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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Mentelmi Bizottság! Tisztelt Meghívott Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Mindenekelőtt megállapítom, hogy a bizottság nyílt ülése határozatképes. 
Bejelentem, hogy Vejkey Imre helyettesíti Vitányi Istvánt.  

A napirendi javaslatot mindenki megkapta, kérdezem, hogy van-e azzal 
kapcsolatos észrevétel, hozzászólás. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, hogy aki 
elfogadja a napirendet, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Elnöki köszöntő 

Tisztelettel köszöntve önöket, ezennel megnyitom a Mentelmi bizottság által 
13. alkalommal tartandó olyan nyílt ülést, mely alkalomból a mentelmi joggal 
kapcsolatban az igazságügy meghatározó vezetői, jogtudósok és történészek tartanak 
előadásokat. A rendszerváltoztatás óta a Mentelmi bizottság szakadatlan gyakorlata 
volt, hogy parlamenti ciklusonként legalább egy ilyen nyílt napot szervezett. 
Figyelemmel arra, hogy a 2014-18-as parlamenti ciklus elején vagyunk, bízom benne, 
hogy ebben a ciklusban több ilyen előadást fogunk tartani, melynek során az 
érdeklődők megismerhetik a mentelmi jog kialakulásának körülményeit és indokait, a 
mentelmi jog magyar és egyetemes jogtörténetének fejlődését és típusait, dualista 
szerkezetét, ennek alapján a felelősségmentességi és a sérthetetlenségi alakzatokat. A 
nemzetközi kitekintetés alapján az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az Európai 
Unió egyes tagállamai, sőt az Egyesült Államok mentelmi joggal kapcsolatos 
szabályozási elveibe is.  

A Mentelmi bizottság nyílt napjain elhangzott előadások szerkesztett változatát 
az Országgyűlés Hivatala „Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből” 
címmel a 2006. évben adta ki. Bizottságunk tárgyal az Országgyűlés Hivatalával a 
tekintetben, hogy a 2006-2014 közötti időszak előadásaiból egy újabb szerkesztett 
kiadvány kerüljön kibocsátásra. Engedjék meg, hogy ezen időszak előadói névsorát - 
nem a teljesség igényével, de néhány név megemlítésével - predesztináljam: Darák 
Péter, Györgyi Kálmán, Handó Tünde, Kukorelli István, Mezei Barna, Polt Péter.  

A mai nyílt nap előadását Szikszai Zsolt történész úr fogja tartani „Az 1945-48-
as koalíciós időszak mentelmi ügyei” címmel. Mielőtt átadnám neki a szót, és 
tisztelettel köszöntöm történész urat, el kell mondanom tisztelt vendégeink és a 
bizottság részére, hogy meghívtuk a mai ülésre Horváth János bátyánkat. Horváth 
János bátyánk 1945-47 között a Nemzetgyűlés képviselője volt, koncepciós eljárás 
alapján vádat emeltek ellene, négy év kényszermunkára ítélték és mandátumától 
megfosztották. János bátyánk visszaigazolta, hogy a mai nyílt napunkon részt fog 
venni, én nagyon bízom benne, hogy az esős idő ellenére ide fog érni hozzánk, és 
miután a történész úr előadta a szakanyagát - amelyről, ha jól látom, írásbeli 
prezentációja is lesz -, akkor azt követően szeretném majd néhány szóban köszönteni 
János bátyánkat, hogy ő is tudjon észrevételeket, hozzászólást tenni történelmi 
tapasztalatairól, illetve majd föl fogom kérni önöket is, hogy kérdéseket tegyenek fel, 
vagy véleményüket, észrevételeiket tegyék meg. Egy oly technikai kérésem lenne - 
hogy a gyorsíró kolleganő megfelelően tudja feladatát elvégezni -, hogy aki majd 
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kérdést fog föltenni, az egy mikrofonhoz menjen, mondja be a nevét, úgy tegye föl a 
kérdését. Köszönöm szépen, és átadnám a szót történész úrnak.  

A koalíciós időszak (1945-1948) mentelmi ügyei   
Előadó: Szikszai Zsolt történész 

SZIKSZAI ZSOLT történész: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Bizottsági 
Tagok! Kedves Hölgyeim és Uraim! Először is köszönöm a bizottságnak, a bizottság 
elnökének, illetve a bizottság munkatársainak azt, hogy lehetővé tették, hogy ezen a 
mai mentelmi bizottsági rendkívüli ülésen előadhatom témámat. Azt azért tudni kell, 
hogy az államigazgatási gyakorlatomat 2002-2003-ban itt, a Mentelmi bizottságnál 
végeztem, és talán emiatt is alakult úgy, hogy a történész disszertációs témám a 
mentelmi ügyek vizsgálata volt ebben a korszakban, 1945-48 között.  

Röviden felvázolnám, hogy a mai napon az előadásomban miről is fognak 
hallani. Egy kis bevezető után a korszakról szólnék - mely három nagy részre 
osztható: Ideiglenes Nemzetgyűlés, Nemzetgyűlés és az Országgyűlés -, hogy ez alatt 
az időszak alatt mik történtek. Minden egyes korszaknál lesz egy rövid áttekintés, és 
pár mentelmi ügynek a bemutatását terveztem, illetve, ha még lesz idő, akkor az 
előadás végén pár eredeti dokumentum lefényképezett részét lehet majd megnézni a 
kivetítőn. 

Szikszai Zsolt előadása 

Ez a korszak az a korszak, amikor Magyarország egy többpárti demokráciából 
egypárti rendszerű diktatúrává válik azokban a történelmi időkben, melyben a 
háborús pusztítások és az intézményrendszer helyreállítása, a polgári pártok 
újjáalakulása, a szovjet érdekek kiszolgálása, a bűnösök felelősségre vonása, a 
koncepciós perek és a múlttal való leszámolások voltak a fő megoldandó problémák, 
és egyben a törésvonalak is a pártok között.  

Előadásomban a mentelmi jogról és a mentelmi ügyekről fogok beszélni - a 
képviselői jogok és kötelességek rendeltetése a parlament függetlenségének 
biztosítása -, célom az, hogy a mentelmi jogon keresztül bemutassam azt, hogy ebben 
az időszakban a Kommunista Párt vezetésével a munkáspártok - kezdetben a 
jogintézmény keretein belül, majd egyre inkább azt megkerülve - hogyan kreáltak 
politikai ellenfelekből ellenséget; koncepciót szerkesztettek ellenük, letartóztatták, 
vád alá helyezték és elítélték őket. Azzal, hogy a törvényhozás tagjaival így elbántak, 
egyben megfélemlítették a nyilvánosságot is, hiszen a klasszikus jogállamiság egyik 
fontos kelléke a parlamenti jogok megléte és azok demokratikus formában való 
működtetése.  

Mielőtt még az 1945 utáni konkrét mentelmi jogra és a mentelmi ügyekre 
rátérek, csak röviden, vázlatosan utalnék arra, hogy egészen 1990-ig a mentelmi jog 
nincs törvényben szabályozva, viszont már a rendi, illetve a reformkori időszakban és 
a dualizmus alatt is létezett ez a jogintézmény. Természetesen hatalmas változásokon 
megy keresztül, de nincs törvényben lefektetve, ezért a mentelmi ügyekben hozott 
házhatározatok játszottak döntő szerepet. Esetek, döntések, precedensekre való 
későbbi hivatkozások, parlamenti jegyzékváltozások alakították a mentelmi jog 
gyakorlatát.  

Az első törvényben való megjelenése - természetesen nem önálló formában, 
csak a megemlítése - a kiegyezési törvényben jelenik meg, az 1867. évi XII. törvény 
47. §-ában a bizottságok, a delegáció tagjainak mentelmi jogot biztosít a Ház. Ebben 
már kitűnik a törvényből a mai modern mentelmi jog sajátossága, azaz a felelőtlenség 
és a sérthetetlenség elkülönítése. Jelentősebb precedens az 1867. november 18-ai 
házhatározat, az úgynevezett Böszörményi László-féle ügy, és ahogy említettem, a 
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házhatározatokban jelenik meg folyamatosan a mentelmi jog. Aztán - egy nagyobb 
ugrás -, 1920-ban, a dualizmus után és a forradalom, a Tanácsköztársaság után, 
amikor újra összeül a Nemzetgyűlés, akkor az első törvényben, az 1900. évi XX. 
törvény I. törvénycikk 3. §-ában megfogalmazta azt a Nemzetgyűlés, hogy kiterjesztik 
a korábbi mentelmi jogot a megalakuló Nemzetgyűlésre, tehát ugyanazt a mentelmi 
jogot élvezték a képviselők, mint korábban, a dualizmus ideje alatt. Ez a mentelmi jog 
folyamatosan fenn is marad a két világháború között, sőt 1944-ben, amikor már csak 
a nyilas törvényhozás van, és Sopronban ülésezik, még akkor is formailag ügyelnek 
olyan dolgokra, hogy például Bajcsy-Zsilinszky Endre mentelmi jogát felfüggesszék. 
Ezt meg is teszik, hiszen akkor már egy csonka, és igazából csak nyilasokból álló 
törvényhozással van dolgunk.  

1945 után is egy újabb korszakváltás van, az I. világháború, majd a II. 
világháború után szintén rendezni kell a mentelmi jogot. Az 1945. évi XI. törvény 2. §-
ában, amely az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szól, biztosítják 
ugyanazt a mentelmi jogot a Nemzetgyűlés tagjainak, mint korábban - tehát ez 
megegyezik az 1920-assal -, ugyanakkor különböző rendeletekkel ennek az 
értelmezését segítik. Konkrétan ez a Belügyminisztériumnak egy körrendelete, a 
142701/1945. BM-körrendelet, mely összegzi a mentelmi jog lényegét és tájékoztat a 
parlamenti megkeresés és elintézés módjáról. Ez a korszakban nem változik, tehát ez 
az irányadó. 

A megkereséseket az illetékes bíróság a főügyészségen keresztül terjesztette be 
a parlamenthez, mellékelve az előnyomozás anyagát. A felterjesztésre jogosultak 
körét az 1896. évi XXXIII. törvénycikk 40.§-a vagy a rendőri bíráskodás alá tartozó 
cselekményeknél a 65000/1909. számú BM-rendelet 16. §-ában előírt hatóságok 
alkották. Ahol pedig a rendőrség mellé ügyészi megbízottak is ki voltak rendelve, 
kizárólag azok terjeszthettek fel az ügyeket az Ideiglenes Nemzetgyűléshez.  

A mentelmi joggal kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy a parlamenti 
ügymenetet az érvényes házszabályokban határozták meg. A korszakban ez 1867-től 
létezett, de 1945 után nem ez volt az első feladat, amit meg kellett hozni, így az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés idején nem volt házszabály, és csak 1946. január 25-én 
fogadták el a házszabályt, és ebben rögzítették a parlamenti intézkedéseket.  

Az ügyrend a mentelmi jogot a parlament fegyelmi jogával együtt szabályozta, 
elismerte ezzel a mentelmi jog felelőtlenségi alakzatát. A hivatalos megkereséseket és 
a képviselők bejelentéseit mentelmi joguk megsértéséről a parlament elnöke a 
Házzal közölte, mely ezt tudomásul véve átutalta a mentelmi bizottsághoz. A 
bizottság vizsgálatának eredményéről jelentést tett a parlamentnek, s a parlament 
döntött a mentelmi jogról, hasonlóan mint most. Ebben szerepelt az, hogy a 
megkeresés illetékes hatóságtól érkezett-e, bűntettet vagy vétséget tartalmaz-e, van-e 
összefüggés az ügy és a képviselő között, illetve nincs-e zaklatásról szó. Tehát 
előterjesztés alapján a döntést mindig a Nemzetgyűlés hozta meg.  

Ami fontos volt még, és ami 1990-től egészen az előző ciklusig sem volt, az az, 
hogy a házszabályok szabályozták a parlamenti képviselők Házban tanúsítandó 
magatartását is. Ez azt jelentette, hogy a felszólalás során rögzítették, hogy milyen 
kifejezéseket használhattak és milyen nyilatkozatokat nem tehettek. Idézet a 
házszabályok 11. §-ából: „Ha valamelyik képviselő felszólalása során a demokratikus 
államrendet, a Nemzetgyűlés tekintélyét, a közerkölcsiséget, a parlamenti, a 
nemzetközi illemet vagy szokásokat, a nemzeti vagy vallási érzést sértő kifejezéseket 
használ, a Nemzetgyűlés tagja vagy a Nemzetgyűlésen kívülálló személy, valamely 
nemzetiség, osztály- vagy hitfelekezet ellen sértést tartalmazó vagy ezek ellen 
gyűlöletre izgató nyilatkozatot tesz, azt az elnök rendreutasítja.” Tehát a Ház 
elnökének kellett ügyelnie a törvényhozó testület nívójára és arra, hogy a képviselők 
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ne sértegessék egymást.  
Amennyiben viszont egy képviselőt két figyelmeztetés után harmadszor is 

figyelmeztetett az elnök, akkor az elnök javaslatot tett a parlamentnek, és a 
képviselőt a mentelmi bizottság elé utasították. A Házszabály a büntetés három 
fokozatát írta le: a Ház ünnepélyes megkövetését, jegyzőkönyvi megrovást, illetve a 
Nemzetgyűlésből való meghatározott időtartalomra való kizárást. Mind a háromra 
van példa, és a Nemzetgyűlés megkövetésével és a kizárással kapcsolatban pedig 
majd az adott helyen, ha odaérünk, a konkrét mentelmi üggyel kapcsolatban 
láthatják is, hogy ez konkrétan hogy jelent meg. 

Összegezve azt mondhatom, hogy ebben az időszakban, tehát az 1945-48-49-es 
időszakban a politikai harc a mentelmi jog eszközeivel is folyt; erre utal a mentelmi 
ügyek nagy száma. Míg az Ideiglenes Nemzetgyűlés alatt nagyjából 20 bejelentés 
érkezett, a következő Nemzetgyűlés időszakában 93, az azt követő Országgyűlésen 
pedig 61 ügy érkezett be. Ezeknek az ügyeknek a nagy része elintézetlen maradt, 
nagyjából 80 százaléka, és 20 százalék volt az, amivel foglalkoztak, de itt is 
szembetűnő, hogy ezek nagy része kisgazdapárti, függetlenségpárti, demokrata 
néppárti képviselők ellen folytak.  

Mielőtt az Ideiglenes Nemzetgyűlés idején történtekre térnék rá, még egy 
jogtörténeti érdekességet ajánlok a figyelmükbe, ez pedig az 1945.évi VII. törvény, 
amely a képviselői minőségben leadott szavazatból kreált bűncselekményi tényállást. 
Konkrétan azok a képviselők, akik Magyarország hadba lépése mellett döntöttek 
1941-ben, e törvény értelmében háborús bűnösök lettek, és 10 év fegyházzal sújtották 
őket. A törvény megfelelő szakasza így szólt: „Háborús bűnös az aki mint a kormány, 
Országgyűlés tagja vagy mint vezető állást betöltő közalkalmazott, kezdeményezője, 
vagy bár a következményeket előre láthatta, részese volt olyan határozat hozatalának, 
mely a magyar népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta.” Itt a mentelmi 
jog felelőtlenségi részének a megsértéséről van szó törvény által. 

Rátérnék a mentelmi ügyekre az Ideiglenes Nemzetgyűlés előtt, mielőtt viszont 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés ügyeire rátérnék, egy kis történelmi bevezetés: 1944. 
október 15-e után, egy háborúból való sikertelen kiugrási kísérlet után az ország fél 
évre hadszíntérré válik ennek minden súlyos következményével. A parlament 
szempontjából, ami fontos, hogy 1944. december 2-án, Szegeden megalakult a 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, ennek pártjai a későbbi Ideiglenes 
Nemzetgyűlés pártjai is: a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, a 
Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Demokrata Párt, a Magyar 
Kommunista Párt, valamint a szakszervezeteknek is vannak küldöttei.  

A Függetlenségi Front programjának nagyjából a korábban, november 30-án a 
kommunisták által kiadott akcióprogramot fogadta, és ezt emelték később nemcsak a 
Nemzeti Függetlenségi Front, hanem állami rangra és kormányprogram szintjére is. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy mind a Nemzetgyűlés Előkészítő 
Bizottságának megalakításáról, majd később a kormánytagok személyéről, a 
Nemzetgyűlés tiszti karáról vagy a kormányprogramról már korábban, 1944 
novemberében-decemberében, Moszkvában döntenek. Ez is előrevetíti azt, hogy 
Magyarország szuverenitása, külső mozgástere nagyon lecsökkent, sőt igazából itt 
már előrevetül az, hogy egy világhatalomnak, egy szuperhatalomnak, a 
Szovjetuniónak az árnyékában lesz kénytelen tovább élni. 

Ezek után decemberben megalakul Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő 
Bizottsága, majd választásokat tartanak azokon a területeken, amelyek már 
felszabadultak, illetve a németek által felszabadultak, de az oroszok által ismételten 
megszálltak, ha pontosak akarunk lenni. Ezek után a választások után, amelyek 
december 15-20. között folytak, december 21-én - talán nem véletlenül, Sztálin 
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születésnapján - megalakul az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben. 230 fős a 
Nemzetgyűlés, és itt az 5 párt, illetve a szakszervezetek képviselői vannak jelen. 
Döntő többségében baloldali irányultságú ez a Nemzetgyűlés, a tisztviselők 
tekintetében viszont független személyeket, független szakembereket kérnek fel. A 
házelnök Zsedényi Béla miskolci jogászprofesszor lett, az alelnökök pedig Juhász 
Nagy Sándor debreceni jogászprofesszor, illetve Sánta Kálmán debreceni 
orvosprofesszor.  

Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek két ülésszaka van. Két napig ülésezik 
Debrecenben, majd pedig 1945 szeptemberétől Budapesten, ami viszont csak 6 
napos. Ezért még decemberben létrehoznak egy politikai bizottságot az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Politikai Bizottságát, mely kezdetben 23 tagú, majd egyre inkább 
bővül az Ideiglenes Nemzetgyűlés létszáma, így a Politikai bizottság létszáma is 
növekszik 31, majd 36 főre. A Politikai bizottság elnöke az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
elnöke, és a pártok delegálnak ebbe a Politikai bizottságba tagokat. A PB-nek nagyon 
nagy jelentősége van, hiszen a Nemzetgyűlés nem ülésezik minden nap, tehát annak 
feladatait, jogköreinek nagy részét átvette. Itt azért érdekes a Politikai Bizottságot 
megemlíteni, mert ez rendszeresen ülésezett, és előadásom témájához kapcsolódóan 
egy 1945. július 21-én tartott PB-ülés a fontos, amikor a bizottság elnöke - a 
Nemzetgyűlés elnöke is egyben -, Zsedényi Béla felveti egy mentelmi bizottság 
felállítását, ugyanis addigra már rengeteg panasz érkezett be a képviselőktől 
mentelmi joguk megsértésével kapcsolatban.  

Javaslat is érkezik, hogy ez a mentelmi bizottság álljon fel, a bizottságba a 
pártok delegáljanak tagokat. Itt már törés keletkezik, hiszen Rákosi Mátyás 
kifogásokat emel az ellen, hogy a Polgári Demokrata Párt egyáltalán jelöljön ebbe a 
bizottságba tagokat, illetve egy korábbi felvetésben még arról is szó volt, hogy ne csak 
pártok, hanem a Bel- és Igazságügyi Minisztérium egy-egy szakértője is jelöljön 
tagokat a bizottságba. Rákosiék viszont reakcióval élnek, a reakciót emlegetik fel, 
hogy a Polgári Demokrata Pártot nem lehet beengedni, illetve az adott 
minisztériumok szakértőit, hiszen azok mind-mind reakciósok. Hosszas vita alakul 
ki, végül is abban maradnak, hogy a Polgári Demokrata Párt is jelöl a mentelmi 
bizottságba tagot, viszont a minisztériumok szakértőket nem, illetve Révay József és 
Gerő Ernő javaslatára viszont a szakszervezetek is delegálnak tagokat, így feláll a 6 
fős mentelmi bizottság. Elnöke a Nemzetgyűlés elnöke, Zsedényi lett, a tagok pedig: 
a Kommunista Párt részéről Farkas Mihály, szociáldemokrata részről dr. Farkas 
Zoltán, a Kisgazdapárt részéről dr. Nagy Vince, a szakszervezetek részéről Pintér 
János, a Polgári Demokrata Párt részéről dr. Rupert Dezső, a Nemzeti Parasztpárt 
részéről pedig Sipos Gyula. 

1945 elejéről van szó, amikor zavaros közállapotok vannak, a rendőri szervek 
járatlanok a parlamenti jogban, ugyanakkor a Kommunista Párt arra már azért 
figyelmet fordít, hogy ekkorra mind a Belügyminisztérium, mind a rendőri szervek, 
mind az igazságszolgáltatás szerveinél beülteti a saját embereit, tehát ez már mind-
mind baloldali, kommunista irányultság alatt van.  

Sorra jönnek be az Ideiglenes Nemzetgyűlés mentelmi ügyei, ebből egy pár 
példát itt felsorolnék. Rácz Lajos kisgazdapárti képviselő például Lökösházáról jött 
Budapestre, az ülésre, orosz katonák igazoltatták és az összes iratát elvették, még azt 
is, ami a Debrecenben kiállított képviselői igazolványa volt, ezért írásban kérelemmel 
fordult az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökéhez, hogy számára új képviselői igazolványt 
állítsanak ki.  

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés idején maga a bizottság, illetve a Nemzetgyűlés 
sem foglalkozott ezekkel a mentelmi ügyekkel csak annyiban, hogy általában az elnök 
- aki a Ház elnöke is volt, Zsedényi Béla - kéréssel fordult a Belügyminisztériumhoz, 
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hogy utasítsa a megfelelő rendőri szerveket, hogy azokat a képviselőket, akik az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjai, őket mentelmi jog illeti meg, és hogy ez a mentelmi 
jog mivel jár.  

Fontos az Ideiglenes Nemzetgyűlésnél olyan ügyeket is felvetni, amikor nem 
kisgazdapárti vagy jobboldali irányultságú képviselők, hanem kommunista párti vagy 
szociáldemokrata párti képviselők ellen irányultak mentelmijog-megsértések. 
Érdekes eset például egy miskolci szociáldemokrata képviselő, Poprádi Pál esete, akit 
a helyi politikai rendőrség letartóztat, mert neve szerepel egy olyan listán, amelyik a 
horthysta katonai kémelhárító szervezet tagjainak névsorát tartalmazza. Az ottani 
helyi kommunista párttitkár és kommunista képviselő kényszeríti Poprádit, hogy 
mandátumáról mondjon le, mert különben ezt a listát nyilvánosságra hozzák. A 
kényszer hatására le is mond a képviselő, de aztán ezt jelzi a Nemzetgyűlés elnökének 
is, és a vizsgálat során kiderül az, hogy utólag került fel erre a listára, és itt például egy 
határozatban a mentelmi jog elvi jelentőségére is rámutat a mentelmi bizottság.  

Idézet a bizottság határozatából: „Tárgyilag véve azonban a legsúlyosabb 
sérelemről van szó, mert képviselő és vele az illető törvényhozó testület 
sérthetetlenségét aligha lehet súlyosabban érinteni, mintha mandátumának 
levetésére szorítják, ami a törvényhozói működésének végleges megakadályozása és 
egyúttal annak a képviseletnek integritását is súlyosan sérti, amelynek az illető tagja, 
hiszen ha az ilyen lemondások tömegesebben kényszeríttetnének ki, ezen a módon, 
ha időlegesen is, magát az egész törvényhozó testületet is meg lehetne szüntetni vagy 
működésében lehetetlenné tenni.” 

Nemcsak letartóztatások, lemondatások voltak ebben az időszakban, hanem 
megjelenik egy olyan módszer is, ami később a Nemzetgyűlésnél is felvetődik, például 
dr. Auer Pál, aki kisgazda képviselő, és aki 1946 márciusától majd Magyarország 
párizsi nagykövete lesz, bejelenti mentelmi jogának megsértését, mert hatóságilag 
zaklatják. Ezt azt jelenti, hogy a budapesti rendőrség detektívjei először a 
házmesternél érdeklődnek a képviselőről, majd pedig környezettanulmányt 
folytatnak le, illetve állandó megfigyelés alatt tartják; ez mind-mind a mentelmi 
jognak egy súlyos megsértése. 

A második nagyobb téma a Nemzetgyűlés és a Nemzetgyűlés idején előforduló 
mentelmi ügyek. Ehhez egy kis történelmi bevezető: 1945 novemberében tartanak 
választásokat, ezt a Kisgazdapárt fölényesen, 57 százalékkal nyeri, második a 
Szociáldemokrata Párt 17,41 százalékkal, harmadik az MKP 17 százalékkal, a Nemzeti 
Parasztpárt 6,87 százalékkal és a Polgári Demokrata Párt 1,62 százalékkal kerül be. 
Annak ellenére, hogy igazából a Kisgazdapárt önállóan is kormányozhatna, itt mégis - 
külső nyomásnak, külső nagyhatalmi nyomásnak is engedve - koalíciós kormányzásra 
kényszerül. Tehát a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Kommunista Párt és a 
Nemzeti Parasztpárt alkotja a kormányt. 

A mentelmi bizottságban - amely a választások után alakul meg - viszont ez 
nem tükröződik, tehát nem paritásos alapon áll fel a bizottság, hanem nagyjából az 
elért eredményeknek megfelelően delegálnak a pártok tagokat. Ez azt jelenti, hogy a 
Kisgazdapárt 7, a Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 3-3 főt, a Nemzeti 
Parasztpárt pedig 1 főt delegál, illetve egy párton kívüli képviselő is tagja a 
testületnek, ez pedig az Ideiglenes Nemzetgyűlés volt elnöke, Zsedényi Béla, aki 
úgynevezett behívott képviselő, tehát kooptált képviselő. Ez azt jelenti, hogy az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés idején 12 főt behívtak a Nemzetgyűlésbe, tehát ők nem 
választáson vettek részt. Ezek a képviselők általában korábbi érdemeik miatt kerültek 
a képviselők közé. Zsedényin kívül ilyen volt például még Károlyi Mihály, Kodály 
Zoltán, Dálnoki Miklós Béla, Szentgyörgyi Albert, Tamási Áron, csak hogy pár nevet 
említsek.  
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Ugyanakkor a bizottság elnöke Farkas Mihály kommunista párti képviselő lett, 
aki egészen 1948-ig, tehát még az Országgyűlés első időszakában is vitte ezt a 
tisztséget, aztán, amikor honvédelmi miniszternek nevezték ki, akkor természetesen 
erről a bizottsági elnökségről lemondott. A helyettes elnök viszont egy kisgazdapárti 
képviselő, dr. Bencze Imre volt. 

Nagyon fontos a téma szempontjából egy 1946 márciusában elfogadott 
törvény, ez az 1946. évi VII. törvény, amely a demokratikus államrend és a 
köztársaság büntetőjogi védelméről szólt, és kemény szigorral büntette a köztársaság-
ellenes szervezkedést és propagandát, valamint azokat is, akiknek ilyesmi a 
tudomásukra jutott, és nem jelentették azt időben az illetékes hatóságoknak. Igazából 
ezzel a hatalom már a magánszférába is behatolt, és a későbbiekben ez volt a 
törvényes hivatkozási alap nagyon sok képviselő mentelmi jogának a 
felfüggesztésében.  

A Nemzetgyűlés idején - ez körülbelül egy és fél év volt - több mint 70 
felfüggesztést kérő ügy érkezett be, azonban ennek nagy része elintézetlen maradt, 
viszont azok, amik a bizottság, illetve a Nemzetgyűlés elé kerültek, azok azt 
gondolom, hogy nagyon jelentősek voltak, ezt néhány mentelmi ügy bemutatásával 
szeretném megvilágítani. 

Dálnoki Miklós Béla, a korábbi miniszterelnök, a Nemzetgyűlés tagja 1946 év 
elején, januárjában jelentette be mentelmi jogának megsértését, amely úgy történt, 
hogy felsőczebei tanyáján - ez Kiskőröstől körülbelül 6 km-re található - január 9-én 
délelőtt megjelent 7 orosz katona és 1 magyar rendőr. Először csak szökött orosz 
katonák után kutattak, de másnap ismét megjelentek egy picit többen, mert most már 
13 orosz katona és 1 magyar rendőr, és szabályos házkutatást tartottak a tanyáján. A 
képviselő nem volt otthon, csak a felesége, és hiába hivatkozott arra, hogy a férje 
képviselő, a mentelmi jog védi, és erre a házkutatásra semmilyen jog nincs, ez nem 
érdekelte a házkutatókat, átforgatták a teljes lakást, Dálnoki feljegyzése szerint egy 
asztali órát elvittek - (Géczi József Alajos közbeszól) igen, lehet, hogy ez egy orosz 
népszokásként maradt meg -, és bejelentette mentelmi jogának a megsértését 
Dálnoki. A Nemzetgyűlés elnöke a mentelmi bizottsághoz fordult, a mentelmi 
bizottság elnöke pedig a belügyminiszterhez, aki ekkor Rajk László volt, és kérte az 
ügy kivizsgálását. Az ügyben aztán a vizsgálat befejeződött, mert igazából nem volt 
jogalap erre a vizsgálatra, és nem is találtak semmit a képviselőnél, Dálnoki pedig 
végül is visszavonta a feljelentését, amikor ez tisztázódott.  

1946 őszén szintén volt egy jelentős ügy, Vértessy Károlynak az ügye. Vértessy 
Károlyt egy másik mentelmi ügy miatt kell felhoznom, illetve amiatt is fel kell 
hoznom, mert a Kisgazdapárt - ahogy említettem is, 57 százalékot ért el a 1945-ös 
választásokon - egy nagyon heterogén párt volt, tehát nemcsak kisgazdák szerepeltek 
benne, hanem korábbi, jobboldalhoz sorolható tagok is. Ilyen volt például Vértessy 
Károly, aki korábban egy különítményes tiszt volt, és csak a háború után lépett be a 
Kisgazdapártba, élesen koalíció- és kommunistaellenes is volt, és 1946 őszén az ő 
mentelmi joga foglalkoztatta a parlamentet. 

Két ügyben is kérték mentelmi jogának a felfüggesztését. Az egyik még egy 
korábbi, 1919-es, tehát a fehérterror alatt elkövetett különböző tetteivel volt 
kapcsolatos. Itt érdekesség, hogy eltelik több mint 20 év, és 1946 novemberében 10 
tanú részvételével vesznek fel egy korábbi, 1919-es történésekről jegyzőkönyveket, 
hogy különítményesként hogyan viselkedett emberekkel. De ami érdekesebb, egy 
másik mentelmi ügyében azért veszik elő, mert egy magánbeszélgetésen, április 5-én, 
a Mozsár utcai Temmel Vendéglőben, baráti társaságban, a tanúk állításai szerint a 
jelenlegi rendszert parancsuralomnak nevezi, és rövid életet jósol a fennálló 
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rendszernek, és ez már elég arra, hogy a fennálló rendszer elleni izgatással vádolják 
meg.  

Ugyanakkor Vértessy megelőzi az egész tárgyalást, hiszen már korábban, 1946 
novemberének végén Ausztriába távozik, tehát elhagyja az országot hamis papírokkal. 
Aztán a későbbiekben Vértessy fifikás, mert még mielőtt elhagyta volna az országot, 
egy írásbeli levelet intéz a Nemzetgyűlés elnökéhez - ez ekkor Varga Béla 
kisgazdapárti képviselő -, és kéri, hogy 3 hónapig betegség miatt engedélyezzenek 
neki távozást a Nemzetgyűléstől. Ezt egyébként nagyon komolyan vették ebben az 
időszakban. Számtalan olyan ügyirat van, amikor különböző képviselők csak azért, 
hogy mondjuk, egy pár hetet külföldi konferencián vannak vagy betegség miatt, külön 
az orvosi papírokat is becsatolják, és kérik folyamatosan a Nemzetgyűlés elnökét, 
hogy engedélyezze a szabadságot számukra, hiszen aki ezt nem kérte, az a 
házszabályok alapján büntetésben részesült. Tehát Vértessy ezt kéri, és 1947 
márciusában még egyszer kéri a 3 hónappal való meghosszabbítását, pedig már nincs 
is az országban. Természetesen itt felfüggesztik a képviselő mentelmi jogát, de ő már 
nincs itt, és csak 1947 júniusában szüntetik meg a mandátumát.  

A Vértessy-üggyel kapcsolatban viszont reflektorfénybe kerül Vidovics 
Ferenc, aki a háború után a Kisgazdapárt tagja és Somogy megye főispánja is. Őt még 
1944-ben a Gestapo is letartóztatta, tehát a nyilasok sem szívlelték, de ahogy kiderül, 
a Kommunista Párt sem. Vidovicsot többféle ügy miatt veszik elő. Egyrészt 
megvádolják azzal, hogy segítette Vértessy szökését. A parlamentben hosszas vita van 
róla, még Slachta Margit is - a későbbi Keresztény Női Tábor képviselője és az első női 
képviselő - hiába próbál jogi észérvekkel érvelni, hiszen hogy segítette volna, hiszen 
nem is tudhatott még Vértessy mentelmi jogának felfüggesztéséről, hiszen az később 
történt. Ugyanakkor ez sem menti fel az alól, hogy az ügy a mentelmi bizottság elé 
kerüljön, és pont ezért a képviselő mentelmi jogát is függesztik és házi őrizetbe teszik.  

Viszont ezzel párhuzamosan kommunista képviselők is feljelentik - Kovács 
István kommunista párti képviselő -, mégpedig azért, mert Vidovics 1941-ben, 
Máramarosszigeten az „Új Máramaros” című kormánypárti lapnak volt a 
főszerkesztője, és ebben a lapban háborús főbűnösöket dicsőítő, fasiszta, 
szovjetellenes, háborús uszító cikkek jelentek meg, tehát ebben az ügyben is kérik 
mentelmi jogának a felfüggesztését. Végül Vidovicsot fel is függesztik, mandátumától 
pedig 1947 folyamán megfosztják.  

Az ügyek egyre inkább kezdik elérni a Kisgazdapárt centrumát is, és 
megfigyelhető, hogy ezek az ügyek, amiket most el fogok sorolni, ezek mind-mind 
egymásra épülő ügyek, és elvezetnek majd Kovács Béláa mentelmi ügyéig, ami az 
egész korszak meghatározó része, és nem véletlen az, hogy akkor, amikor őt elviszik, 
az a nap, február 26-a pár év óta emléknap is.  

