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Az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés 
Politikai Bizottsága 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés mindössze két ülést tartott , 1944. évi december 21. és 22. napján. 
December 22-én felhatalmazta a kormányt a fegyverszüneti szerződés megkötésére és felhatal-
mazást adott a Nemzetgyűlés elnökségének, hogy a Nemzetgyűlést a szükséghez képest h ív ja 
össze, aztán elnapolta üléseit. Akkor az volt az elgondolás, hogy ez az elnapolás rövid időre 
szól. A fegyverszüneti bizottság kiutazik Moszkvába, elvégzi feladatát és akkor a Nemzetgyű-
lés újból összeül, hogy a megkötött fegyverszüneti szerződést tudomásul vegye és becikkelyez-
ze. A Nemzetgyűlés összehívását az akkori körülmények ugyanis nem tették lehetővé. A tör-
vényhozás munkája mégsem szünetelhetett, s miután a Nemzetgyűlést nem lehetett össze-
hívni, a felmerült sürgős problémák tárgyalása és megoldása szükségessé tette egy olyan 
szervnek az időnkénti összehívását, amely tükrözi az egész Nemzetgyűlés összetételét és célki-
tűzéseit. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés második ülésén, 1944. december 22-én alakította meg tagjai kö-
zül a Politikai Bizottságot. Ezt a Nemzetgyűlés tula jdonképpen a kormány megválasztása céljá-
ból létesítette, s annak 22 tagját pártközi megegyezés alapján egyhangú választással úgy állí-
totta össze, hogy abban a Nemzetgyűlésnek minden pár t ja helyet kapott, így tehát ez a bizott-
ság az egész Nemzetgyűlés osztatlan bizalmának volt a letéteményese. A Politikai Bizottság a 
körülmények kényszerítő hatása alatt azonban kibővítette eredetileg megállapított hatáskörét, 
és 1944. december 23-tól 1945. szeptember 6-ig (a Nemzetgyűlés újbóli összehívásáig) ellátta az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés feladatát. Az ülések közötti időben ellenőrizte a kormányt, közremű-
ködött kormányzati tevékenységében. Megoldotta azokat a sürgős' feladatokat, amelyek a 
Nemzetgyűlés hatáskörébe tartoztak, és megoldásuk nem túrt halasztást, azzal, hogy határoza-
tait tudomásulvétel és jóváhagyás végett később a Nemzetgyűlés elé terjeszti . 

A Politikai Bizottság (továbbiakban PB) működése során jelentős feladatokat látott el. 1944. 
december 22-én történt megválasztása után először javasolta az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, 
hogy Miklós Bélát bízza meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakításával, ugyanezen az 
ülésen a PB javaslatára a Nemzetgyűlés bizalmát nyilvánította a megalakult kormány iránt és 
felhatalmazást adott az ország ügyeinek vitelére. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága hét ízben ülésezett. 1945. január 26-án és 
1945. március 12-én Debrecenben, majd május 11-én, június 1-én, július 21-én, szeptember 
Z7-én és november 15-én Budapesten. Napirendjén több jelentós kérdés szerepelt és több fon-
tos kérdésben intézkedett. Az Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal együtt felállította a Nemzeti Fő-
tanácsot és szabályozta a népbiráskodással kapcsolatos kegyelmezési jog gyakorlását. 

A PB 1945. november 15-én tar tot t utolsó ülésén Miklós Béla miniszterelnök a Miniszterta-
nács 1945. november hó 15. napján hozott határozata és az 1945. évi I I I . tv. 3. §-ának 2. pont ja 
alapján előterjesztette az Ideiglenes Nemzeti Kormány tagjainak felmentésére vonatkozó ja-
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vaslatát. A PB ezután az 1945. évi II. tv. 1. §-ának (4) bekezdése alapján javasolta a Nemzet-
gyűlés elnökségének a miniszterelnök, a Nemzeti Főtanácsnak pedig a minisztérium tagjainak 
felmentését. Ugyanakkor a kormány előterjesztésére a PB javasolta az Ideiglenes Nemzetgyű-
lés elnökségének Tildy Zoltán nemzetgyűlési képviselőnek miniszterelnökké történő megbízá-
sát. Megbízása után a miniszterelnök az 1945. évi III . tv. 3. §-ának (1) bekezdése alapján elő-
terjesztette, hogy a PB javasol ja a kormány megalakítását a Nemzeti Főtanácsnak. 

