak a nemességadomá-
nyozás jogát sem adták meg, mert ezt a jogot ugyancsak a Szent Koronával történő 
megkoronázáskor ruházza a királyra a nemzet . (a nemesség adományozásának  
a korban már nem is volt akkora jelentősége, mint korábban. E jog „pótlásaként” 
létrejött a Vitézi rend40 mint a Horthy-korszak „nemessége”.) Végül a kormányzó 
sohasem kapott főkegyúri jogot, az erről való rendelkezésre – rögzítette az indoko-

tával családjával együtt elköltözött Budapestre, Buda ostromának idején otthonából eltávozott, 
további sorsa ismeretlen .

34 1920. évi XVII. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlá-
sának ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról.

35 1933. évi XXIII. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes 
rendezéséről szóló 1920: I. tc. 13. §-ának újabb módosításáról.

36 1937. évi XIX. törvénycikk a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról.
37 1942. évi II. törvénycikk a kormányzóhelyettesről.
38 Ld . ehhez Hollósi Gábor: az 1937 . évi választójogi novella . Századok, 2016/6 . 1483–1512 .
39 Képviselőházi irományok, 1935–1940 . Vii . kötet . 672 .
40 Horthy Miklós kormányzó kezdeményezésére gróf Teleki Pál miniszterelnök 6.650/1920. VIII.  

10. sz. rendeletével hozta létre a Vitézi Rendet (1920. augusztus 10. – 1945. február 23.; 1991. január 
30. – ). A rendről bővebben ld. FeKete Ferenc: A Vitézi Rend története . szeged, Hk Hermanos, 
2011 . – KerepeszKi róbert: A Vitézi Rend 1920–1945. Máriabesnyő, Attraktor, 2013.
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lás – csak a katolikus egyházi főhatalommal (pápával) történő egyeztetés után kerül-
het sor .

Csak rövid kitérőként és érdekességként említjük meg, hogy a kormányzó a szá-
mára megadott utódajánlási jog keretében ellenjegyzés nélkül lepecsételt borítékban 
utódjaként három nagykorú magyar állampolgárt jelölhetett. A boríték felbontása és 
az abban szereplő személyek közül az új kormányzó megválasztása az országgyű-
lés két házának együttes ülésén történt volna. E rendelkezés azonban a történelem 
viharai közepette teljes egészében papíron maradt .

A kormányzói tiszt megüresedése és az új kormányzó megválasztása közötti idő-
szakban az államfői jogkört úgynevezett kollegiális államfő, Országtanács gyako-
rolta volna. Az Országtanácsot a miniszterelnök, az országgyűlés két házának az 
elnöke, a hercegprímás, a Kúria és a Közigazgatási Bíróság elnöke, valamint a hon-
véd vezérkar főnöke alkotta. Bár működésére szintén nem került sor a gyakorlatban, 
Mindszenty József esztergomi érsek háború utáni meghurcoltatásával a hercegprí-
más e közjogi funkciója szoros összefüggésben van.

Útban a köztársaság felé
A kormányzói jogkör kiterjesztésének eredményét illetően a közjogászoknak szin-
tén megoszlott a véleménye. Fridli Lajos az 1937. évi módosítással az ügyet lényegé-
ben befejezettnek vélte: „E bővítésekkel […] a kormányzói jogkör kérdése elinté-
zettnek és lezártnak tekinthető – a főkegyúri jog kérdésének kivételével”.41 Mások  
a kormányzói jogkör további bővítését szerették volna, és e tekintetben rendkívül 
figyelemre méltó Téglássy András álláspontja, akinél érdekes vonatkozásban tűnik 
fel a Szent Korona-tan.