Gyulai László és Fillér László mentelmi ügyével kapcsolatban kezdenék, mert 
itt egészen elképesztő történetek vannak. Mind a ketten a Kisgazdapárt centrumához 
tartoznak. Gyulai Lászlót 1946. május 1-jén, a lakása előtt ismeretlenek megtámadják, 
majd a lakásába is felmennek, és megverik. Bejelenti mentelmi jogának megsértését a 
Nemzetgyűlésnek, sőt még olyan részletes leírást is ad, hogy egy 1500-as Fiatból 
jöttek ki a rablók, és megadja a gépkocsi rendszámát is, amit aztán a későbbiekben 
kinyomoznak, hogy az a politikai rendőrség tulajdona. Sőt, egy évvel azelőtt Oroszvár 
határában, csempészés közben tűzharcba is keveredett a magyar vámőrséggel, tehát 
már ebből gyanítható, hogy ez semmiképpen sem kitervelt partizánakció, hanem ez a 
belügyi szervek akciója. Újabb támadások érik, bevonják az ügybe Gyulai mellett 
Fillér Lászlót is, mégpedig Kis Szaléz és csoportjának Gyöngyös környéki 
tevékenysége miatt egy köztörvényes bűncselekményből próbálnak politikai 
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összeesküvést kreálni, és próbálják ezt a két képviselőt és a két képviselőn keresztül a 
Kisgazdapártot is ebbe az ügybe bevonni. 

A két képviselővel kapcsolatban a mentelmi bizottság 1946. május 27-én ül 
össze. Érdekes, hogy a korszakról nagyon kevés mentelmi bizottsági ülési jegyzőkönyv 
maradt fenn, ennek az ügynek a bizottsági jegyzőkönyve viszont fennmaradt. Azért 
érdekes ez a mentelmi bizottsági vita, mert itt egészen szenvedélyes vita alakul ki a 
baloldali, illetve a jobboldali bizottsági tagok között. Az ügy előadója - merthogy 
akkor is a bizottság elnöke kijelölte, hogy a különböző ügyeknek ki legyen az előadója, 
aki majd utána, később a bizottság álláspontját a Ház előtt képviseli -, Marosán 
György szociáldemokrata képviselő, ő lett kijelölve. Végül is - hogy rövidre zárjam 
magát az ügyet - itt a bizottság 7:4 arányban a képviselők mentelmi jogának a 
felfüggesztése ellen döntött; tehát ekkor még a bizottságban többségben voltak a 
jobboldali képviselők. Viszont ezen a munkáspárti képviselők és az elnök úgy 
megsértődött, hogy egész egyszerűen nem volt hajlandó aláírni a bizottsági 
jegyzőkönyvet, sőt Marosán György sem vállalta a bizottság véleményének előadását, 
és inkább kisebbségi véleményt nyújtottak be. A kisgazdapárti képviselők egészen 
odáig elmentek - például B. Szabó István -, igenis kitartott amellett, hogy az elnöknek 
kötelessége aláírni a hozott határozatot, még hogyha azzal nem is ért egyet, egyébként 
pedig, ha ezt nem akarja, akkor szíve joga, hogy lemondjon; természetesen Farkas 
Mihály ezt nem tette meg. Ugyanakkor az ügy nem került a Ház elé, tehát a Ház nem 
döntött róla, viszont az ügyben való nyomozás elég volt ahhoz, hogy kirobbanjon a 
Magyar Közösség ügye, amely nagyon sok kisgazdapárti képviselőt érintett, többek 
között például Horváth János képviselő urat is. Sajnálom, hogy nem érkezett meg, 
mert gondolom, hogy még több, még színesebb dolgokat tudna elmondani, és mint 
aki átélte, ezekről beszélni.  

A Kommunista Párt a Kisgazdapárt szétzúzását megcélzó, úgynevezett 
köztársaság-ellenes összeesküvés felgöngyölítésével és megkomponált eljárással 
próbálta a pártot megsemmisíteni. Rákosi már az 1946. év végén rámutat arra, hogy a 
következő hónapokban a Kisgazdapártra nézve milyen tragikus események fognak 
következni: „Rámutattunk arra, hogy krónikus belpolitikai válságaink legfőbb oka az, 
hogy a demokrácia többségét képviselő baloldali pártokkal szemben a Kisgazdapártot 
az ország kisebbségét kitevő reakciós erőkkel uralják, a Kisgazdapárton keresztül ki 
akarják terjeszteni uralmukat az egész országra. (…) pártunk kongresszusa mély 
benyomást tett a Kisgazdapártra, de (…) úgy látni, hogy igazi jelentőségét, a nagy harc 
előtti seregszemlét még nem ismerték fel benne. (…) a magyar demokrácia a Baloldali 
Blokkal az élen el van szánva ennek az akadálynak a gyökeres kiküszöbölésére. 
Magukra vessenek, ha emiatt meglepetés éri őket.” El is indul az ügy felgöngyölítése, 
a vizsgálatokat a rendőrség államvédelmi osztálya részéről Péter Gábor, a honvédség 
katonapolitikai osztálya részéről pedig Pálffy József vezette.  

Érdekes, hogy a Kommunista Párt sajtója, a Szabad Nép mindig egy nappal az 
események előtt jár, és mindig cikkezik arról, hogy mi fog történni, és valóban, úgy is 
történik minden. Már 1947. január 5-én beharangozzák azt, hogy az államvédelmi 
szervek milyen köztársaság-ellenes összeesküvést lepleztek le, és hogy itt a Horthy-
rendszer visszaállítását tűzték ki célul. Aztán minden egyes nap a sajtó újabb és újabb 
információkat oszt meg, sorra hozza azokat a képviselőket, akik érintve vannak 
ebben: Jaczkó Pál - ő a Kisgazdapárt közigazgatási osztályának előadója -, Hám Tibor 
- a párt Politikai Bizottságának titkára -, Mistéth Endre - építési- és közmunkaügyi 
miniszter -, Vatai László, az „Igazság” című lap szerkesztője, Saláta Kálmán, a 
kisgazda képviselői csoport titkára, Kiss Sándor, a Parasztszövetség igazgatója, 
Horváth János és Vörös Vince, a Parasztszövetség osztályvezetői, valamint Gyulai 
László, akivel kapcsolatban korábban említettem, hogy egy másik ügyben már 
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elővették. Nincs kétség, hogy ezeken a képviselőkön keresztül a Kommunista Párt a 
legfőbb közjogi méltóságokat akarja elérni, konkrétan Nagy Ferencet, Kovács Bélát és 
Varga Bélát.  

Január folyamán felgyorsulnak az események, Rákosi például a Kommunista 
Párt központi vezetőségét tájékoztatja a koncepció kínálta lehetőségekről, hogy 
micsoda lehetőséget kínál ennek a koncepciónak a feltárása a Kisgazdapárt 
szétzúzására. Az események annyira fel is gyorsulnak, hogy 6 képviselőnek - köztük 
Horváth Jánosnak - az ügyével kapcsolatban szinte egy nap alatt történik minden. 
1947. január 17-én érkezik meg a Budapesti Népbíróság megkeresése, január 17-én a 
Népfőügyészség továbbítja a bíróság levelét a Házhoz, január 17-én van, amikor a 
Házban ezt bejelentik, és aznap a házelnök a bizottságnak kiadja az ügyet, és már 
aznap a bizottság hoz is egy döntést, amelyben a képviselők mentelmi jogát 
felfüggesztik. Mindannyiuknál az indok az 1946. évi VII. törvénycikk különböző 
paragrafusai, tehát a demokratikus államrend és a demokratikus köztársaság 
megdöntésére irányuló bűntett. 

Érdekes az is, hogy már a mentelmi bizottság döntése előtt, a felfüggesztés 
előtt ezek a képviselők fogságban vannak, tehát a rendőrségen minden egyes nap 
kihallgatásnak vetik alá őket. A kihallgatásokról Csicsery-Rónay Istvánnak van egy 
nagyon jó könyve, amelyben a Kisgazdapárt szétzúzásáról, illetve a koncepciós perről 
ír. Hogy milyen kihallgatásokban volt része a képviselőknek, azt ő írja le, és Jaczkó 
Pált idézi, aki szem- és fültanúja volt Hám Tibor vallatásának: „…Tibort a falhoz 
állították; mivel nem tett semmiféle beismerő vallomást, öt nap, öt éjjel állt a falnál. 
Csak napjában kétszer ülhetett le az ágy szélére evéshez. Első este lefeküdt a földre, 
mire elverték. Attól kezdve állt, mint aki mást nem tehet. Az őr a kinti kukucskáló 
nyíláson át figyelte. A harmadik naptól kezdve már nyitott ajtó előtt álltak ketten és 
vezényelték, hogy egyenesen álljon, és ne támaszkodjon a falhoz. A negyedik napon 
már önkívületi állapotban beszélt. Az ötödik napon többször összeesett.”  

Hám Tiborból elsősorban Kovács Béla ellen akartak terhelő vallomást 
kicsikarni, viszont Hám Tibor nem tett vallomást. Ő a vallatásáról és börtönbeli 
tapasztalatáról így emlékszik vissza: „Másfél óra múlva kivert a hideg verejték, hányni 
kezdtem. Guggoló állás! - parancsolta most vallatóm. Guggoltam, néztem a falat, de 
kezdtem már teljesen kimerülni, izmaim nem működtek, többször a földre estem. Egy 
idő után átvezettek egy sötét szobába, az asztalon arcomba fordított lámpa. „Pár nap 
múlva Kovács Béla is itt lesz. Figyelmeztetem: valljon!” - kiabálta vallatóm. Néma 
maradtam. Akkor összekötözték kezemet-lábamat és a falnak támasztottak. 
Összeestem. Felállítottak. Újra összeestem. Ütlegelni kezdtek, amiért szimulálok. „Na, 
hogy ízlik? Most nem lesz olyan nagy legény, mint a parlamentben volt!” Semmit sem 
mondani, semmit sem mondani! - ismételgettem magamban. Ha semmit sem 
mondok, ha nem vallok magam ellen hamisan, akkor csak az lesz a vád, amit ők 
kreálnak. …Újra cella. Vigyázzállásban a fal felé fordulva éjjel-nappal, napokon át. A 
tagjaim már teljesen megmerevedtek, lábam megdagadt, zoknim átnedvesedett (…) 
Lassan minden elsötétült előttem, csak kékes cikázást láttam, a cellát fojtó, kínzó szag 
töltötte be. Hallucinálni kezdtem, lezuhantam a folyosó kövezetére.” Valahogy így 
folyt, folyhatott a képviselők megtörése és vallatása. 

Az említett képviselők egészen 1947 júniusáig, 3-4 hónapon keresztül vizsgálati 
fogságban voltak, és csak június 12-én, az úgynevezett Mistéth-perben - tehát a 
miniszterről elnevezett perben - osztották ki számukra a büntetést, és mind az első-, 
mind a másodfokú ítéletben 2-4 év közötti fegyházra ítélték a képviselőket. Horváth 
Jánossal volt szerencsém személyesen is beszélni, őt az ítéletben 3,5 év 
kényszermunkára ítélték, ő azt mondta, hogy ebből a 3,5 évből aztán 4 év lett 
mindenféle jogi következmény nélkül. 
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A Kisgazda Párt vezetése sajnos későn érzékelte azt, hogy ebből probléma lesz, 
és ez hozzájuk is elér, hiszen január 17-én felfüggesztik a képviselők mentelmi jogát, 
és a Kisgazdapárt vezetése február elején ezeket a képviselőket kizárja a pártból. 
Aztán egy picit elkezd kapkodni a Kisgazpárt, 25 tagú vizsgálóbizottság felállítását 
kezdeményezi, de ekkorra már késő, hiszen a Kommunista Párt forgatókönyve 
alapján az ügy elér Kovács Béláig, és ellene gyűjtik az információkat.  

Az ő letartóztatásával kapcsolatban nagyon sok közismert tény van. Röviden, 
csak vázlatosan annyit, hogy 1947 januárjától már Rákosi és Szakasits követelik, hogy 
Kovács mondjon le pártfőtitkári pozíciójáról, felvetik a politikai felelősségét, hogy 
tudott az összeesküvésügyről, sőt nemcsak tudott róla, hanem tagja volt a Magyar 
Közösségnek is. Elindul egy hosszas huzavona, és próbálják meggyőzni a 
miniszterelnököt, Nagy Ferencet is, hogy igenis, Kovácsnak fel kell állnia. A 
Kisgazdapárt mindig-mindig hátrébb vonul ebben a küzdelemben, és a végén 
belemennek februárban abba, hogy Kovács a mentelmi jogát megtarthatja, de a 
mentelmi jogával együtt is önként menjen be a rendőrségre, és tegyen vallomást. Ez 
megtörténik többször is, ugyanakkor a Kommunista Párt továbbra is erőlteti azt, hogy 
a mentelmi bizottság üljön össze, és mentse fel, a mentelmi jogát függessze fel 
Kovácsnak. A mentelmi bizottság hosszas vita után nem menti fel, tehát a mentelmi 
joga továbbra is megmarad Kovácsnak, ennek ellenére továbbra is önként bemegy a 
meghallgatásokra.  

Hogy ezeken a meghallgatásokon mivel szembesülhet, azt Pfeiffer Zoltán, aki 
szintén kisgazdapárti képviselő és a későbbi Magyar Függetlenségi Párt elnöke, az ő 
elbeszéléséből tudhatjuk meg. Pfeiffer volt ugyanis az ügyvédje, és 1947. február 25-
én, tehát egy nappal Kovács elvitele előtt bemegy hozzá a kihallgatásra, és Pfeiffer 
kemény fellépése Péter Gáborral szemben eredményt hoz, hiszen el tudja magával 
vinni a kisgazda politikust, viszont itt leírja, hogy milyen állapotban találkozik Kovács 
Bélával.  

Idézet Pfeiffer Zoltántól: „Péter Gábort szemmel láthatólag megzavarta 
agresszív fellépésem. (…) Pár perc múlva ott volt velem Kovács Béla. Férfias alakja 
megroppant, barátságos arcára ráfagyott a rémület. Nyöszörögve mondta: ’Ezt nem 
lehet túlélni.’ Látva összeomlását csak annyit mondtam neki, azt csinálod, amit én, s 
Péterhez fordulva kijelentettem: most pedig elmegyünk. (…) A kocsiban Kovács Béla 
nyögve, akadozva visszapergette a történtek filmjeit. Bement a rendőrségre, Péter 
Gábor fogadta udvariasan és átadta egy tisztjének, aki őt egy homályos terembe 
kísérte. A helyiség egyszerre megtelt emberekkel, akik öblös hangon, egyre fokozódó 
erőséggel gyalázták: Hazaáruló! Bitang reakciós gazember! Büdös paraszt! Titkos 
társasági összeesküvő! (…) Ezután az idegkezelés után elvezették Timár István 
referenshez. (…) Igyekezett magához térni, de nem tudott, mert egymás után hozták 
be a fiúkat, a kisgazdapárti képviselőket, parasztszövetségi tisztségviselőket - azokról 
a képviselőkről van szó, akiknek a mentelmi ügyeiről az előzőekben beszéltem -, akik 
könnyesen mondták a szemébe, hogy igenis ő volt a titkos társaság irányítója, az 
összeesküvés politikai támogatója. Ettől a szembesítéstől összeroppant, és akkor 
kezdett eszmélni, amikor velem találkozott Péter Gábor szobájában.” - írja Pfeiffer. 

Aztán később, egy nappal később Kovácsot elhurcolták a szovjet hadsereg 
tisztjei, és a szovjet hadsereg volt a kihallgatója, nem is a magyar belügyi szervezetek. 
A következő hónapokban sorra jöttek az ügyészségtől a beadványok, az újabb és újabb 
jegyzőkönyvek, amelyek tovább bizonyították Kovács bűnösségét. Nagyon érdekes - 
majd, ha az előadás végén pár dokumentumot tudok mutatni -, hogy milyen állapotok 
uralkodtak. A Legfelsőbb Ügyészség vezetője 1947 áprilisában levelet ír a 
Kommunista Párt elnökének, Rákosi Mátyásnak, és kérdezi tőle, hogy mi legyen a 
továbbiakban Kovács Bélával kapcsolatban, és javasolja, hogy ilyen és ilyen lépéseket 
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kell tenni. Tehát az ügyészség és a Kommunista Párt nagyon szorosan 
együttműködött, ha finoman akarok fogalmazni.  

A Kisgazdapárt főtitkárának az elhurcolása tehát bizonyította a magyar 
szuverenitás hiányát és a magyar parlamenti demokrácia hiányosságait is. A 
későbbiekben is Kovács Béla kihallgatásánál a szovjet hatóságok egészen 1947. 
március 1-je és május 22-e között folytattak le kihallgatásokat. A mentelmi jogát 
sohasem függesztették fel, ennek ellenére hurcolták el, és a Nemzetgyűlés júliusi 
feloszlatásával megszűnt a mandátuma is. A miniszterelnök, Nagy Ferenc ekkor már 
érzékelte a problémát, többször fordult levélben a szovjet hatóságokhoz, de érdemi 
válasz soha nem érkezett.  

Szintén a Nemzetgyűlés ideje alatt, pár kevésbé borús hangulatú mentelmi 
ügyet szeretnék itt ismertetni. Szó volt róla, hogy a parlamentnek fegyelmi joga is 
volt, és úgynevezett rendreutasítások is történtek. Három rendreutasítást emelnék ki. 
Az elsőben Vásáry István - ő egy kisgazdapárti politikus, és Debrecen polgármestere 
volt pár éven keresztül, aztán a Kisgazdapártból kilépve szabadságpárti politikus volt 
-, ő 1946. július 31-én az államháztartás viteléről szóló törvényjavaslat vitáján a 
kormány pénzpolitikáját bírálva kijelentette: „A stabilizációval hitegetik és 
bolondítják a világot.” Ez elég volt az elnöknek ahhoz, hogy durva sértésnek minősítse 
szavait, a mentelmi bizottság elé utasította, és 30 napos kizárásban részesítette a Ház. 
Ez azért volt fontos, mert ez alatt nem léphetett be a Házba, a bizottság munkájában 
sem vehetett részt, és természetesen a kizárás időtartamára nem járt neki 
pénzjuttatás sem. 