A nemzeti élet nagy változásakor, a felszabadulással sok olyan kérdés merült fel, amelyet át-
menetileg rendezni kellett, de amelynek végleges rendezése későbbre maradt. Ezek közül a 
kérdések közül már az első időkben kiemelkedett az államfői jogkör gyakorlásának kérdése. 

A felszabadulás első hónapjaiban még nem ér tek meg a feltételek az államforma és az állam-
fő kérdésének rendezésére, azért a Nemzetgyűlés Debrecenben 1944. december 22-én tartott 
ülésén az államfői jogok közül csupán a kinevezési jogról rendelkezett. Ezt a jogkört átmeneti-
leg a Nemzetgyűlés Elnöksége és a miniszterelnök között osztotta meg. A Nemzetgyűlés által 
felsorolt kinevezési jogon túlmenően szükségessé vált a népbiróságok felállításával kapcsolat-
ban a kegyelmezési jog rendezése is. E két, államfői jogkörrel felruházott tényező mellé 1945. 
január 26. napjával a Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
59/1945. elnöki sz. alatt harmadikként a háromtagú Nemzeti Főtanácsot rendelte. 

A Nemzeti Főtanács tagjai voltak: az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke vagy helyettese, az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány elnöke vagy helyettese, az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bi-
zottsága által választás út ján kiküldött politikai bizottsági tag vagy póttag, aki nem tagja a 
kormánynak. Az államfői jogkör ilyen megosztása semmiképpen sem volt indokolt. Altalános 
volt az a kívánság, hogy az államfői hatalom ideiglenes gyakorlása egy tényező, illetve testü-
let vagy tanács kezébe kerül jön. A Nemzeti Főtanács hatáskörének első rendezésével lényegé-
ben önmagával is ellentétbe jutott, mert pl. a Nemzeti Főtanács tagja volt a miniszterelnök, 
ugyanakkor a lemondó miniszterelnöknek a felmentést a Nemzeti Főtanács adta meg. 

Már a PB 1945. január 26. napján tartott ülésén felmerült ,,az államfői jogok gyakorlásának 
mikéntje", a PB 1945. március 12-i ülésén pedig ismét vita volt az államfői hatalom rendezésé-
ről. Az a kívánság hangzott el, hogy szükséges lenne véglegesen gondoskodni az államfői hata-
lomról és szükséges lenne, hogy Magyarország államformáját rendezzék. Ezen az ülésen a PB 
határozatot is hozott, hogy az államfői jogok kérdésének tisztázására bizottságot küld ki. 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke a PB 1945. július 21-én tar tot t ülésén beszámolt a kül-
döttbizottság eddigi munkájáról . Elmondotta, hogy a PB legutóbbi ülésén megalakította az al-
kotmányjogi bizottságot, és azt a megbízást adta számára, hogy készítsen javaslatot az államfői 
hatalom ideiglenes rendezéséről. Mielőtt azonban az alkotmányjogi bizottságot összehívta vol-
na, egy szakértői bizottságot hozott létre. A tervezet kidolgozásával megbízott szakértői előké-
szítő bizottság munkájában részt vettek a különböző politikai pártok, a szakminisztériumok, és 
részt vett az előkészítő tárgyalásokon több közjogász is. Ez az előkészítő szakértői bizottság 
beható tárgyalások után tervezetet készített, amelyben az államfői hatalom ideiglenes gyakor-
lására egy öttagú Kormányzótanácsot javasolt. A szakértői bizottság tervezete — megvitatás 
céljából — az alkotmányjogi bizottság elé kerül. 