Téglássy az 1440. évi koronázáshoz hátrált, amikor a Szent Korona helyett „al -
kalmi” koronával koronázták meg I. ulászló magyar királyt. (ugyanis a Szent Koro-
nát ellopatta Luxemburgi Erzsébet, Zsigmond király lánya, hogy három hónapos fiát, 
V. utószülött Lászlót királlyá koronáztassa vele.) Ily módon tehát a Szent Koronával 
való megkoronázás nélkül is nyertek el már királyi jogokat, arra hivatkozva, hogy  
a hatalom átruházásának a forrása a nemzet akarata, nem pedig a korona. Ezen  
az alapon viszont a szent korona jogait át lehet ruházni a kormányzóra is, miután az 
– királyi hitlevél kibocsátása helyett – az alkotmányra az esküt leteszi.42 Hozzátesz-
szük, hogy innentől már csak egyetlen logikai lépésre van az 1946. évi I. törvénycikk, 
hiszen az alkotmányra az esküt akár egy köztársasági elnök is leteheti. Véleményünk 

41 Fridli Lajos: A kormányzói hatalom, különös tekintettel a törvényhozásban való jogkörre. Buda-
pest, attila, 1938 . 86 .

42 téGlássy andrás: Utóhang a kormányzói jogkör kiterjesztésének kérdéséhez. szerencs, Farkas e ., 
1937 . 22 ., 27–29 .
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szerint tehát Téglássy nem járt rossz úton, bár az a nézete, hogy a Szent Korona-tan-
ban nem a fizikai értelemben vett koronázás a lényeg, számunkra sem elfogadható.

A fentieket erősíti Tomcsányi Móric álláspontja is, aki az 1942-ben kiadott Magyar 
Közjogában a Szent Korona elpusztulásának az eshetőségét is mérlegeli. Megálla-
pítja, hogy ha esetleg elpusztulna a szent korona, akkor a nemzetet illeti meg annak 
pótlásának a joga. ugyanígy a nemzet szükség esetén a királyi szervet is pótolhatja.43

összegzésképpen megállapítható, hogy bár Horthy és Hunyadi János kormányzó-
sága között szívesen vontak párhuzamot – például a törvényi indokolás szerint az 
országgyűlés a jogkiterjesztést követően már azon az alapon nem vonhatta felelős-
ségre a kormányzót, hogy ilyen lehetősége Hunyadi esetében sem volt –, Horthy 
jogállása sok tekintetben egy köztársasági elnökéhez hasonlított. Például „csak” alá-
írhatta a törvényeket, a tisztségét nem örökíthette – ami ugyan nem volt határozott 
időhöz kötve, de azt akkor is őt követően választással töltötték volna be –, továbbá 
nem volt királyi „felség” sem, hanem „csak” a magyar állampolgárok közül egy, akit 
az államügyek legfőbb vitelére választottak meg. Erre utal Propper Sándor egykori 
országgyűlési képviselő szellemes kifejezése – amit felvettünk e fejezet címbe –, 
mely a Horthy-rendszert „magyar királyi köztársaság”-nak nevezte.44 

„A MÚLT uTÁN NEMCSAK BETETTüK AZ AJTóT,  
HANEM BE IS FALAZTuK.” AZ 1946. éVI KISALKOTMÁNY  
köZJoGi sZeMPontBóL

az 1946 . évi alkotmányt45 „kisalkotmánynak” is nevezik, megkülönböztetve az 
1949-ben helyére lépő „nagy” vagy „buharini”46 alkotmánytól,47 melyet már szovjet 
mintára dolgoztak ki. A kisalkotmány jelentősége, hogy a köztársasági államforma 
deklarálásával az 1918 óta – tehát több mint negyedévszázada – fennálló közjogi 
provizóriumnak véget vetett . Mindazonáltal az 1946 . évi alkotmány számos kérdést 
is felvet, és nemcsak a keletkezésének körülményeit tekintve. Közjogi szempontból  

43 tomcsányi, 1942. 285 .
44 ld. scHWeitzer Gábor: A „magyar királyi köztársaságtól” a Magyar Köztársaságig. Közjog- és 

tudománytörténeti tanulmányok. Pécs, Publicon, 2017 .
45 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról. http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/

dokument/torvenycikk1 .htm
46 nyikolaj ivanovics Buharin (Moszkva, 1888 . október 9 . – Moszkva, 1938 . március 15 .) bolsevik 

forradalmár, szovjet politikus. Jelentős részt vállalt az 1936. évi szovjet alkotmány kidolgozásában, 
ezért azt gyakran nevezik buharini alkotmánynak. 1938-ban kivégezték a „csisztka”, azaz a „nagy 
tisztogatás” sodrában.