Egy következő rendreutasítás Kossa István kommunista képviselőé, aki a Ház 
alelnöke, majd az ’50-es években különböző minisztériumok vezetője volt. Ő Drózdy 
Győző szabadságpárti képviselőt sértegette, hazaárulónak nevezte, és közerkölcsöt 
sértő kijelentést tett: „Úgy látszik a képviselő úrnak valami igen értékes részei 
lehettek, amiért a nők érdemesnek tartották…” Szintén a mentelmi bizottság elé 
utasították Kossát, s az ő büntetése a Ház ünnepélyes megkövetése volt. Szintén a Ház 
ünnepélyes megkövetésére ítélték Nagy Vince szabadságpárti képviselőt a 
tanácskozás rendjének megzavarása miatt.  

A Ház megkövetése úgy történt, hogy a képviselőnek a terem közepére kellett 
mennie, és hangosan a következőket kellett mondania: „Tisztelt Nemzetgyűlés! A 
Tisztelt Ház határozatának megfelelően a házszabályok rendelkezéseivel szemben 
tanúsított magatartásom miatt a Tisztelt Házat ünnepélyesen megkövetem.” A 
Nemzetgyűlés idején ilyen és ehhez hasonló mentelmi jogi ügyek, a mentelmi jog 
megsértései történtek.  

Röviden kitérnék még itt az Országgyűlésre. Magyarországon, 1947. augusztus 
31-én tartottak választásokat, ez volt a híres kékcédulás választás. A Kommunista Párt 
taktikája itt a történelmi tanulmányokból ismert. Az volt a céljuk, hogy az ellenzéket 
minél jobban megosszák, tehát több párt indulását is engedélyezték, ezért jött létre a 
jobboldalon egy eléggé fragmentált, szétosztott parlamenti struktúra, viszont az 
előkészületek és a befektetett energiához képest nem volt átütő eredmény, hiszen a 
Kommunista Párt 22 százalékot ért el, a Demokrata Néppárt, mely először indult 
Barankovics István vezetésével, a szavazatok 16,4 százalékát érte el, a Pfeiffer Zoltán 
vezette Függetlenségi Párt 13,4 százalékot, a Balogh István vezette Független Magyar 
Demokrata Párt 5,2 százalékot ért el és a Keresztény Női Tábor, Slachta Margit 
vezetésével 4 mandátumot juttatott be. 

Azt mondhatjuk, hogy ha a Kisgazdapárt megmaradó része nem megy be ismét 
a koalícióba, a szokásos négyfős koalícióba, mint ami az előző Nemzetgyűlés idején is 
volt - Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Kisgazdapárt, Nemzeti 
Parasztpárt -, akkor ezekkel a jobboldali irányultságú pártokkal a Kisgazdapárt 
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többséget alkotott volna 60:40 százalékban, de így, hogy koalícióba tömörültek a 
kisgazdák is, az a Kisgazdapárt, amelyik már egy teljesen lefejezett Kisgazdapárt volt, 
hiszen Nagy Ferenc már Svájcban volt, Varga Béla is elhagyta az országot, a többi 
képviselő, ahogy láthatjuk, börtönben ül, akinek éppen nem sikerül elmenekülnie az 
országból; tehát így ült össze az Országgyűlés. Ez az arányeltolódás tükröződött már a 
mentelmi bizottság összetételében is, ugyanis a 15 fős mentelmi bizottságban 4 
kommunista, 3-3 szociáldemokrata és kisgazda, 2-2 parasztpárti és függetlenségpárti 
és 1 demokrata néppárti képviselő kapott benne helyet, az elnök továbbra is Farkas 
Mihály volt.  

Egy érdekes és megmosolyogtató eset, hogy 1947. november 20-án összeült a 
mentelmi bizottság, és Marosán György bizottsági előadó bejelentette, hogy még az 
előző ciklusból 5 mentelmi ügy iratait elszórta, nincs nála. Persze, azért viccesebb volt 
az egész, mert Marosán a Nemzetgyűlés elnöki titkárságára próbálta ezeket hárítani, 
de ők állították, hogy a képviselő nem adta vissza nekik a mentelmi ügyek iratait, sőt 
a Nemzetgyűlés elnöki titkára, dr. Stépán Ferenc még el is ment Marosánhoz, és 
Marosán a lakásán jelezte, hogy utána fog akkor nézni, valószínűleg az országgyűlési 
választások előkészületeiben - ne felejtkezzünk el a kékcédulás választásokról, biztos 
nagyon sok dolga volt -, ezek a mentelmi iratok elkeveredtek. Aztán persze élhetünk 
pici az összeesküvés-elmélettel is, ha megnézzük, hogy milyen mentelmi ügyek iratai 
kavarodtak el. Az öt mentelmi ügyből három például Horváth Márton kommunista 
párti képviselő rágalmazási és becsületsértési ügyeit tartalmazta. Sajnos ezek a 
mentelmi ügyek nincsenek meg a levéltári anyagban sem, ez Marosán György 
képviselő úr, bizottsági előadó lelkén szárad. 

Röviden szólnék még arról, hogy az Országgyűlésben milyen fontos mentelmi 
ügyek voltak. Ilyen fontos ügy volt Pfeiffer Zoltán és pártjainak, politikusainak a 
mentelmi ügye. Később a Választási Bíróság utólag megsemmisítette a Magyar 
Függetlenségi Párt mandátumait, de azért arra még volt idejük november elején, hogy 
Pfeiffer Zoltán mentelmi jogát is felfüggesszek. Fasiszta összeesküvéssel vádoltak egy 
olyan képviselőt, aki 1944-ben zsidók százait próbálta menteni. Pfeiffer végül is nem 
várta meg, hogy a mentelmi jogát felfüggesszék, hamarabb elhagyta az országot.  

Itt még nagyon fontos, Pfeiffer mentelmi bizottsági tárgyalásánál, hogy a 
bizottság most már nem is nagyon leplezte, hogy politikai döntéseket hajt végre. 
Ennek egyik legfontosabb jellemzője a Marosán és Ráth Ferenc - ő egy 
függetlenségpárti képviselő volt - közötti szóváltás a bizottsági ülésen. „Ráth: Kedves 
Marosán képviselő úr, módja lesz hozzászólni jogi érvekkel az én jogi érveimhez. 
Marosán: Csak politikai érveim lesznek Uram! Azok ütik a jogi érveket! Ráth: Most 
igen, általában. Elnök (Farkas Mihály): Mindig!” Tehát a politikai érvek mindig ütik a 
jogi érveket. Nem is csoda, hogy itt felfüggesztik a mentelmi jogát, de ahogy 
említettem, Pfeiffer elhagyja az országot.  

A szociáldemokrata képviselőkkel is leszámolnak. Peyer Károly 
szociáldemokrata párti volt vezetőnek is hasonló mentelmi ügye van, őt szabotőrnek 
és kémnek állítják be, és vádolják meg. Szintén felfüggesztik a mentelmi jogát, de ő se 
várja meg ezt, hanem ő is hamarabb elhagyja az országot. Őt nemcsak a 
mandátumától, hanem a magyar állampolgárságától is megfosztják, és 1948 
februárjában 8 év fegyházra ítélik.  

Utolsó pontként még pár kereszténypárti képviselő mentelmi ügye: a 
legjellemzőbb Slachta Margit, a Keresztény Női Tábor képviselője, aki az 1947. 
október 28-i ülésen a nemzet tekintélye és külpolitikai érdekei ellen durva sértést 
követ el azzal, hogy megemlíti, hogy az anyagi jóvátétel, amit fizetni kell az országnak, 
abban benne foglaltatik-e, hogy materiálisan, tehát emberanyaggal, emberekkel is 
kell-e fizetni. Ezt sértésnek veszik a kommunista párti képviselők, bizottság elé 
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állítják, s a bizottság pedig 6 hónapra felfüggeszti a képviselői jogállását, tehát 6 
hónapig ki van tiltva az ülésről.  

Alig telik el a 6 hónapos kitiltás, amikor 1948 júniusában tárgyalta a parlament 
az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot -, ezen a kormány elfogadta az 
iskolák államosítását -, és hatalmas hangzavar volt az ülésen. Érdekesség, hogy az 
ülésen van az egész korszakban az első és egyetlen név szerinti szavazás, ezt a 
Demokrata Néppárt 66 képviselője kérte; természetesen 230:63 arányban ezt 
elutasítják, így elfogadják az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot. A 
törvényjavaslat elfogadása után a Ház nagy lelkesen feláll, és eléneklik a Himnuszt, 
Slachta pedig ülve maradt a helyén, még mindig az események hatása alatt van, hogy 
elfogadták ezt a törvényjavaslatot, viszont a képviselők, hogy nem áll fel és nem énekli 
el a Himnuszt velük együtt, hazaárulásnak, nemzetgyalázásnak tekintik ezt, és mivel 
visszaeső, kétszer 6 hónapra ideiglenes zárják el. Ekkor a Ház elnöke már Nagy Imre, 
akinek a szerepe egy másik előadás témája lehetne, hogy a mostani megítélése milyen 
latba esik. Itt azért egy picit még máshogy viselkedett mint a későbbiekben, az ’56-os 
szerepében. Tehát Slachtát így kizárják, és a többi képviselővel, például Gróh 
Józseffel is hasonlóan járnak el.  

Gróh József mentelmi ügyének tárgyalásakor már arra se ügyel a mentelmi 
bizottság elnöke, hogy a tagokat meghívja. Vértes István - független magyar 
demokrata párti képviselő - az ülés kezdete után fél órával érkezik, mert elmondása 
alapján az ülés kezdete előtt 15 perccel értesítették csak telefonon. Ekkor van az, hogy 
a mentelmi bizottság hamarabb összeül egy nappal, mintsem hogy a bejelentés 
elhangzott volna a Házban, tehát már előre le van gyártva a mentelmi bizottság 
határozata, és már a részletre, már a látszatra sem ügyelnek.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy a parlamentben a demokratikus eszközök, a 
képviselőket megillető demokratikus jogok már csak papíron léteznek, és fokozatosan 
egy egypárti diktatúrába megy át az ország, az ellenzéki pártokat fokozatosan 
felszámolják, tagjait eltávolítják a politikai életből, tehát a teljes és totális 
szovjetizálás útjában áll az ország. Ahogy említettem, és ahogy lehet is látni, a nemzeti 
demokrácia képviselőinek, politikusainak jó része kénytelen elhagyni az országot, a 
hátralévő életét nyugati emigrációban tölteni, aki viszont nem ilyen szerencsés, az 
börtönben vagy kényszermunkára ítélve él ebben az országban. Persze van és lesz 
egy-két olyan kisgazdapárti, demokratapárti képviselő, aki megéli az 1990-es 
rendszerváltást, de ez mindenképpen a magyar demokráciának egy súlyos törése, és 
ez a mentelmi jogon keresztül is látható és tapasztalható. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. Ahogy elnök úr is mondta, itt lehetőség van 
hozzászólásra, észrevételekre, de amíg ezen gondolkodnak, addig én egy pár 
dokumentumot a kivetítőn megmutatnék. (Elindul a vetített számítógépes 
prezentáció.)  

Az első dokumentum, amelyről említést is tettem annak kapcsán, hogy a 
Legfőbb Ügyészség mennyire volt a Kommunista Párttal összeköttetésben, látszik, 
annyira, hogy dr. Domokos József legfőbb ügyész - ahogy láthatjuk is itt a levélben -, 
Rákosi elvtársnak Kovács Béla mentelmi ügyével kapcsolatban ír egy levelet, és ebben 
leírja, hogy a jegyzőkönyvek feldolgozása megtörtént, kéri a sürgős, egy-két órán 
belüli rendelkezést a tekintetben, hogy mely módozatot vegyék figyelembe, mert a 
közbeeső 4 napi hivatali szünet miatt még aznap délelőtt kellene utasítást adni a 
jegyzőkönyv módozat szerinti keresztülvitelére. Ez egy 1947. április 3-ai levél, 
láthatjuk ebből is, hogy abszolút megrendelésre dolgozott az ügyészség is. 
(Dr. Vitányi István megérkezik az ülésterembe.) 

Amit még szeretnék itt megmutatni, ezek a Kovács Bélával kapcsolatos levelek. 
Kovács Béláné írta ezt a levelet Varga Bélának, a Nemzetgyűlés elnökének, február 
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26-án, amelyben bejelenti a férje letartóztatását és azt, hogy magukkal vitték, és kéri, 
hogy a mentelmi jog megsértését a Nemzetgyűlésnek jelentse be az elnök úr, ami 
egyébként meg is történt február 26-án. 

Itt látható egy levél, a Nemzetgyűlés elnöke, Varga Béla mindig ilyen 
levelekben küldte át az ügyet a mentelmi bizottság elnökének, Farkas Mihálynak. 
Illetve természetesen ez csak a kísérő levél volt, hiszen a bíróság és az ügyészség 
iratait mindig csatolták ezekhez az iratokhoz.  

Amit még szeretnék megmutatni, az Vértessy Károly levele. Említettem, hogy 
amikor elhagyja az országot, szabadságot kér a Nemzetgyűlés elnökétől. Ezt a levelet 
már külföldön írja, viszont úgy tünteti fel, hogy ez Sopronban van feladva 1947 
márciusában, és úgy tesz, mint hogyha nem tudnának róla, hogy már nem tartózkodik 
az országban, s ennek ellenére mégis 4 hónapi szabadság engedélyét kéri.  

Nem tettem említést vagy csak áttételesen Jaczkó Pálról, aki szintén egy 
kisgazdapárti képviselő volt. Jaczkó Pál, illetve Saláta Kálmán szintén kisgazdapárti 
képviselőnek egyszerre voltak mentelmi ügyei. Saláta Kálmánnak kalandos 
körülmények között sikerült megszöknie, mégpedig úgy, hogy több napon keresztül 
bujkált az Országgyűlés épületében, és Saláta Kálmán volt talán az egyetlen képviselő, 
akinek 5 ezer forintos vérdíjat tűztek ki a fejére. Tehát neki sikerült elmenekülnie, 
Jaczkó Pálnak viszont nem. Ebben a dokumentumban az látható, hogy az anyja, 
Jaczkó Pálné bejelenti fia mentelmi jogának a megsértését. Jaczkó nem tudott 
elszökni, mégpedig azért nem, mert - ahogy lehet is itt olvasni az utolsó bekezdésben - 
a lakásán megjelentek a titkosrendőrök, és este házi őrizetbe vették a képviselőt. 
Ahogy írják, két detektív az ágya mellett ült, állandóan követték a lakásában, majd el 
is vitték a lakásáról, ezzel megakadályozták Jaczkó Pál szökését.  

A rendreutasításokkal kapcsolatban látható itt egy kitiltás. Vásáry Istvánnál 
említettem, hogy 30 napra kitiltják a Nemzetgyűlés üléséről, és a Ház elnöke, Varga 
Béla levele olvasható itt, amelyben a háznagyot értesíti arról, hogy Vásáry 30 napos 
ideiglenes eltiltásban részesül.  

Annak a bizottsági ülésnek az egyik határozata olvasható itt - említést tettem 
Gyulai és Fillér képviselők mentelmi jogáról -, amikor ezt tárgyalták, a bizottsági 
elnök, az akkor még kisebbségben lévő baloldali képviselők megsértődtek, hogy a 
mentelmi bizottság nem függesztette fel a képviselők mentelmi jogát, ezért itt egy 
kisebbségi véleményt nyújtottak be a Házhoz, ahogy lehet is látni az aláírásokból, 
Marosán György, Orbán László, Farkas Mihály, Révész Mihály, alul talán Szélig Imre 
aláírása olvasható, akik kommunista párti és szociáldemokrata párti képviselők.  

Közben kérdezem elnök urat, hogy mennyi idő van még hátra, csak hogy 
hagyjunk időt az esetleges kérdéseknek is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, jó, ha itt elvarrjuk a szálat. 
 
SZIKSZAI ZSOLT történész: Csak érdekességként mutatnám még ezt meg, 

hogy ilyen iratok maradtak fenn.  
 
ELNÖK: Valóban rendkívül érdekfeszítő, amikor az előadás mellett látjuk 

magukat a történelmi dokumentumokat is. Nagyon szépen köszönjük. 
Köszönöm szépen Szikszai Zsolt történész úr érdekfeszítő előadását, mely 

egyben megrázó is volt. Hallottunk prejudikált vádakról, nevesítetlen, bizonyítékok 
nélküli eljárásról, koncepciós eljárásról, tulajdonképpen arról, amit Bacsó Péter „A 
tanú” című filmjében úgy fogalmazott meg Pelikán által, hogy „Virág elvtárs, ez nem a 
vádirat, hanem már az ítélet.” Tehát ez, ami nagyon távoli, messzi időnek tűnt - ha itt 



 20

körbenézek a teremben, az életkorokat szemlélve -, akkor láthatják, hogy sajnos ez 
valóság volt, ez nem történet, nem mese, hanem ez a valóság volt. 

Kérem, tegyék fel kérdéseiket, fejtsék ki véleményüket, észrevételeiket vagy 
esetleg ellenérveiket a hallottakkal kapcsolatban, és ahogy kértem, mikrofon előtt, a 
név bemondásával. Köszönöm. 