A tervezet visszalépés lett volna, mert a királyság, illetve a kormányzói intézmény fennállá-
sából indult ki. A bemutatott tervezetben a reakciós körök megkísérelték a felszabadulás előtti 
kormányforma restaurálását, törekvéseik a jogfolytonosság elismertetését, tulajdonképpen a 
királyság megmentését szolgálták. A tervezet hasonlít a később, 1945. évi december hó 16. 
napján kihirdetett 1945. évi XI. tv. (az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről 
szóló) rendelkezésre, a példa azonban az 1920. évi I. tv. volt, a királyság és a kormányzóság in-
tézményének fiktív fenntartásával. 

A PB 1945. július 21-én tar tot t ülésén az alkotmányjogi vita tovább folytatódott. Erdei Fe-
renc belügyminiszter hiányolta, hogy a szakértői bizottságban igen lényeges tényezők nem 
vettek részt, s a tervezethez a Nemzeti Parasztpárt, a Magyar Kommunista Párt és a belügymi-
niszter kiküldötte nem is járult hozzá. Javasolta, hogy a szakértői értekezlet még egyszer üljön 
össze és a javaslat ezután kerül jön az a lkotmányjogi bizottság elé. Juhász Nagy Sándor véle-
ménye az volt: „Nagy szükség van rá, mert nagyon rossz a tervezet ." Szakasits Árpád szintén 
csatlakozott Erdei Ferenc indítványához, mert ,,a kérdés olyan nagy horderejű, annyira alap-
vető elveken épül fel a lkotmányos életünk szempontjából", hogy az ú jabb szakértői értekezlet 
megtartása indokolt. 

Három lényegbe vágó pontban nem jött létre megegyezés: a) az 1920. I. tv. alapján műkö-
dött főhatalmi szervek működésének megszűnése, illetve ennek kimondása; b) az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés törvényeket alkosson-e, vagy határozatokat hozzon; c) a Kormányzótanács tag-
jai kötetlenül vagy pedig pár tokhoz kötötten legyenek-e választhatók. 

Végül átszervezett formában megmaradt a Nemzeti Főtanács. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 6-án tartott ülésén meghallgatta a Politikai 

Bizottság beszámolóját addigi tevékenységéről és azt jóváhagyólag tudomásul vette. 
A PB a kialakuló ú j állami szervezet igen figyelemreméltó intézménye volt, és nagy jelentő-

séggel rendelkezett a demokrat ikus fejlődés szempontjából. Létével és működésével hozzájá-
rult állami szervezetünk megerősítéséhez. Határozottan mutatja azt az irányzatot, hogy a leg-
felsőbb népképviseleti szerv ne szorítkozzék csupán törvényhozó munkára, hanem gyakorol jon 
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folyamatos befolyást és ellenőrzést az állami vezetés egész területén. A PB politikai előkészítő 
szerepe mellett lehetővé tette a legfőbb államhatalmi szerv munkájának folyamatosságát, és 
annak hatalmát testesítette meg. Az 1945. évi XI. tv. 4. §-a a PB hatáskörét abban jelölte meg, 
hogy beletartozik a fontos politikai döntések előkészítése, úgyszintén a törvény és más jogsza-
bályok szerint ráruházott egyéb feladatok ellátása. 

A Bizottság tevékenysége eredetileg arra az időre volt előirányozva, amíg a Nemzetgyűlést 
nem lehet összehívni. Jelentős munkájával azonban bebizonyította, hogy további működésére 
is szükség van és lényegében az a lkotmány életbe léptetéséig működött. Már az 1945. március 
12-én tartott ülésén úgy határozott, javasolja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, hogy a PB az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés kiegészítése után újraválasztassék. Az 1945. augusztus 31-én tartott 
pártközi értekezlet is úgy döntött, hogy a PB-t újraválasztva tovább kell működtetni. Ennek 
megfelelően 1945. szeptember 6-án (a Nemzetgyűlés 4. ülésén) a Politikai Bizottság újjáalakult . 
A Nemzetgyűlés minden pártja helyet kapott benne, illetve a pártonkívüliek és a szakszerve-
zet is képviselve voltak. 