47 1949. évi XX. törvény: A Magyar Népköztársaság Alkotmánya. https://net.jogtar.hu
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a vele kapcsolatos problémák zöme a jogfolytonossággal összefüggésben jelentkezik, 
azaz, hogy a kisalkotmányt a magyar történeti alkotmányba be lehet-e vagy egyálta-
lán be kell-e illeszteni, továbbá hogy az „új” köztársasági államformát a magyar 
hagyományokkal miként lehet, illetve össze kell-e egyeztetni .

A történeti háttér kérdése
Az 1946. évi alkotmány történeti hátterét illetően sokatmondó Mindszenty József 
hercegprímásnak a miniszterelnökhöz 1946. február 1-jén írt levele, miszerint a tör-
vényjavaslat tárgyalása „[…] idegen [szovjet] megszállás alatt a magyar nép meg-
kérdezése nélkül, a képviselők pártéleti szólásszabadságának korlátozásával folyt 
le.”48 Sokan úgy vélték, hogy alkotmányozásra a választásokon nem is kapott felha-
talmazást a nemzetgyűlés. Tehát csak a nép változtathatná meg az alkotmányt, nép-
szavazás útján.49

E kérdésről elgondolkodott Moór Gyula,50 a korszak jogfilozófusa is, az ő állás-
pontja szerint azonban a jogszerűséget ezen az alapon nem lehet vitatni. Mert „[…] 
jogunk sohasem ismert formai különbséget az alkotmány-törvény és a közönséges 
törvények között. Ebből következik, hogy a törvények alkotására jogosult szerv  
– a Nemzetgyűlés – az alkotmány megváltoztatására is jogosult. Másik alapelve 
alkotmányunknak – még a királyságnál is régibb –, hogy minden jog forrása a nem-
zet. Ezt a nemzeti akaratot a Nemzetgyűlés képviseli.”51

Ha a formai szempontokat illetően még hitelt érdemlőek is Moór szavai, a kisal-
kotmányban a direkt politikai hatásokat nem nehéz kimutatni. Gyenge államfői 
intézményt akartak létrehozni . ezért az alkotmányból a köztársasági elnöknek az 
országgyűlés összehívására vonatkozó joga és a legfőbb hadúri jogköre kimaradt, de 
az országgyűléssel (akkor: nemzetgyűléssel) kapcsolatos egyéb jogai is – például  
a vétó, a feloszlatás, az elnapolás – erősen korlátozottak voltak. A miniszterelnök és 
a miniszterek kinevezésében pedig a nemzetgyűlés politikai bizottsága is szerepet 
kapott, ami kommunista javaslat volt. Később e politikai bizottságból nőtt ki az 
elnöki tanács, melyet 1949-ben a köztársasági elnöki tisztség helyébe léptetett  
a „nagy” alkotmány. Elgondolkodtató tehát Kukorelli István 2017-ben megjelent 

48 közli FöGlein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944–1949. Budapest, 
nemzeti tankönyvkiadó, 1993 . 196 .

49 Hám tibor: a második Magyar köztársaság megalakulása 1946 . január 31-én . Hiány, 1990. július 
18 . (a továbbiakban: Hám, 1990.) 18. – Az 1945. évi XI. törvénycikk alapján a nemzetgyűlés álla-
pítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját.