 
DR. GÉCZI JÓZSEF ALAJOS: Géczi József vagyok, a bizottságnak voltam 

három ciklusban az elnöke, egyben pedig az alelnöke. Csak meg akarom köszönni az 
előadást, mert egy tucatnyi egyetemistával vagyok itt fent mint tanár a politológus és 
joghallgatókkal együtt. Azt gondolom, az ő nevükben is megköszönhetjük az előadást, 
és biztos vagyok abban, hogy hasznukra vált. Ez az előadás nemcsak a korszak miatt, 
hanem azért is volt számunkra érdekes, mert az egyedi példák mutatják meg, hogy 
valójában mi történt. A korszakot feldolgozta a történelem, vannak statisztikák, de 
hogy az egyes példák mögött látható csak, hogy micsoda emberi drámák voltak, és a 
zsarnokság mélységeit és embertelenségeit is bemutatta most nekünk az előadó. 
Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Egyéb hozzászólás nem lévén, 

megkérem önöket, hogy tapsoljuk meg az előadónkat. (Taps.)  

Az ülés berekesztése 

A jegyzőkönyv számára még elmondom, hogy időközben, az előadás alatt 
Vitányi István képviselőtársunk megérkezett, így a helyettesítése már hatálytalanná 
vált.  

Köszönjük szépen előadónknak, hogy itt volt, vendégeinknek, hogy itt voltak, 
és engedjék meg, hogy egy kis büfére meghívjuk önöket az előadás zárásaként. A mai 
bizottsági ülést ezennel berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 



 

Ikt. szám: MEB/68-1/2014. 
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az Országgyűlés Irodaháza I. emelet II. számú tanácstermében 
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Napirendi javaslat 

1. A koalíciós időszak (1945-1948) mentelmi ügyei  
Előadó: Szikszai Zsolt történész 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Vejkey Imre (KDNP), a bizottság elnöke  
Szabó Sándor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Kerényi Jánosnak 
(Fidesz) 
  

A bizottság titkársága részéről  

 Dr. Karsai József főtanácsadó 
 

 
Hozzászólók 
 
 Szikszai Zsolt történész 
 Dr. Géczi József Alajos, volt MSZP-s országgyűlési képviselő, 

mentelmi bizottsági elnök  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Mentelmi Bizottság! Tisztelt Meghívott Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Mindenekelőtt megállapítom, hogy a bizottság nyílt ülése határozatképes. 
Bejelentem, hogy Vejkey Imre helyettesíti Vitányi Istvánt.  

A napirendi javaslatot mindenki megkapta, kérdezem, hogy van-e azzal 
kapcsolatos észrevétel, hozzászólás. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, hogy aki 
elfogadja a napirendet, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Elnöki köszöntő 

Tisztelettel köszöntve önöket, ezennel megnyitom a Mentelmi bizottság által 
13. alkalommal tartandó olyan nyílt ülést, mely alkalomból a mentelmi joggal 
kapcsolatban az igazságügy meghatározó vezetői, jogtudósok és történészek tartanak 
előadásokat. A rendszerváltoztatás óta a Mentelmi bizottság szakadatlan gyakorlata 
volt, hogy parlamenti ciklusonként legalább egy ilyen nyílt napot szervezett. 
Figyelemmel arra, hogy a 2014-18-as parlamenti ciklus elején vagyunk, bízom benne, 
hogy ebben a ciklusban több ilyen előadást fogunk tartani, melynek során az 
érdeklődők megismerhetik a mentelmi jog kialakulásának körülményeit és indokait, a 
mentelmi jog magyar és egyetemes jogtörténetének fejlődését és típusait, dualista 
szerkezetét, ennek alapján a felelősségmentességi és a sérthetetlenségi alakzatokat. A 
nemzetközi kitekintetés alapján az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az Európai 
Unió egyes tagállamai, sőt az Egyesült Államok mentelmi joggal kapcsolatos 
szabályozási elveibe is.  

A Mentelmi bizottság nyílt napjain elhangzott előadások szerkesztett változatát 
az Országgyűlés Hivatala „Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből” 
címmel a 2006. évben adta ki. Bizottságunk tárgyal az Országgyűlés Hivatalával a 
tekintetben, hogy a 2006-2014 közötti időszak előadásaiból egy újabb szerkesztett 
kiadvány kerüljön kibocsátásra. Engedjék meg, hogy ezen időszak előadói névsorát - 
nem a teljesség igényével, de néhány név megemlítésével - predesztináljam: Darák 
Péter, Györgyi Kálmán, Handó Tünde, Kukorelli István, Mezei Barna, Polt Péter.  

A mai nyílt nap előadását Szikszai Zsolt történész úr fogja tartani „Az 1945-48-
as koalíciós időszak mentelmi ügyei” címmel. Mielőtt átadnám neki a szót, és 
tisztelettel köszöntöm történész urat, el kell mondanom tisztelt vendégeink és a 
bizottság részére, hogy meghívtuk a mai ülésre Horváth János bátyánkat. Horváth 
János bátyánk 1945-47 között a Nemzetgyűlés képviselője volt, koncepciós eljárás 
alapján vádat emeltek ellene, négy év kényszermunkára ítélték és mandátumától 
megfosztották. János bátyánk visszaigazolta, hogy a mai nyílt napunkon részt fog 
venni, én nagyon bízom benne, hogy az esős idő ellenére ide fog érni hozzánk, és 
miután a történész úr előadta a szakanyagát - amelyről, ha jól látom, írásbeli 
prezentációja is lesz -, akkor azt követően szeretném majd néhány szóban köszönteni 
János bátyánkat, hogy ő is tudjon észrevételeket, hozzászólást tenni történelmi 
tapasztalatairól, illetve majd föl fogom kérni önöket is, hogy kérdéseket tegyenek fel, 
vagy véleményüket, észrevételeiket tegyék meg. Egy oly technikai kérésem lenne - 
hogy a gyorsíró kolleganő megfelelően tudja feladatát elvégezni -, hogy aki majd 
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kérdést fog föltenni, az egy mikrofonhoz menjen, mondja be a nevét, úgy tegye föl a 
kérdését. Köszönöm szépen, és átadnám a szót történész úrnak.  

A koalíciós időszak (1945-1948) mentelmi ügyei   
Előadó: Szikszai Zsolt történész 

SZIKSZAI ZSOLT történész: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Bizottsági 
Tagok! Kedves Hölgyeim és Uraim! Először is köszönöm a bizottságnak, a bizottság 
elnökének, illetve a bizottság munkatársainak azt, hogy lehetővé tették, hogy ezen a 
mai mentelmi bizottsági rendkívüli ülésen előadhatom témámat. Azt azért tudni kell, 
hogy az államigazgatási gyakorlatomat 2002-2003-ban itt, a Mentelmi bizottságnál 
végeztem, és talán emiatt is alakult úgy, hogy a történész disszertációs témám a 
mentelmi ügyek vizsgálata volt ebben a korszakban, 1945-48 között.  

Röviden felvázolnám, hogy a mai napon az előadásomban miről is fognak 
hallani. Egy kis bevezető után a korszakról szólnék - mely három nagy részre 
osztható: Ideiglenes Nemzetgyűlés, Nemzetgyűlés és az Országgyűlés -, hogy ez alatt 
az időszak alatt mik történtek. Minden egyes korszaknál lesz egy rövid áttekintés, és 
pár mentelmi ügynek a bemutatását terveztem, illetve, ha még lesz idő, akkor az 
előadás végén pár eredeti dokumentum lefényképezett részét lehet majd megnézni a 
kivetítőn. 

Szikszai Zsolt előadása 

Ez a korszak az a korszak, amikor Magyarország egy többpárti demokráciából 
egypárti rendszerű diktatúrává válik azokban a történelmi időkben, melyben a 
háborús pusztítások és az intézményrendszer helyreállítása, a polgári pártok 
újjáalakulása, a szovjet érdekek kiszolgálása, a bűnösök felelősségre vonása, a 
koncepciós perek és a múlttal való leszámolások voltak a fő megoldandó problémák, 
és egyben a törésvonalak is a pártok között.  

Előadásomban a mentelmi jogról és a mentelmi ügyekről fogok beszélni - a 
képviselői jogok és kötelességek rendeltetése a parlament függetlenségének 
biztosítása -, célom az, hogy a mentelmi jogon keresztül bemutassam azt, hogy ebben 
az időszakban a Kommunista Párt vezetésével a munkáspártok - kezdetben a 
jogintézmény keretein belül, majd egyre inkább azt megkerülve - hogyan kreáltak 
politikai ellenfelekből ellenséget; koncepciót szerkesztettek ellenük, letartóztatták, 
vád alá helyezték és elítélték őket. Azzal, hogy a törvényhozás tagjaival így elbántak, 
egyben megfélemlítették a nyilvánosságot is, hiszen a klasszikus jogállamiság egyik 
fontos kelléke a parlamenti jogok megléte és azok demokratikus formában való 
működtetése.  

Mielőtt még az 1945 utáni konkrét mentelmi jogra és a mentelmi ügyekre 
rátérek, csak röviden, vázlatosan utalnék arra, hogy egészen 1990-ig a mentelmi jog 
nincs törvényben szabályozva, viszont már a rendi, illetve a reformkori időszakban és 
a dualizmus alatt is létezett ez a jogintézmény. Természetesen hatalmas változásokon 
megy keresztül, de nincs törvényben lefektetve, ezért a mentelmi ügyekben hozott 
házhatározatok játszottak döntő szerepet. Esetek, döntések, precedensekre való 
későbbi hivatkozások, parlamenti jegyzékváltozások alakították a mentelmi jog 
gyakorlatát.  

Az első törvényben való megjelenése - természetesen nem önálló formában, 
csak a megemlítése - a kiegyezési törvényben jelenik meg, az 1867. évi XII. törvény 
47. §-ában a bizottságok, a delegáció tagjainak mentelmi jogot biztosít a Ház. Ebben 
már kitűnik a törvényből a mai modern mentelmi jog sajátossága, azaz a felelőtlenség 
és a sérthetetlenség elkülönítése. Jelentősebb precedens az 1867. november 18-ai 
házhatározat, az úgynevezett Böszörményi László-féle ügy, és ahogy említettem, a 
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házhatározatokban jelenik meg folyamatosan a mentelmi jog. Aztán - egy nagyobb 
ugrás -, 1920-ban, a dualizmus után és a forradalom, a Tanácsköztársaság után, 
amikor újra összeül a Nemzetgyűlés, akkor az első törvényben, az 1900. évi XX. 
törvény I. törvénycikk 3. §-ában megfogalmazta azt a Nemzetgyűlés, hogy kiterjesztik 
a korábbi mentelmi jogot a megalakuló Nemzetgyűlésre, tehát ugyanazt a mentelmi 
jogot élvezték a képviselők, mint korábban, a dualizmus ideje alatt. Ez a mentelmi jog 
folyamatosan fenn is marad a két világháború között, sőt 1944-ben, amikor már csak 
a nyilas törvényhozás van, és Sopronban ülésezik, még akkor is formailag ügyelnek 
olyan dolgokra, hogy például Bajcsy-Zsilinszky Endre mentelmi jogát felfüggesszék. 
Ezt meg is teszik, hiszen akkor már egy csonka, és igazából csak nyilasokból álló 
törvényhozással van dolgunk.  

1945 után is egy újabb korszakváltás van, az I. világháború, majd a II. 
világháború után szintén rendezni kell a mentelmi jogot. Az 1945. évi XI. törvény 2. §-
ában, amely az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szól, biztosítják 
ugyanazt a mentelmi jogot a Nemzetgyűlés tagjainak, mint korábban - tehát ez 
megegyezik az 1920-assal -, ugyanakkor különböző rendeletekkel ennek az 
értelmezését segítik. Konkrétan ez a Belügyminisztériumnak egy körrendelete, a 
142701/1945. BM-körrendelet, mely összegzi a mentelmi jog lényegét és tájékoztat a 
parlamenti megkeresés és elintézés módjáról. Ez a korszakban nem változik, tehát ez 
az irányadó. 

A megkereséseket az illetékes bíróság a főügyészségen keresztül terjesztette be 
a parlamenthez, mellékelve az előnyomozás anyagát. A felterjesztésre jogosultak 
körét az 1896. évi XXXIII. törvénycikk 40.§-a vagy a rendőri bíráskodás alá tartozó 
cselekményeknél a 65000/1909. számú BM-rendelet 16. §-ában előírt hatóságok 
alkották. Ahol pedig a rendőrség mellé ügyészi megbízottak is ki voltak rendelve, 
kizárólag azok terjeszthettek fel az ügyeket az Ideiglenes Nemzetgyűléshez.  

A mentelmi joggal kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy a parlamenti 
ügymenetet az érvényes házszabályokban határozták meg. A korszakban ez 1867-től 
létezett, de 1945 után nem ez volt az első feladat, amit meg kellett hozni, így az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés idején nem volt házszabály, és csak 1946. január 25-én 
fogadták el a házszabályt, és ebben rögzítették a parlamenti intézkedéseket.  

Az ügyrend a mentelmi jogot a parlament fegyelmi jogával együtt szabályozta, 
elismerte ezzel a mentelmi jog felelőtlenségi alakzatát. A hivatalos megkereséseket és 
a képviselők bejelentéseit mentelmi joguk megsértéséről a parlament elnöke a 
Házzal közölte, mely ezt tudomásul véve átutalta a mentelmi bizottsághoz. A 
bizottság vizsgálatának eredményéről jelentést tett a parlamentnek, s a parlament 
döntött a mentelmi jogról, hasonlóan mint most. Ebben szerepelt az, hogy a 
megkeresés illetékes hatóságtól érkezett-e, bűntettet vagy vétséget tartalmaz-e, van-e 
összefüggés az ügy és a képviselő között, illetve nincs-e zaklatásról szó. Tehát 
előterjesztés alapján a döntést mindig a Nemzetgyűlés hozta meg.  

Ami fontos volt még, és ami 1990-től egészen az előző ciklusig sem volt, az az, 
hogy a házszabályok szabályozták a parlamenti képviselők Házban tanúsítandó 
magatartását is. Ez azt jelentette, hogy a felszólalás során rögzítették, hogy milyen 
kifejezéseket használhattak és milyen nyilatkozatokat nem tehettek. Idézet a 
házszabályok 11. §-ából: „Ha valamelyik képviselő felszólalása során a demokratikus 
államrendet, a Nemzetgyűlés tekintélyét, a közerkölcsiséget, a parlamenti, a 
nemzetközi illemet vagy szokásokat, a nemzeti vagy vallási érzést sértő kifejezéseket 
használ, a Nemzetgyűlés tagja vagy a Nemzetgyűlésen kívülálló személy, valamely 
nemzetiség, osztály- vagy hitfelekezet ellen sértést tartalmazó vagy ezek ellen 
gyűlöletre izgató nyilatkozatot tesz, azt az elnök rendreutasítja.” Tehát a Ház 
elnökének kellett ügyelnie a törvényhozó testület nívójára és arra, hogy a képviselők 
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ne sértegessék egymást.  
Amennyiben viszont egy képviselőt két figyelmeztetés után harmadszor is 

figyelmeztetett az elnök, akkor az elnök javaslatot tett a parlamentnek, és a 
képviselőt a mentelmi bizottság elé utasították. A Házszabály a büntetés három 
fokozatát írta le: a Ház ünnepélyes megkövetését, jegyzőkönyvi megrovást, illetve a 
Nemzetgyűlésből való meghatározott időtartalomra való kizárást. Mind a háromra 
van példa, és a Nemzetgyűlés megkövetésével és a kizárással kapcsolatban pedig 
majd az adott helyen, ha odaérünk, a konkrét mentelmi üggyel kapcsolatban 
láthatják is, hogy ez konkrétan hogy jelent meg. 

Összegezve azt mondhatom, hogy ebben az időszakban, tehát az 1945-48-49-es 
időszakban a politikai harc a mentelmi jog eszközeivel is folyt; erre utal a mentelmi 
ügyek nagy száma. Míg az Ideiglenes Nemzetgyűlés alatt nagyjából 20 bejelentés 
érkezett, a következő Nemzetgyűlés időszakában 93, az azt követő Országgyűlésen 
pedig 61 ügy érkezett be. Ezeknek az ügyeknek a nagy része elintézetlen maradt, 
nagyjából 80 százaléka, és 20 százalék volt az, amivel foglalkoztak, de itt is 
szembetűnő, hogy ezek nagy része kisgazdapárti, függetlenségpárti, demokrata 
néppárti képviselők ellen folytak.  

Mielőtt az Ideiglenes Nemzetgyűlés idején történtekre térnék rá, még egy 
jogtörténeti érdekességet ajánlok a figyelmükbe, ez pedig az 1945.évi VII. törvény, 
amely a képviselői minőségben leadott szavazatból kreált bűncselekményi tényállást. 
Konkrétan azok a képviselők, akik Magyarország hadba lépése mellett döntöttek 
1941-ben, e törvény értelmében háborús bűnösök lettek, és 10 év fegyházzal sújtották 
őket. A törvény megfelelő szakasza így szólt: „Háborús bűnös az aki mint a kormány, 
Országgyűlés tagja vagy mint vezető állást betöltő közalkalmazott, kezdeményezője, 
vagy bár a következményeket előre láthatta, részese volt olyan határozat hozatalának, 
mely a magyar népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta.” Itt a mentelmi 
jog felelőtlenségi részének a megsértéséről van szó törvény által. 

Rátérnék a mentelmi ügyekre az Ideiglenes Nemzetgyűlés előtt, mielőtt viszont 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés ügyeire rátérnék, egy kis történelmi bevezetés: 1944. 
október 15-e után, egy háborúból való sikertelen kiugrási kísérlet után az ország fél 
évre hadszíntérré válik ennek minden súlyos következményével. A parlament 
szempontjából, ami fontos, hogy 1944. december 2-án, Szegeden megalakult a 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, ennek pártjai a későbbi Ideiglenes 
Nemzetgyűlés pártjai is: a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, a 
Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Demokrata Párt, a Magyar 
Kommunista Párt, valamint a szakszervezeteknek is vannak küldöttei.  