Dr. Gergely Ernő 

Források: 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. Hiteles kiadás. Athenaeum 1946; — MSZMP KB 
Párttörténeti Intézet archívuma; — Országos Levéltár. Belügyminisztériumi iratok; — 
Országos Levéltár. Miniszterelnöki iratok; — Országgyűlés irattára. A Politikai Bizott-
ság jegyzökönyve; — Minisztertanács Titkársága központi irattár. A Minisztertanács 
jegyzökönyve. 

Pápa város felszabadulásának 
történetéből 

1985. március 26-án lesz negyven esztendeje, hogy Pápa város felszabadult Horthy 25 éves 
ellenforradalmi rendszere és a nyilas uralom alól. A történelemben negyven év igen rövid idö 
ahhoz, hogy a helytörténetíró a lezajlott polgári és katonai eseményekről teljes, mindenki számá-
ra elfogadható és objektívnek elismert tanulmányt készíthessen. Ez a körülmény és a katonai 
felszabadítás történetének közismert megyei publikációi hozzásegítettek ahhoz, hogy tanulmá-
nyomban ne vállalkozzam többre, csak az államigazgatás, a katonai hatóságok tevékenységének, 
az ellenforradalmi ideológia terjesztése és a nyilas uralom eseményeinek áttekintésére, jellem-
zésére. 

Gátolta a tel jességre való törekvést, hogy a polgármesteri hivatal irat tára és levéltára — a 
nyugatra való menekítés közben — megsemmisült. Sok segítséget jelentettek a feldolgozás-
hoz a rendelkezésre álló pápai hetilapok. Arra törekedtem, hogy minél több szemtanú és háborút 
átélt személy visszaemlékezését meghallgassam. Az emlékek gyűjtése során azt tapasztaltam, 
hogy az idö múlásával némely események vagy megszépültek és — esetenként — a jelentőségük-
nél is fontosabbá váltak, vagy ellenkezőleg: a háború okozta sebek, az átélt izgalmak nyomai 
olyan elevenek, hogy meggátolták a visszaemlékezöket abban, hogy a szovjetellenes német, ma-
gyar katonai és politikai szervek erőfeszítéseiről, az irányítást végző vezető személyiségekről 
tárgyilagosan, őszintén beszéljenek. Sok volt az olyan személy, aki — a személyes sérelmek miatt 
— hallgatott. Több személlyel találkoztam, akiről a beszélgetés során kiderült, hogy pl. a nyilas 
propaganda hatásáról, a Huszár laktanya udvarán történt kivégzésekről, és a terror következté-
ben szerény, de tiszteletre méltó antifasiszta ellenállásról se nem tudott, se nem hallott. 

Pápa város felszabadulásának történetéről és az azt megelőző háborús évek eseményeiről nem 
lehet anélkül sem írni, sem megemlékezni, hogy azokat ne hozzuk összefüggésbe Horthy ellenfor-
radalmi rendszerének születésével, az 1919. augusztusi hatalomra jutásával. Miért? Egyrészt 
azért, mert a helyi lapok számtalan cikke — mint negatív és elriasztó példákat — idézte az 1918— 
1919-es forradalmi eseményeket, olyan módon, hogy párhuzamot vont a „nemzetet és a hazát-
vesztő" forradalmi és az „országgyarapitó" 1938—1941-es évek eseményei között. Másrészt, 
mert az államigazgatás, a társadalmi és egyházi egyesületek, körök, a politikai pártok, az isko-
lák stb. vezetőinek, a honvédség és a szellemi élet irányitóinak jelentős része vagy 1919—1920 
óta töltötte be a funkcióját , vagy: a proletárdiktatúra leverésében szerzett érdemeinek elisme-
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