50 vitéz Moór Gyula (Brassó, 1888. augusztus 11. – Budapest, 1950. február 3.) jogtudós, egyetemi 
tanár, országgyűlési képviselő. Az MTA ideiglenes elnöke volt 1945 és 1946 között.

51 Hám, 1990. 18 .
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tanulmányának az a mondata, mely szerint „Az 1946. évi I. törvény felkiáltójelként 
mutatta, hogy – nagyhatalmi kényszerből is – hol tévesztettük el az európai és  
a nemzeti utat.”52

A köztársasági államforma levezethetősége
A kortársak közül a marxista-leninista szemléletű Beér János53 – a kisalkotmány 
legelső soraival összhangban – a magyar forradalmi törekvésekre – Martinovics, 
Táncsics, Petőfi és az 1918/19-es „forradalmak” – vezette vissza a köztársaságot.54 
Beér ideológiai szempontból sem tartotta kívánatosnak, hogy az új államformát 
bármilyen módon kapcsolatba hozzák a korábbi, „király nélküli királysággal”.

Voltak azonban olyan jogtudósok is – főleg azok között, akik már a Horthy-kor-
szakban is jelentős tudományos munkásságot fejtettek ki –, akik szerint a kormány-
zói jogkör és a köztársaság kikiáltása között kapcsolatot lehet teremteni . e nézetek 
egyik megalapozója volt az 1944-ben elhunyt és elsősorban a nemzetközi jogi mun-
kásságáról elhíresült Faluhelyi Ferenc,55 aki egy 1926-ban megjelent munkájában56 
kifejtette, hogy a kormányzó hatáskörét az 1920. évi I. törvénycikk a királyi hatalom 
jogkörénél lényegesen szűkebben állapította meg, hiszen a kormányzó voltaképpen 
csak a végrehajtó hatalom feje lett. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy Magyar-
ország államformája „ma ténylegesen a köztársasági államformájú államokéhoz 
hasonló”.57

Csekey István is – aki viszont már megérte a második világháború utáni al -
kotmányozást – úgy vélte, hogy az 1920. évi I. törvénycikk a kormányzó jogállá-
sát „tudatosan és bevallottan” a köztársasági elnök jogállása és hatásköre alapján 
állapította meg. Szerinte a Habsburg-ház trónfosztásának 1921. évi kimondása után 
Magyarország államformája „[…] kvázi monarchia lett, jogilag monarchia, politika-
ilag ellenben köztársaság, amelyet a népnyelv »magyar királyi köz társaság« névvel 

52 KuKorelli István: Az 1946. évi I. törvény közjogtörténeti jelentősége és az alkotmányos jogfolyto-
nosság . Acta Humana, 2017/1 . (a továbbiakban: KuKorelli, 2017.) 25 .

53 Beér János (Teschen, Szilézia, 1905. február 17. – Budapest, 1966. február 22.) jogtudós, egyetemi 
tanár . a Magyar kommunista Pártba 1945-ben lépett be, 1948-tól a budapesti egyetem jogi karán 
az államjogi tanszéket vezette .

54 Beér János: A Magyar Köztársaság alkotmánya. Budapest, szakszervezeti tanács országos tit-
kársága, é. n. [1948]. 1–27.

55 Faluhelyi Ferenc (nagyvárad, 1886 . október 29 . – Pécs, 1944 . december 24 .) jogtudós, egyetemi 
tanár. 1914-től a pécsi püspöki joglíceumban politikát, magyar közjogot, nemzetközi jogot és jog-
bölcsészetet tanított, 1922-től haláláig a pécsi tudományegyetem jogi karának nemzetközi jogász 
professzora volt.