A Függetlenségi Front programjának nagyjából a korábban, november 30-án a 
kommunisták által kiadott akcióprogramot fogadta, és ezt emelték később nemcsak a 
Nemzeti Függetlenségi Front, hanem állami rangra és kormányprogram szintjére is. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy mind a Nemzetgyűlés Előkészítő 
Bizottságának megalakításáról, majd később a kormánytagok személyéről, a 
Nemzetgyűlés tiszti karáról vagy a kormányprogramról már korábban, 1944 
novemberében-decemberében, Moszkvában döntenek. Ez is előrevetíti azt, hogy 
Magyarország szuverenitása, külső mozgástere nagyon lecsökkent, sőt igazából itt 
már előrevetül az, hogy egy világhatalomnak, egy szuperhatalomnak, a 
Szovjetuniónak az árnyékában lesz kénytelen tovább élni. 

Ezek után decemberben megalakul Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő 
Bizottsága, majd választásokat tartanak azokon a területeken, amelyek már 
felszabadultak, illetve a németek által felszabadultak, de az oroszok által ismételten 
megszálltak, ha pontosak akarunk lenni. Ezek után a választások után, amelyek 
december 15-20. között folytak, december 21-én - talán nem véletlenül, Sztálin 
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születésnapján - megalakul az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben. 230 fős a 
Nemzetgyűlés, és itt az 5 párt, illetve a szakszervezetek képviselői vannak jelen. 
Döntő többségében baloldali irányultságú ez a Nemzetgyűlés, a tisztviselők 
tekintetében viszont független személyeket, független szakembereket kérnek fel. A 
házelnök Zsedényi Béla miskolci jogászprofesszor lett, az alelnökök pedig Juhász 
Nagy Sándor debreceni jogászprofesszor, illetve Sánta Kálmán debreceni 
orvosprofesszor.  

Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek két ülésszaka van. Két napig ülésezik 
Debrecenben, majd pedig 1945 szeptemberétől Budapesten, ami viszont csak 6 
napos. Ezért még decemberben létrehoznak egy politikai bizottságot az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés Politikai Bizottságát, mely kezdetben 23 tagú, majd egyre inkább 
bővül az Ideiglenes Nemzetgyűlés létszáma, így a Politikai bizottság létszáma is 
növekszik 31, majd 36 főre. A Politikai bizottság elnöke az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
elnöke, és a pártok delegálnak ebbe a Politikai bizottságba tagokat. A PB-nek nagyon 
nagy jelentősége van, hiszen a Nemzetgyűlés nem ülésezik minden nap, tehát annak 
feladatait, jogköreinek nagy részét átvette. Itt azért érdekes a Politikai Bizottságot 
megemlíteni, mert ez rendszeresen ülésezett, és előadásom témájához kapcsolódóan 
egy 1945. július 21-én tartott PB-ülés a fontos, amikor a bizottság elnöke - a 
Nemzetgyűlés elnöke is egyben -, Zsedényi Béla felveti egy mentelmi bizottság 
felállítását, ugyanis addigra már rengeteg panasz érkezett be a képviselőktől 
mentelmi joguk megsértésével kapcsolatban.  

Javaslat is érkezik, hogy ez a mentelmi bizottság álljon fel, a bizottságba a 
pártok delegáljanak tagokat. Itt már törés keletkezik, hiszen Rákosi Mátyás 
kifogásokat emel az ellen, hogy a Polgári Demokrata Párt egyáltalán jelöljön ebbe a 
bizottságba tagokat, illetve egy korábbi felvetésben még arról is szó volt, hogy ne csak 
pártok, hanem a Bel- és Igazságügyi Minisztérium egy-egy szakértője is jelöljön 
tagokat a bizottságba. Rákosiék viszont reakcióval élnek, a reakciót emlegetik fel, 
hogy a Polgári Demokrata Pártot nem lehet beengedni, illetve az adott 
minisztériumok szakértőit, hiszen azok mind-mind reakciósok. Hosszas vita alakul 
ki, végül is abban maradnak, hogy a Polgári Demokrata Párt is jelöl a mentelmi 
bizottságba tagot, viszont a minisztériumok szakértőket nem, illetve Révay József és 
Gerő Ernő javaslatára viszont a szakszervezetek is delegálnak tagokat, így feláll a 6 
fős mentelmi bizottság. Elnöke a Nemzetgyűlés elnöke, Zsedényi lett, a tagok pedig: 
a Kommunista Párt részéről Farkas Mihály, szociáldemokrata részről dr. Farkas 
Zoltán, a Kisgazdapárt részéről dr. Nagy Vince, a szakszervezetek részéről Pintér 
János, a Polgári Demokrata Párt részéről dr. Rupert Dezső, a Nemzeti Parasztpárt 
részéről pedig Sipos Gyula. 

1945 elejéről van szó, amikor zavaros közállapotok vannak, a rendőri szervek 
járatlanok a parlamenti jogban, ugyanakkor a Kommunista Párt arra már azért 
figyelmet fordít, hogy ekkorra mind a Belügyminisztérium, mind a rendőri szervek, 
mind az igazságszolgáltatás szerveinél beülteti a saját embereit, tehát ez már mind-
mind baloldali, kommunista irányultság alatt van.  

Sorra jönnek be az Ideiglenes Nemzetgyűlés mentelmi ügyei, ebből egy pár 
példát itt felsorolnék. Rácz Lajos kisgazdapárti képviselő például Lökösházáról jött 
Budapestre, az ülésre, orosz katonák igazoltatták és az összes iratát elvették, még azt 
is, ami a Debrecenben kiállított képviselői igazolványa volt, ezért írásban kérelemmel 
fordult az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökéhez, hogy számára új képviselői igazolványt 
állítsanak ki.  

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés idején maga a bizottság, illetve a Nemzetgyűlés 
sem foglalkozott ezekkel a mentelmi ügyekkel csak annyiban, hogy általában az elnök 
- aki a Ház elnöke is volt, Zsedényi Béla - kéréssel fordult a Belügyminisztériumhoz, 
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hogy utasítsa a megfelelő rendőri szerveket, hogy azokat a képviselőket, akik az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjai, őket mentelmi jog illeti meg, és hogy ez a mentelmi 
jog mivel jár.  

Fontos az Ideiglenes Nemzetgyűlésnél olyan ügyeket is felvetni, amikor nem 
kisgazdapárti vagy jobboldali irányultságú képviselők, hanem kommunista párti vagy 
szociáldemokrata párti képviselők ellen irányultak mentelmijog-megsértések. 
Érdekes eset például egy miskolci szociáldemokrata képviselő, Poprádi Pál esete, akit 
a helyi politikai rendőrség letartóztat, mert neve szerepel egy olyan listán, amelyik a 
horthysta katonai kémelhárító szervezet tagjainak névsorát tartalmazza. Az ottani 
helyi kommunista párttitkár és kommunista képviselő kényszeríti Poprádit, hogy 
mandátumáról mondjon le, mert különben ezt a listát nyilvánosságra hozzák. A 
kényszer hatására le is mond a képviselő, de aztán ezt jelzi a Nemzetgyűlés elnökének 
is, és a vizsgálat során kiderül az, hogy utólag került fel erre a listára, és itt például egy 
határozatban a mentelmi jog elvi jelentőségére is rámutat a mentelmi bizottság.  

Idézet a bizottság határozatából: „Tárgyilag véve azonban a legsúlyosabb 
sérelemről van szó, mert képviselő és vele az illető törvényhozó testület 
sérthetetlenségét aligha lehet súlyosabban érinteni, mintha mandátumának 
levetésére szorítják, ami a törvényhozói működésének végleges megakadályozása és 
egyúttal annak a képviseletnek integritását is súlyosan sérti, amelynek az illető tagja, 
hiszen ha az ilyen lemondások tömegesebben kényszeríttetnének ki, ezen a módon, 
ha időlegesen is, magát az egész törvényhozó testületet is meg lehetne szüntetni vagy 
működésében lehetetlenné tenni.” 

Nemcsak letartóztatások, lemondatások voltak ebben az időszakban, hanem 
megjelenik egy olyan módszer is, ami később a Nemzetgyűlésnél is felvetődik, például 
dr. Auer Pál, aki kisgazda képviselő, és aki 1946 márciusától majd Magyarország 
párizsi nagykövete lesz, bejelenti mentelmi jogának megsértését, mert hatóságilag 
zaklatják. Ezt azt jelenti, hogy a budapesti rendőrség detektívjei először a 
házmesternél érdeklődnek a képviselőről, majd pedig környezettanulmányt 
folytatnak le, illetve állandó megfigyelés alatt tartják; ez mind-mind a mentelmi 
jognak egy súlyos megsértése. 

A második nagyobb téma a Nemzetgyűlés és a Nemzetgyűlés idején előforduló 
mentelmi ügyek. Ehhez egy kis történelmi bevezető: 1945 novemberében tartanak 
választásokat, ezt a Kisgazdapárt fölényesen, 57 százalékkal nyeri, második a 
Szociáldemokrata Párt 17,41 százalékkal, harmadik az MKP 17 százalékkal, a Nemzeti 
Parasztpárt 6,87 százalékkal és a Polgári Demokrata Párt 1,62 százalékkal kerül be. 
Annak ellenére, hogy igazából a Kisgazdapárt önállóan is kormányozhatna, itt mégis - 
külső nyomásnak, külső nagyhatalmi nyomásnak is engedve - koalíciós kormányzásra 
kényszerül. Tehát a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Kommunista Párt és a 
Nemzeti Parasztpárt alkotja a kormányt. 

A mentelmi bizottságban - amely a választások után alakul meg - viszont ez 
nem tükröződik, tehát nem paritásos alapon áll fel a bizottság, hanem nagyjából az 
elért eredményeknek megfelelően delegálnak a pártok tagokat. Ez azt jelenti, hogy a 
Kisgazdapárt 7, a Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 3-3 főt, a Nemzeti 
Parasztpárt pedig 1 főt delegál, illetve egy párton kívüli képviselő is tagja a 
testületnek, ez pedig az Ideiglenes Nemzetgyűlés volt elnöke, Zsedényi Béla, aki 
úgynevezett behívott képviselő, tehát kooptált képviselő. Ez azt jelenti, hogy az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés idején 12 főt behívtak a Nemzetgyűlésbe, tehát ők nem 
választáson vettek részt. Ezek a képviselők általában korábbi érdemeik miatt kerültek 
a képviselők közé. Zsedényin kívül ilyen volt például még Károlyi Mihály, Kodály 
Zoltán, Dálnoki Miklós Béla, Szentgyörgyi Albert, Tamási Áron, csak hogy pár nevet 
említsek.  
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Ugyanakkor a bizottság elnöke Farkas Mihály kommunista párti képviselő lett, 
aki egészen 1948-ig, tehát még az Országgyűlés első időszakában is vitte ezt a 
tisztséget, aztán, amikor honvédelmi miniszternek nevezték ki, akkor természetesen 
erről a bizottsági elnökségről lemondott. A helyettes elnök viszont egy kisgazdapárti 
képviselő, dr. Bencze Imre volt. 

Nagyon fontos a téma szempontjából egy 1946 márciusában elfogadott 
törvény, ez az 1946. évi VII. törvény, amely a demokratikus államrend és a 
köztársaság büntetőjogi védelméről szólt, és kemény szigorral büntette a köztársaság-
ellenes szervezkedést és propagandát, valamint azokat is, akiknek ilyesmi a 
tudomásukra jutott, és nem jelentették azt időben az illetékes hatóságoknak. Igazából 
ezzel a hatalom már a magánszférába is behatolt, és a későbbiekben ez volt a 
törvényes hivatkozási alap nagyon sok képviselő mentelmi jogának a 
felfüggesztésében.  

A Nemzetgyűlés idején - ez körülbelül egy és fél év volt - több mint 70 
felfüggesztést kérő ügy érkezett be, azonban ennek nagy része elintézetlen maradt, 
viszont azok, amik a bizottság, illetve a Nemzetgyűlés elé kerültek, azok azt 
gondolom, hogy nagyon jelentősek voltak, ezt néhány mentelmi ügy bemutatásával 
szeretném megvilágítani. 

Dálnoki Miklós Béla, a korábbi miniszterelnök, a Nemzetgyűlés tagja 1946 év 
elején, januárjában jelentette be mentelmi jogának megsértését, amely úgy történt, 
hogy felsőczebei tanyáján - ez Kiskőröstől körülbelül 6 km-re található - január 9-én 
délelőtt megjelent 7 orosz katona és 1 magyar rendőr. Először csak szökött orosz 
katonák után kutattak, de másnap ismét megjelentek egy picit többen, mert most már 
13 orosz katona és 1 magyar rendőr, és szabályos házkutatást tartottak a tanyáján. A 
képviselő nem volt otthon, csak a felesége, és hiába hivatkozott arra, hogy a férje 
képviselő, a mentelmi jog védi, és erre a házkutatásra semmilyen jog nincs, ez nem 
érdekelte a házkutatókat, átforgatták a teljes lakást, Dálnoki feljegyzése szerint egy 
asztali órát elvittek - (Géczi József Alajos közbeszól) igen, lehet, hogy ez egy orosz 
népszokásként maradt meg -, és bejelentette mentelmi jogának a megsértését 
Dálnoki. A Nemzetgyűlés elnöke a mentelmi bizottsághoz fordult, a mentelmi 
bizottság elnöke pedig a belügyminiszterhez, aki ekkor Rajk László volt, és kérte az 
ügy kivizsgálását. Az ügyben aztán a vizsgálat befejeződött, mert igazából nem volt 
jogalap erre a vizsgálatra, és nem is találtak semmit a képviselőnél, Dálnoki pedig 
végül is visszavonta a feljelentését, amikor ez tisztázódott.  

1946 őszén szintén volt egy jelentős ügy, Vértessy Károlynak az ügye. Vértessy 
Károlyt egy másik mentelmi ügy miatt kell felhoznom, illetve amiatt is fel kell 
hoznom, mert a Kisgazdapárt - ahogy említettem is, 57 százalékot ért el a 1945-ös 
választásokon - egy nagyon heterogén párt volt, tehát nemcsak kisgazdák szerepeltek 
benne, hanem korábbi, jobboldalhoz sorolható tagok is. Ilyen volt például Vértessy 
Károly, aki korábban egy különítményes tiszt volt, és csak a háború után lépett be a 
Kisgazdapártba, élesen koalíció- és kommunistaellenes is volt, és 1946 őszén az ő 
mentelmi joga foglalkoztatta a parlamentet. 

Két ügyben is kérték mentelmi jogának a felfüggesztését. Az egyik még egy 
korábbi, 1919-es, tehát a fehérterror alatt elkövetett különböző tetteivel volt 
kapcsolatos. Itt érdekesség, hogy eltelik több mint 20 év, és 1946 novemberében 10 
tanú részvételével vesznek fel egy korábbi, 1919-es történésekről jegyzőkönyveket, 
hogy különítményesként hogyan viselkedett emberekkel. De ami érdekesebb, egy 
másik mentelmi ügyében azért veszik elő, mert egy magánbeszélgetésen, április 5-én, 
a Mozsár utcai Temmel Vendéglőben, baráti társaságban, a tanúk állításai szerint a 
jelenlegi rendszert parancsuralomnak nevezi, és rövid életet jósol a fennálló 
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rendszernek, és ez már elég arra, hogy a fennálló rendszer elleni izgatással vádolják 
meg.  

Ugyanakkor Vértessy megelőzi az egész tárgyalást, hiszen már korábban, 1946 
novemberének végén Ausztriába távozik, tehát elhagyja az országot hamis papírokkal. 
Aztán a későbbiekben Vértessy fifikás, mert még mielőtt elhagyta volna az országot, 
egy írásbeli levelet intéz a Nemzetgyűlés elnökéhez - ez ekkor Varga Béla 
kisgazdapárti képviselő -, és kéri, hogy 3 hónapig betegség miatt engedélyezzenek 
neki távozást a Nemzetgyűléstől. Ezt egyébként nagyon komolyan vették ebben az 
időszakban. Számtalan olyan ügyirat van, amikor különböző képviselők csak azért, 
hogy mondjuk, egy pár hetet külföldi konferencián vannak vagy betegség miatt, külön 
az orvosi papírokat is becsatolják, és kérik folyamatosan a Nemzetgyűlés elnökét, 
hogy engedélyezze a szabadságot számukra, hiszen aki ezt nem kérte, az a 
házszabályok alapján büntetésben részesült. Tehát Vértessy ezt kéri, és 1947 
márciusában még egyszer kéri a 3 hónappal való meghosszabbítását, pedig már nincs 
is az országban. Természetesen itt felfüggesztik a képviselő mentelmi jogát, de ő már 
nincs itt, és csak 1947 júniusában szüntetik meg a mandátumát.  

A Vértessy-üggyel kapcsolatban viszont reflektorfénybe kerül Vidovics 
Ferenc, aki a háború után a Kisgazdapárt tagja és Somogy megye főispánja is. Őt még 
1944-ben a Gestapo is letartóztatta, tehát a nyilasok sem szívlelték, de ahogy kiderül, 
a Kommunista Párt sem. Vidovicsot többféle ügy miatt veszik elő. Egyrészt 
megvádolják azzal, hogy segítette Vértessy szökését. A parlamentben hosszas vita van 
róla, még Slachta Margit is - a későbbi Keresztény Női Tábor képviselője és az első női 
képviselő - hiába próbál jogi észérvekkel érvelni, hiszen hogy segítette volna, hiszen 
nem is tudhatott még Vértessy mentelmi jogának felfüggesztéséről, hiszen az később 
történt. Ugyanakkor ez sem menti fel az alól, hogy az ügy a mentelmi bizottság elé 
kerüljön, és pont ezért a képviselő mentelmi jogát is függesztik és házi őrizetbe teszik.  