56 FaluHelyi Ferenc: Magyarország közjoga, ii . kötet . Pécs, karl, 1926 .
57 Uo . 6 .
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emlegetett.”58 (Megjegyezzük, hogy az „új” korszakhoz igazított pálfordulása volt 
ez Csekeynek, aki korábban még a monarchikus államforma mellett érvelt, misze-
rint a kormányzó jogállása „körülbelül” a koronázatlan király jogállásának felel 
meg.) Igen figyelemreméltó azonban Csekeynek az a nézete – mely már a követ-
kező kérdéskörre vezet át minket –, hogy az államformával kapcsolatos problémák 
nem a második világháború után kialakult helyzetből, hanem 1918 időszakából 
erednek. „Bármennyire szeretjük is alkotmányunkat ősi, sőt ezeréves alkotmánynak 
nevezni – írta –, vitathatatlan, hogy jóformán csak az volt benne ezeréves, ami az 
utolsó 25 évben pusztán elvben volt meg benne: a királyság.”59 Csekey tehát úgy 
látta, hogy a magyar alkotmány az 1918-as „polgári forradalom” után került válság-
 ba, mert elvileg hű maradt a monarchikus államformához, ám lényegileg köztársa-
ságot létesített a királykérdés megoldatlansága .

Egy „új alkotmány csonka kartája”
Ha a kisalkotmányt a magyar történeti alkotmányba megkísérelnénk beilleszteni, 
annak mindenekelőtt a jogforrási jellegét kell(ene) tisztázni. (Csak érdekességként 
említjük meg, hogy egyes, egyértelműen a magyar történeti alkotmányhoz tartozó 
joganyagunk kapcsán is felmerül a jogforrási jelleg kérdése. Például a Pragmatica 
Sanctionál is abban az értelemben, hogy az törvénynek vagy szerződésnek minő-
sül-e, az utóbbi esetben pedig, hogy az az uralkodó és Magyarország, vagy az örökös 
tartományok és Magyarország között jött-e létre .)60

Beér az 1946. évi alkotmányt – a korábbi történeti alkotmánnyal szemben – „írott”, 
karta-típusú alkotmánynak tekintette. (Megjegyezzük, hogy Magyarországon az 
„írott” és hatályba is lépett alkotmányok közül az 1919. évi Tanácsköztársaságé volt 
az első.) Csizmadia Andornak61 viszont az volt az álláspontja, hogy a magyar alkot-
mány a történeti alkotmányok közé tartozik, melyben ismeretlen az alaptörvény 

58 cseKey istván: Magyarország alkotmánya. é. n. [1947.] MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4711/1–3. 
15 . (a továbbiakban: cseKey, 1947.) idézi scHWeitzer Gábor: A „magyar királyi köztársaságtól”  
a magyar köztársaságig . az 1946 . évi i . törvénycikk visszhangja a korabeli közjogi irodalomban . 
Acta Humana, 2017/1 . 34 .

59 cseKey, 1947. 9 .
60 szaBó, 2018. 305 .
61 Csizmadia Andor (Győr, 1910. szeptember 4. – Budapest, 1985. június 12.) 1946-tól az egri jogaka-

démia tanára volt, majd 1949-től a budapesti jogi kar alkotmányjogi tanszékén, Beér János mellett 
oktatott. 1958-tól a pécsi tudományegyetem folytatta pályafutását, ahol a jogtörténeti tanszéket 
vezette mint egyetemi tanár. 1980-ban nyugdíjba vonult; 1956-tól az Állami Egyházügyi Hivatal 
jogi tanácsadója volt .
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(alkotmánylevél, karta) fogalma.62 (a történeti alkotmány lényege, hogy az hosszabb 
idő alatt kiemelkedő jelentőségű, „sarkalatos” törvények sokaságából jön létre, azaz 
nem egyetlen kartát jelent.) Csizmadia tehát egy sarkalatos törvénynek tartotta a kis-
 alkotmányt .

Csekey az 1946. évi alkotmányt egy „új alkotmány csonka kartájának” nevezte, 
bizonyára azért, mert nem tekintette sarkalatos törvénynek, de igazi alkotmányle-
vélnek sem. Nézete szerint az új alkotmány bevezető sorai Magyarországot azon 
kartá lis jellegű alkotmánnyal rendelkező államok közé helyezik, amelyek francia 
mintára alkotmánylevelük bevezetésében szükségesnek tartották az emberi vagy 
alapjogokat deklarálni. Csekey ezt a megoldást nem tartotta helyénvalónak: Magyar-
ország – írta – „[…] minden európai kontinentális államot megelőzve legelsőnek 
nyilatkoztatta ki az emberi szabadságjogokat elsődleges alakjukban 1222. évi Arany-
bullájában. A világon pedig csak egyetlen más állam előzte meg mindössze hét 
esztendővel: Anglia a Magna Chartájával. […] Az Aranybullának e tételei ma is ha -
tályosak azzal az eltéréssel, hogy 1848-ban a rendi különbségek eltörlésével a neme-
sek helyébe az állampolgárok léptek.”63 Csekey tehát úgy vélte, hogy olyan lényeges 
szabadságjog, amelyet a magyar alkotmány korábban ne biztosított volna, nincsen . 
„Némelyek tévesen azt hiszik – emelte ki –, hogy eddig Magyarországon nem érvé-
nyesültek a szabadságjogok és azokat szabadon lehetett lábbal tiporni.”64 Így szerinte 
a kisalkotmányban foglalt deklaráció külföldön azt a téves látszatot keltheti, mintha 
Magyarország csak most érkezett volna el kulturális fejlődésében az emberi jogok 
kinyilvánításáig .

A jogfolytonosság kérdése
Beérnek – a felfogásáról korábban elmondottakkal összhangban – a jogfolytonosság 
kérdésében is tagadó volt az álláspontja. Szerinte az új alkotmány a történelminek 
nevezett alkotmány korszakát végleg lezárta. Sulyok Dezső, az alkotmánytörvény-
javaslat nemzetgyűlési előadója is úgy fogalmazott, hogy „a múlt után nemcsak 
betettük az ajtót, hanem be is falaztuk”.65

Csekeynek ellenben az volt a nézete, hogy a nemzetgyűlés „[…] megmaradt a tör-
ténelmi alkotmány alapelveinél . Mert ez azt jelenti, hogy az alkotmányjog bármely 
nagyfontosságú tételének szabályozására maga a nemzetgyűlés közönséges törvény-

62 Magyar alkotmányjog. Csizmadia Andor jogakadémiai ny. [nyilvános] r. [rendes] tanár […] előadá-
sai az 1947/48. tanév I. félévében. Budapest, Diószegi sokszorosító, é. n. 10. – A jelenleg hatályban 
lévő „alkotmányunknak” ennek ellenére „Magyarország Alaptörvénye” az elnevezése.

63 cseKey, 1947. 51 .
64 Uo . 52 .
65 Nemzetgyűlési Napló, 256 . idézi: KuKorelli, 2017 . 21 .
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nyel illetékes.”66 Továbbá hangsúlyozta, hogy a törvényhozó testület nem is töreke-
dett alkotmánylevél, tehát kartális alkotmány megalkotására, ugyanis csak azokat  
a rendelkezéseket hatálytalanította, amelyek a megszűnt királyságra és kormány-
zói intézményre vonatkoztak . Így a magyar alkotmányjognak azon szabályai, ame-
lyek nem ellenkeztek a köztársasági államformával, hatályban maradtak. Erre pél  da-
ként hozta, hogy mivel a kisalkotmányban a nemzetgyűlés összehívásának a módja 
nincsen szabályozva, a köztársasági elnök az uralkodót megillető módon élhet  
e joggal .67

Molnár kálmán68 közjogász még arra is kísérletet tett, hogy a kisalkotmányt  
a Szent Korona-tannal összeegyeztesse: „Hatályban maradt viszont – írta – a szent 
korona tanának éppen legalapvetőbb tétele: hogy Magyarországon minden hatalom 
forrása maga a nemzet…”, tehát „tyrannizmus, despotia, diktatúra” nincsen.69 sajnos, 
az utóbbit illetően tévedett: a Rákosi-korszak hamarosan kezdetét vette.