Viszont ezzel párhuzamosan kommunista képviselők is feljelentik - Kovács 
István kommunista párti képviselő -, mégpedig azért, mert Vidovics 1941-ben, 
Máramarosszigeten az „Új Máramaros” című kormánypárti lapnak volt a 
főszerkesztője, és ebben a lapban háborús főbűnösöket dicsőítő, fasiszta, 
szovjetellenes, háborús uszító cikkek jelentek meg, tehát ebben az ügyben is kérik 
mentelmi jogának a felfüggesztését. Végül Vidovicsot fel is függesztik, mandátumától 
pedig 1947 folyamán megfosztják.  

Az ügyek egyre inkább kezdik elérni a Kisgazdapárt centrumát is, és 
megfigyelhető, hogy ezek az ügyek, amiket most el fogok sorolni, ezek mind-mind 
egymásra épülő ügyek, és elvezetnek majd Kovács Béláa mentelmi ügyéig, ami az 
egész korszak meghatározó része, és nem véletlen az, hogy akkor, amikor őt elviszik, 
az a nap, február 26-a pár év óta emléknap is.  

Gyulai László és Fillér László mentelmi ügyével kapcsolatban kezdenék, mert 
itt egészen elképesztő történetek vannak. Mind a ketten a Kisgazdapárt centrumához 
tartoznak. Gyulai Lászlót 1946. május 1-jén, a lakása előtt ismeretlenek megtámadják, 
majd a lakásába is felmennek, és megverik. Bejelenti mentelmi jogának megsértését a 
Nemzetgyűlésnek, sőt még olyan részletes leírást is ad, hogy egy 1500-as Fiatból 
jöttek ki a rablók, és megadja a gépkocsi rendszámát is, amit aztán a későbbiekben 
kinyomoznak, hogy az a politikai rendőrség tulajdona. Sőt, egy évvel azelőtt Oroszvár 
határában, csempészés közben tűzharcba is keveredett a magyar vámőrséggel, tehát 
már ebből gyanítható, hogy ez semmiképpen sem kitervelt partizánakció, hanem ez a 
belügyi szervek akciója. Újabb támadások érik, bevonják az ügybe Gyulai mellett 
Fillér Lászlót is, mégpedig Kis Szaléz és csoportjának Gyöngyös környéki 
tevékenysége miatt egy köztörvényes bűncselekményből próbálnak politikai 
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összeesküvést kreálni, és próbálják ezt a két képviselőt és a két képviselőn keresztül a 
Kisgazdapártot is ebbe az ügybe bevonni. 

A két képviselővel kapcsolatban a mentelmi bizottság 1946. május 27-én ül 
össze. Érdekes, hogy a korszakról nagyon kevés mentelmi bizottsági ülési jegyzőkönyv 
maradt fenn, ennek az ügynek a bizottsági jegyzőkönyve viszont fennmaradt. Azért 
érdekes ez a mentelmi bizottsági vita, mert itt egészen szenvedélyes vita alakul ki a 
baloldali, illetve a jobboldali bizottsági tagok között. Az ügy előadója - merthogy 
akkor is a bizottság elnöke kijelölte, hogy a különböző ügyeknek ki legyen az előadója, 
aki majd utána, később a bizottság álláspontját a Ház előtt képviseli -, Marosán 
György szociáldemokrata képviselő, ő lett kijelölve. Végül is - hogy rövidre zárjam 
magát az ügyet - itt a bizottság 7:4 arányban a képviselők mentelmi jogának a 
felfüggesztése ellen döntött; tehát ekkor még a bizottságban többségben voltak a 
jobboldali képviselők. Viszont ezen a munkáspárti képviselők és az elnök úgy 
megsértődött, hogy egész egyszerűen nem volt hajlandó aláírni a bizottsági 
jegyzőkönyvet, sőt Marosán György sem vállalta a bizottság véleményének előadását, 
és inkább kisebbségi véleményt nyújtottak be. A kisgazdapárti képviselők egészen 
odáig elmentek - például B. Szabó István -, igenis kitartott amellett, hogy az elnöknek 
kötelessége aláírni a hozott határozatot, még hogyha azzal nem is ért egyet, egyébként 
pedig, ha ezt nem akarja, akkor szíve joga, hogy lemondjon; természetesen Farkas 
Mihály ezt nem tette meg. Ugyanakkor az ügy nem került a Ház elé, tehát a Ház nem 
döntött róla, viszont az ügyben való nyomozás elég volt ahhoz, hogy kirobbanjon a 
Magyar Közösség ügye, amely nagyon sok kisgazdapárti képviselőt érintett, többek 
között például Horváth János képviselő urat is. Sajnálom, hogy nem érkezett meg, 
mert gondolom, hogy még több, még színesebb dolgokat tudna elmondani, és mint 
aki átélte, ezekről beszélni.  

A Kommunista Párt a Kisgazdapárt szétzúzását megcélzó, úgynevezett 
köztársaság-ellenes összeesküvés felgöngyölítésével és megkomponált eljárással 
próbálta a pártot megsemmisíteni. Rákosi már az 1946. év végén rámutat arra, hogy a 
következő hónapokban a Kisgazdapártra nézve milyen tragikus események fognak 
következni: „Rámutattunk arra, hogy krónikus belpolitikai válságaink legfőbb oka az, 
hogy a demokrácia többségét képviselő baloldali pártokkal szemben a Kisgazdapártot 
az ország kisebbségét kitevő reakciós erőkkel uralják, a Kisgazdapárton keresztül ki 
akarják terjeszteni uralmukat az egész országra. (…) pártunk kongresszusa mély 
benyomást tett a Kisgazdapártra, de (…) úgy látni, hogy igazi jelentőségét, a nagy harc 
előtti seregszemlét még nem ismerték fel benne. (…) a magyar demokrácia a Baloldali 
Blokkal az élen el van szánva ennek az akadálynak a gyökeres kiküszöbölésére. 
Magukra vessenek, ha emiatt meglepetés éri őket.” El is indul az ügy felgöngyölítése, 
a vizsgálatokat a rendőrség államvédelmi osztálya részéről Péter Gábor, a honvédség 
katonapolitikai osztálya részéről pedig Pálffy József vezette.  

Érdekes, hogy a Kommunista Párt sajtója, a Szabad Nép mindig egy nappal az 
események előtt jár, és mindig cikkezik arról, hogy mi fog történni, és valóban, úgy is 
történik minden. Már 1947. január 5-én beharangozzák azt, hogy az államvédelmi 
szervek milyen köztársaság-ellenes összeesküvést lepleztek le, és hogy itt a Horthy-
rendszer visszaállítását tűzték ki célul. Aztán minden egyes nap a sajtó újabb és újabb 
információkat oszt meg, sorra hozza azokat a képviselőket, akik érintve vannak 
ebben: Jaczkó Pál - ő a Kisgazdapárt közigazgatási osztályának előadója -, Hám Tibor 
- a párt Politikai Bizottságának titkára -, Mistéth Endre - építési- és közmunkaügyi 
miniszter -, Vatai László, az „Igazság” című lap szerkesztője, Saláta Kálmán, a 
kisgazda képviselői csoport titkára, Kiss Sándor, a Parasztszövetség igazgatója, 
Horváth János és Vörös Vince, a Parasztszövetség osztályvezetői, valamint Gyulai 
László, akivel kapcsolatban korábban említettem, hogy egy másik ügyben már 
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elővették. Nincs kétség, hogy ezeken a képviselőkön keresztül a Kommunista Párt a 
legfőbb közjogi méltóságokat akarja elérni, konkrétan Nagy Ferencet, Kovács Bélát és 
Varga Bélát.  

Január folyamán felgyorsulnak az események, Rákosi például a Kommunista 
Párt központi vezetőségét tájékoztatja a koncepció kínálta lehetőségekről, hogy 
micsoda lehetőséget kínál ennek a koncepciónak a feltárása a Kisgazdapárt 
szétzúzására. Az események annyira fel is gyorsulnak, hogy 6 képviselőnek - köztük 
Horváth Jánosnak - az ügyével kapcsolatban szinte egy nap alatt történik minden. 
1947. január 17-én érkezik meg a Budapesti Népbíróság megkeresése, január 17-én a 
Népfőügyészség továbbítja a bíróság levelét a Házhoz, január 17-én van, amikor a 
Házban ezt bejelentik, és aznap a házelnök a bizottságnak kiadja az ügyet, és már 
aznap a bizottság hoz is egy döntést, amelyben a képviselők mentelmi jogát 
felfüggesztik. Mindannyiuknál az indok az 1946. évi VII. törvénycikk különböző 
paragrafusai, tehát a demokratikus államrend és a demokratikus köztársaság 
megdöntésére irányuló bűntett. 

Érdekes az is, hogy már a mentelmi bizottság döntése előtt, a felfüggesztés 
előtt ezek a képviselők fogságban vannak, tehát a rendőrségen minden egyes nap 
kihallgatásnak vetik alá őket. A kihallgatásokról Csicsery-Rónay Istvánnak van egy 
nagyon jó könyve, amelyben a Kisgazdapárt szétzúzásáról, illetve a koncepciós perről 
ír. Hogy milyen kihallgatásokban volt része a képviselőknek, azt ő írja le, és Jaczkó 
Pált idézi, aki szem- és fültanúja volt Hám Tibor vallatásának: „…Tibort a falhoz 
állították; mivel nem tett semmiféle beismerő vallomást, öt nap, öt éjjel állt a falnál. 
Csak napjában kétszer ülhetett le az ágy szélére evéshez. Első este lefeküdt a földre, 
mire elverték. Attól kezdve állt, mint aki mást nem tehet. Az őr a kinti kukucskáló 
nyíláson át figyelte. A harmadik naptól kezdve már nyitott ajtó előtt álltak ketten és 
vezényelték, hogy egyenesen álljon, és ne támaszkodjon a falhoz. A negyedik napon 
már önkívületi állapotban beszélt. Az ötödik napon többször összeesett.”  

Hám Tiborból elsősorban Kovács Béla ellen akartak terhelő vallomást 
kicsikarni, viszont Hám Tibor nem tett vallomást. Ő a vallatásáról és börtönbeli 
tapasztalatáról így emlékszik vissza: „Másfél óra múlva kivert a hideg verejték, hányni 
kezdtem. Guggoló állás! - parancsolta most vallatóm. Guggoltam, néztem a falat, de 
kezdtem már teljesen kimerülni, izmaim nem működtek, többször a földre estem. Egy 
idő után átvezettek egy sötét szobába, az asztalon arcomba fordított lámpa. „Pár nap 
múlva Kovács Béla is itt lesz. Figyelmeztetem: valljon!” - kiabálta vallatóm. Néma 
maradtam. Akkor összekötözték kezemet-lábamat és a falnak támasztottak. 
Összeestem. Felállítottak. Újra összeestem. Ütlegelni kezdtek, amiért szimulálok. „Na, 
hogy ízlik? Most nem lesz olyan nagy legény, mint a parlamentben volt!” Semmit sem 
mondani, semmit sem mondani! - ismételgettem magamban. Ha semmit sem 
mondok, ha nem vallok magam ellen hamisan, akkor csak az lesz a vád, amit ők 
kreálnak. …Újra cella. Vigyázzállásban a fal felé fordulva éjjel-nappal, napokon át. A 
tagjaim már teljesen megmerevedtek, lábam megdagadt, zoknim átnedvesedett (…) 
Lassan minden elsötétült előttem, csak kékes cikázást láttam, a cellát fojtó, kínzó szag 
töltötte be. Hallucinálni kezdtem, lezuhantam a folyosó kövezetére.” Valahogy így 
folyt, folyhatott a képviselők megtörése és vallatása. 

Az említett képviselők egészen 1947 júniusáig, 3-4 hónapon keresztül vizsgálati 
fogságban voltak, és csak június 12-én, az úgynevezett Mistéth-perben - tehát a 
miniszterről elnevezett perben - osztották ki számukra a büntetést, és mind az első-, 
mind a másodfokú ítéletben 2-4 év közötti fegyházra ítélték a képviselőket. Horváth 
Jánossal volt szerencsém személyesen is beszélni, őt az ítéletben 3,5 év 
kényszermunkára ítélték, ő azt mondta, hogy ebből a 3,5 évből aztán 4 év lett 
mindenféle jogi következmény nélkül. 
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A Kisgazda Párt vezetése sajnos későn érzékelte azt, hogy ebből probléma lesz, 
és ez hozzájuk is elér, hiszen január 17-én felfüggesztik a képviselők mentelmi jogát, 
és a Kisgazdapárt vezetése február elején ezeket a képviselőket kizárja a pártból. 
Aztán egy picit elkezd kapkodni a Kisgazpárt, 25 tagú vizsgálóbizottság felállítását 
kezdeményezi, de ekkorra már késő, hiszen a Kommunista Párt forgatókönyve 
alapján az ügy elér Kovács Béláig, és ellene gyűjtik az információkat.  

Az ő letartóztatásával kapcsolatban nagyon sok közismert tény van. Röviden, 
csak vázlatosan annyit, hogy 1947 januárjától már Rákosi és Szakasits követelik, hogy 
Kovács mondjon le pártfőtitkári pozíciójáról, felvetik a politikai felelősségét, hogy 
tudott az összeesküvésügyről, sőt nemcsak tudott róla, hanem tagja volt a Magyar 
Közösségnek is. Elindul egy hosszas huzavona, és próbálják meggyőzni a 
miniszterelnököt, Nagy Ferencet is, hogy igenis, Kovácsnak fel kell állnia. A 
Kisgazdapárt mindig-mindig hátrébb vonul ebben a küzdelemben, és a végén 
belemennek februárban abba, hogy Kovács a mentelmi jogát megtarthatja, de a 
mentelmi jogával együtt is önként menjen be a rendőrségre, és tegyen vallomást. Ez 
megtörténik többször is, ugyanakkor a Kommunista Párt továbbra is erőlteti azt, hogy 
a mentelmi bizottság üljön össze, és mentse fel, a mentelmi jogát függessze fel 
Kovácsnak. A mentelmi bizottság hosszas vita után nem menti fel, tehát a mentelmi 
joga továbbra is megmarad Kovácsnak, ennek ellenére továbbra is önként bemegy a 
meghallgatásokra.  

Hogy ezeken a meghallgatásokon mivel szembesülhet, azt Pfeiffer Zoltán, aki 
szintén kisgazdapárti képviselő és a későbbi Magyar Függetlenségi Párt elnöke, az ő 
elbeszéléséből tudhatjuk meg. Pfeiffer volt ugyanis az ügyvédje, és 1947. február 25-
én, tehát egy nappal Kovács elvitele előtt bemegy hozzá a kihallgatásra, és Pfeiffer 
kemény fellépése Péter Gáborral szemben eredményt hoz, hiszen el tudja magával 
vinni a kisgazda politikust, viszont itt leírja, hogy milyen állapotban találkozik Kovács 
Bélával.  

Idézet Pfeiffer Zoltántól: „Péter Gábort szemmel láthatólag megzavarta 
agresszív fellépésem. (…) Pár perc múlva ott volt velem Kovács Béla. Férfias alakja 
megroppant, barátságos arcára ráfagyott a rémület. Nyöszörögve mondta: ’Ezt nem 
lehet túlélni.’ Látva összeomlását csak annyit mondtam neki, azt csinálod, amit én, s 
Péterhez fordulva kijelentettem: most pedig elmegyünk. (…) A kocsiban Kovács Béla 
nyögve, akadozva visszapergette a történtek filmjeit. Bement a rendőrségre, Péter 
Gábor fogadta udvariasan és átadta egy tisztjének, aki őt egy homályos terembe 
kísérte. A helyiség egyszerre megtelt emberekkel, akik öblös hangon, egyre fokozódó 
erőséggel gyalázták: Hazaáruló! Bitang reakciós gazember! Büdös paraszt! Titkos 
társasági összeesküvő! (…) Ezután az idegkezelés után elvezették Timár István 
referenshez. (…) Igyekezett magához térni, de nem tudott, mert egymás után hozták 
be a fiúkat, a kisgazdapárti képviselőket, parasztszövetségi tisztségviselőket - azokról 
a képviselőkről van szó, akiknek a mentelmi ügyeiről az előzőekben beszéltem -, akik 
könnyesen mondták a szemébe, hogy igenis ő volt a titkos társaság irányítója, az 
összeesküvés politikai támogatója. Ettől a szembesítéstől összeroppant, és akkor 
kezdett eszmélni, amikor velem találkozott Péter Gábor szobájában.” - írja Pfeiffer. 

Aztán később, egy nappal később Kovácsot elhurcolták a szovjet hadsereg 
tisztjei, és a szovjet hadsereg volt a kihallgatója, nem is a magyar belügyi szervezetek. 
A következő hónapokban sorra jöttek az ügyészségtől a beadványok, az újabb és újabb 
jegyzőkönyvek, amelyek tovább bizonyították Kovács bűnösségét. Nagyon érdekes - 
majd, ha az előadás végén pár dokumentumot tudok mutatni -, hogy milyen állapotok 
uralkodtak. A Legfelsőbb Ügyészség vezetője 1947 áprilisában levelet ír a 
Kommunista Párt elnökének, Rákosi Mátyásnak, és kérdezi tőle, hogy mi legyen a 
továbbiakban Kovács Bélával kapcsolatban, és javasolja, hogy ilyen és ilyen lépéseket 
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kell tenni. Tehát az ügyészség és a Kommunista Párt nagyon szorosan 
együttműködött, ha finoman akarok fogalmazni.  