Csizmadia Andor álláspontjáról már szóltunk fentebb – a kisalkotmányt a törté-
neti jogfejlődésébe beilleszthető sarkalatos törvénynek tekintette –, ki kell emelnünk 
azonban, hogy a Szent Korona-tant már ő sem tartotta értelmezhetőnek az új hely-
zetben. Mert míg a király a nemzettel együtt egyenrangú személyi alkotóeleme az 
államnak, addig a köztársasági elnök nem tekinthető a nemzettől különállónak, 
pusztán egy olyan állampolgárnak, aki az állam legelső tisztségét ellátja. épp ezért  
a megbízatása is határozott időre szól, és az országgyűlés által felelősségre von ható.70

A kisalkotmány utóélete
A jogfolytonosság kérdése azért sem mellékes, mert a rendszerváltást megalapozó 
1989. évi alkotmánymódosítás is az 1946. évi kisalkotmány rendelkezéseire figye-
lemmel született. Antall József 1989. augusztus 30-án elmondott beszédében kifej-
tette: „A módosításban szereplő köztársasági elnöki intézménynek koncepciójában, 
lényegét illetően az 1946. évi I. törvénycikkben foglaltaknak kell megfelelnie, annak 
szövegét és rendelkezéseit véve alapul…”71 Így az 1989. évi XXXI. törvény szinte szó 

66 cseKey, 1947 . 10 .
67 Uo . 11 .
68 Molnár kálmán (nagyvárad, 1881 . április 7 . – Budapest, 1961 . március 29 .) akadémikus, egyetemi 

tanár. 1925 és 1944 között a pécsi tudományegyetem magyar közjog professzora, 1945 és 1949 
között a Pázmány Péter tudományegyetemen a magyar alkotmányjog tanára . 1942-ben az Mta 
levelező tagjává választották; az ország német megszállása után a nyilasok internálótáborba zárták 
(1944) .

69 [molnár Kálmán]: Magyar alkotmányjog. Bonitas jegyzet. Budapest, kézirat, 1946? 54., 11.
70 Uo . 62 .
71 A rendszerváltás forgatókönyve, Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben, IV. kötet. Főszerk. BozóKi and-

 rás. Budapest, Magvető, 1999. 19–20.
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szerint átvette az államfő választására, a tisztség megszűnésére és az országgyűlés-
sel kapcsolatos jogaira vonatkozó 1946-os rendelkezések túlnyomó többségét.

Bár hatályos Alaptörvényünk preambulumában a kisalkotmányra nem hivatko-
zik – „megfeledkezett” róla, kesereg Kukorelli –,72 annak több reguláját változatlanul 
továbbviszi . Ugyanakkor az alaptörvényben helyet kapott a szent korona-gondolat, 
mely szintén kapcsolatot keres régebbi korokkal .

Úgy látjuk – ha elfogadjuk, hogy a közjogi kontinuitás megszakadt –, hogy az 
nem 1946-ban történt, hanem már 1918-ban. A II. világháború után pedig Magyaror-
szág az útról az 1949-es „nagy” alkotmánnyal tért le – akkor még úgy tűnt, végleg –, 
mely a hatalommegosztás helyett a hatalom egységének elvét valósította meg . Bár 
1920/21, 1946 és 1989 alkotmányjogi történéseit a népszuverenitás elve mentén talán 
még összhangba lehetne hozni, a történeti háttér mindegyik esetben problémát vett 
fel a magyar nép szabad akaratnyilvánítása körül. Az első világháborút követő 
antant-, majd a második világháború utáni szovjet befolyást tekintve fel kell ten-
nünk a kérdést: a XX. században a magyar nép szuverenitásának talaján álló, külső 
befolyástól mentes alkotmányunk egyáltalán volt-e?

72 KuKorelli, 2017 . 26 .