A Kisgazdapárt főtitkárának az elhurcolása tehát bizonyította a magyar 
szuverenitás hiányát és a magyar parlamenti demokrácia hiányosságait is. A 
későbbiekben is Kovács Béla kihallgatásánál a szovjet hatóságok egészen 1947. 
március 1-je és május 22-e között folytattak le kihallgatásokat. A mentelmi jogát 
sohasem függesztették fel, ennek ellenére hurcolták el, és a Nemzetgyűlés júliusi 
feloszlatásával megszűnt a mandátuma is. A miniszterelnök, Nagy Ferenc ekkor már 
érzékelte a problémát, többször fordult levélben a szovjet hatóságokhoz, de érdemi 
válasz soha nem érkezett.  

Szintén a Nemzetgyűlés ideje alatt, pár kevésbé borús hangulatú mentelmi 
ügyet szeretnék itt ismertetni. Szó volt róla, hogy a parlamentnek fegyelmi joga is 
volt, és úgynevezett rendreutasítások is történtek. Három rendreutasítást emelnék ki. 
Az elsőben Vásáry István - ő egy kisgazdapárti politikus, és Debrecen polgármestere 
volt pár éven keresztül, aztán a Kisgazdapártból kilépve szabadságpárti politikus volt 
-, ő 1946. július 31-én az államháztartás viteléről szóló törvényjavaslat vitáján a 
kormány pénzpolitikáját bírálva kijelentette: „A stabilizációval hitegetik és 
bolondítják a világot.” Ez elég volt az elnöknek ahhoz, hogy durva sértésnek minősítse 
szavait, a mentelmi bizottság elé utasította, és 30 napos kizárásban részesítette a Ház. 
Ez azért volt fontos, mert ez alatt nem léphetett be a Házba, a bizottság munkájában 
sem vehetett részt, és természetesen a kizárás időtartamára nem járt neki 
pénzjuttatás sem. 

Egy következő rendreutasítás Kossa István kommunista képviselőé, aki a Ház 
alelnöke, majd az ’50-es években különböző minisztériumok vezetője volt. Ő Drózdy 
Győző szabadságpárti képviselőt sértegette, hazaárulónak nevezte, és közerkölcsöt 
sértő kijelentést tett: „Úgy látszik a képviselő úrnak valami igen értékes részei 
lehettek, amiért a nők érdemesnek tartották…” Szintén a mentelmi bizottság elé 
utasították Kossát, s az ő büntetése a Ház ünnepélyes megkövetése volt. Szintén a Ház 
ünnepélyes megkövetésére ítélték Nagy Vince szabadságpárti képviselőt a 
tanácskozás rendjének megzavarása miatt.  

A Ház megkövetése úgy történt, hogy a képviselőnek a terem közepére kellett 
mennie, és hangosan a következőket kellett mondania: „Tisztelt Nemzetgyűlés! A 
Tisztelt Ház határozatának megfelelően a házszabályok rendelkezéseivel szemben 
tanúsított magatartásom miatt a Tisztelt Házat ünnepélyesen megkövetem.” A 
Nemzetgyűlés idején ilyen és ehhez hasonló mentelmi jogi ügyek, a mentelmi jog 
megsértései történtek.  

Röviden kitérnék még itt az Országgyűlésre. Magyarországon, 1947. augusztus 
31-én tartottak választásokat, ez volt a híres kékcédulás választás. A Kommunista Párt 
taktikája itt a történelmi tanulmányokból ismert. Az volt a céljuk, hogy az ellenzéket 
minél jobban megosszák, tehát több párt indulását is engedélyezték, ezért jött létre a 
jobboldalon egy eléggé fragmentált, szétosztott parlamenti struktúra, viszont az 
előkészületek és a befektetett energiához képest nem volt átütő eredmény, hiszen a 
Kommunista Párt 22 százalékot ért el, a Demokrata Néppárt, mely először indult 
Barankovics István vezetésével, a szavazatok 16,4 százalékát érte el, a Pfeiffer Zoltán 
vezette Függetlenségi Párt 13,4 százalékot, a Balogh István vezette Független Magyar 
Demokrata Párt 5,2 százalékot ért el és a Keresztény Női Tábor, Slachta Margit 
vezetésével 4 mandátumot juttatott be. 

Azt mondhatjuk, hogy ha a Kisgazdapárt megmaradó része nem megy be ismét 
a koalícióba, a szokásos négyfős koalícióba, mint ami az előző Nemzetgyűlés idején is 
volt - Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Kisgazdapárt, Nemzeti 
Parasztpárt -, akkor ezekkel a jobboldali irányultságú pártokkal a Kisgazdapárt 
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többséget alkotott volna 60:40 százalékban, de így, hogy koalícióba tömörültek a 
kisgazdák is, az a Kisgazdapárt, amelyik már egy teljesen lefejezett Kisgazdapárt volt, 
hiszen Nagy Ferenc már Svájcban volt, Varga Béla is elhagyta az országot, a többi 
képviselő, ahogy láthatjuk, börtönben ül, akinek éppen nem sikerül elmenekülnie az 
országból; tehát így ült össze az Országgyűlés. Ez az arányeltolódás tükröződött már a 
mentelmi bizottság összetételében is, ugyanis a 15 fős mentelmi bizottságban 4 
kommunista, 3-3 szociáldemokrata és kisgazda, 2-2 parasztpárti és függetlenségpárti 
és 1 demokrata néppárti képviselő kapott benne helyet, az elnök továbbra is Farkas 
Mihály volt.  

Egy érdekes és megmosolyogtató eset, hogy 1947. november 20-án összeült a 
mentelmi bizottság, és Marosán György bizottsági előadó bejelentette, hogy még az 
előző ciklusból 5 mentelmi ügy iratait elszórta, nincs nála. Persze, azért viccesebb volt 
az egész, mert Marosán a Nemzetgyűlés elnöki titkárságára próbálta ezeket hárítani, 
de ők állították, hogy a képviselő nem adta vissza nekik a mentelmi ügyek iratait, sőt 
a Nemzetgyűlés elnöki titkára, dr. Stépán Ferenc még el is ment Marosánhoz, és 
Marosán a lakásán jelezte, hogy utána fog akkor nézni, valószínűleg az országgyűlési 
választások előkészületeiben - ne felejtkezzünk el a kékcédulás választásokról, biztos 
nagyon sok dolga volt -, ezek a mentelmi iratok elkeveredtek. Aztán persze élhetünk 
pici az összeesküvés-elmélettel is, ha megnézzük, hogy milyen mentelmi ügyek iratai 
kavarodtak el. Az öt mentelmi ügyből három például Horváth Márton kommunista 
párti képviselő rágalmazási és becsületsértési ügyeit tartalmazta. Sajnos ezek a 
mentelmi ügyek nincsenek meg a levéltári anyagban sem, ez Marosán György 
képviselő úr, bizottsági előadó lelkén szárad. 

Röviden szólnék még arról, hogy az Országgyűlésben milyen fontos mentelmi 
ügyek voltak. Ilyen fontos ügy volt Pfeiffer Zoltán és pártjainak, politikusainak a 
mentelmi ügye. Később a Választási Bíróság utólag megsemmisítette a Magyar 
Függetlenségi Párt mandátumait, de azért arra még volt idejük november elején, hogy 
Pfeiffer Zoltán mentelmi jogát is felfüggesszek. Fasiszta összeesküvéssel vádoltak egy 
olyan képviselőt, aki 1944-ben zsidók százait próbálta menteni. Pfeiffer végül is nem 
várta meg, hogy a mentelmi jogát felfüggesszék, hamarabb elhagyta az országot.  

Itt még nagyon fontos, Pfeiffer mentelmi bizottsági tárgyalásánál, hogy a 
bizottság most már nem is nagyon leplezte, hogy politikai döntéseket hajt végre. 
Ennek egyik legfontosabb jellemzője a Marosán és Ráth Ferenc - ő egy 
függetlenségpárti képviselő volt - közötti szóváltás a bizottsági ülésen. „Ráth: Kedves 
Marosán képviselő úr, módja lesz hozzászólni jogi érvekkel az én jogi érveimhez. 
Marosán: Csak politikai érveim lesznek Uram! Azok ütik a jogi érveket! Ráth: Most 
igen, általában. Elnök (Farkas Mihály): Mindig!” Tehát a politikai érvek mindig ütik a 
jogi érveket. Nem is csoda, hogy itt felfüggesztik a mentelmi jogát, de ahogy 
említettem, Pfeiffer elhagyja az országot.  

A szociáldemokrata képviselőkkel is leszámolnak. Peyer Károly 
szociáldemokrata párti volt vezetőnek is hasonló mentelmi ügye van, őt szabotőrnek 
és kémnek állítják be, és vádolják meg. Szintén felfüggesztik a mentelmi jogát, de ő se 
várja meg ezt, hanem ő is hamarabb elhagyja az országot. Őt nemcsak a 
mandátumától, hanem a magyar állampolgárságától is megfosztják, és 1948 
februárjában 8 év fegyházra ítélik.  

Utolsó pontként még pár kereszténypárti képviselő mentelmi ügye: a 
legjellemzőbb Slachta Margit, a Keresztény Női Tábor képviselője, aki az 1947. 
október 28-i ülésen a nemzet tekintélye és külpolitikai érdekei ellen durva sértést 
követ el azzal, hogy megemlíti, hogy az anyagi jóvátétel, amit fizetni kell az országnak, 
abban benne foglaltatik-e, hogy materiálisan, tehát emberanyaggal, emberekkel is 
kell-e fizetni. Ezt sértésnek veszik a kommunista párti képviselők, bizottság elé 
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állítják, s a bizottság pedig 6 hónapra felfüggeszti a képviselői jogállását, tehát 6 
hónapig ki van tiltva az ülésről.  

Alig telik el a 6 hónapos kitiltás, amikor 1948 júniusában tárgyalta a parlament 
az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot -, ezen a kormány elfogadta az 
iskolák államosítását -, és hatalmas hangzavar volt az ülésen. Érdekesség, hogy az 
ülésen van az egész korszakban az első és egyetlen név szerinti szavazás, ezt a 
Demokrata Néppárt 66 képviselője kérte; természetesen 230:63 arányban ezt 
elutasítják, így elfogadják az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot. A 
törvényjavaslat elfogadása után a Ház nagy lelkesen feláll, és eléneklik a Himnuszt, 
Slachta pedig ülve maradt a helyén, még mindig az események hatása alatt van, hogy 
elfogadták ezt a törvényjavaslatot, viszont a képviselők, hogy nem áll fel és nem énekli 
el a Himnuszt velük együtt, hazaárulásnak, nemzetgyalázásnak tekintik ezt, és mivel 
visszaeső, kétszer 6 hónapra ideiglenes zárják el. Ekkor a Ház elnöke már Nagy Imre, 
akinek a szerepe egy másik előadás témája lehetne, hogy a mostani megítélése milyen 
latba esik. Itt azért egy picit még máshogy viselkedett mint a későbbiekben, az ’56-os 
szerepében. Tehát Slachtát így kizárják, és a többi képviselővel, például Gróh 
Józseffel is hasonlóan járnak el.  

Gróh József mentelmi ügyének tárgyalásakor már arra se ügyel a mentelmi 
bizottság elnöke, hogy a tagokat meghívja. Vértes István - független magyar 
demokrata párti képviselő - az ülés kezdete után fél órával érkezik, mert elmondása 
alapján az ülés kezdete előtt 15 perccel értesítették csak telefonon. Ekkor van az, hogy 
a mentelmi bizottság hamarabb összeül egy nappal, mintsem hogy a bejelentés 
elhangzott volna a Házban, tehát már előre le van gyártva a mentelmi bizottság 
határozata, és már a részletre, már a látszatra sem ügyelnek.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy a parlamentben a demokratikus eszközök, a 
képviselőket megillető demokratikus jogok már csak papíron léteznek, és fokozatosan 
egy egypárti diktatúrába megy át az ország, az ellenzéki pártokat fokozatosan 
felszámolják, tagjait eltávolítják a politikai életből, tehát a teljes és totális 
szovjetizálás útjában áll az ország. Ahogy említettem, és ahogy lehet is látni, a nemzeti 
demokrácia képviselőinek, politikusainak jó része kénytelen elhagyni az országot, a 
hátralévő életét nyugati emigrációban tölteni, aki viszont nem ilyen szerencsés, az 
börtönben vagy kényszermunkára ítélve él ebben az országban. Persze van és lesz 
egy-két olyan kisgazdapárti, demokratapárti képviselő, aki megéli az 1990-es 
rendszerváltást, de ez mindenképpen a magyar demokráciának egy súlyos törése, és 
ez a mentelmi jogon keresztül is látható és tapasztalható. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. Ahogy elnök úr is mondta, itt lehetőség van 
hozzászólásra, észrevételekre, de amíg ezen gondolkodnak, addig én egy pár 
dokumentumot a kivetítőn megmutatnék. (Elindul a vetített számítógépes 
prezentáció.)  

Az első dokumentum, amelyről említést is tettem annak kapcsán, hogy a 
Legfőbb Ügyészség mennyire volt a Kommunista Párttal összeköttetésben, látszik, 
annyira, hogy dr. Domokos József legfőbb ügyész - ahogy láthatjuk is itt a levélben -, 
Rákosi elvtársnak Kovács Béla mentelmi ügyével kapcsolatban ír egy levelet, és ebben 
leírja, hogy a jegyzőkönyvek feldolgozása megtörtént, kéri a sürgős, egy-két órán 
belüli rendelkezést a tekintetben, hogy mely módozatot vegyék figyelembe, mert a 
közbeeső 4 napi hivatali szünet miatt még aznap délelőtt kellene utasítást adni a 
jegyzőkönyv módozat szerinti keresztülvitelére. Ez egy 1947. április 3-ai levél, 
láthatjuk ebből is, hogy abszolút megrendelésre dolgozott az ügyészség is. 
(Dr. Vitányi István megérkezik az ülésterembe.) 

Amit még szeretnék itt megmutatni, ezek a Kovács Bélával kapcsolatos levelek. 
Kovács Béláné írta ezt a levelet Varga Bélának, a Nemzetgyűlés elnökének, február 
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26-án, amelyben bejelenti a férje letartóztatását és azt, hogy magukkal vitték, és kéri, 
hogy a mentelmi jog megsértését a Nemzetgyűlésnek jelentse be az elnök úr, ami 
egyébként meg is történt február 26-án. 

Itt látható egy levél, a Nemzetgyűlés elnöke, Varga Béla mindig ilyen 
levelekben küldte át az ügyet a mentelmi bizottság elnökének, Farkas Mihálynak. 
Illetve természetesen ez csak a kísérő levél volt, hiszen a bíróság és az ügyészség 
iratait mindig csatolták ezekhez az iratokhoz.  

Amit még szeretnék megmutatni, az Vértessy Károly levele. Említettem, hogy 
amikor elhagyja az országot, szabadságot kér a Nemzetgyűlés elnökétől. Ezt a levelet 
már külföldön írja, viszont úgy tünteti fel, hogy ez Sopronban van feladva 1947 
márciusában, és úgy tesz, mint hogyha nem tudnának róla, hogy már nem tartózkodik 
az országban, s ennek ellenére mégis 4 hónapi szabadság engedélyét kéri.  

Nem tettem említést vagy csak áttételesen Jaczkó Pálról, aki szintén egy 
kisgazdapárti képviselő volt. Jaczkó Pál, illetve Saláta Kálmán szintén kisgazdapárti 
képviselőnek egyszerre voltak mentelmi ügyei. Saláta Kálmánnak kalandos 
körülmények között sikerült megszöknie, mégpedig úgy, hogy több napon keresztül 
bujkált az Országgyűlés épületében, és Saláta Kálmán volt talán az egyetlen képviselő, 
akinek 5 ezer forintos vérdíjat tűztek ki a fejére. Tehát neki sikerült elmenekülnie, 
Jaczkó Pálnak viszont nem. Ebben a dokumentumban az látható, hogy az anyja, 
Jaczkó Pálné bejelenti fia mentelmi jogának a megsértését. Jaczkó nem tudott 
elszökni, mégpedig azért nem, mert - ahogy lehet is itt olvasni az utolsó bekezdésben - 
a lakásán megjelentek a titkosrendőrök, és este házi őrizetbe vették a képviselőt. 
Ahogy írják, két detektív az ágya mellett ült, állandóan követték a lakásában, majd el 
is vitték a lakásáról, ezzel megakadályozták Jaczkó Pál szökését.  

A rendreutasításokkal kapcsolatban látható itt egy kitiltás. Vásáry Istvánnál 
említettem, hogy 30 napra kitiltják a Nemzetgyűlés üléséről, és a Ház elnöke, Varga 
Béla levele olvasható itt, amelyben a háznagyot értesíti arról, hogy Vásáry 30 napos 
ideiglenes eltiltásban részesül.  

Annak a bizottsági ülésnek az egyik határozata olvasható itt - említést tettem 
Gyulai és Fillér képviselők mentelmi jogáról -, amikor ezt tárgyalták, a bizottsági 
elnök, az akkor még kisebbségben lévő baloldali képviselők megsértődtek, hogy a 
mentelmi bizottság nem függesztette fel a képviselők mentelmi jogát, ezért itt egy 
kisebbségi véleményt nyújtottak be a Házhoz, ahogy lehet is látni az aláírásokból, 
Marosán György, Orbán László, Farkas Mihály, Révész Mihály, alul talán Szélig Imre 
aláírása olvasható, akik kommunista párti és szociáldemokrata párti képviselők.  

Közben kérdezem elnök urat, hogy mennyi idő van még hátra, csak hogy 
hagyjunk időt az esetleges kérdéseknek is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, jó, ha itt elvarrjuk a szálat. 
 
SZIKSZAI ZSOLT történész: Csak érdekességként mutatnám még ezt meg, 

hogy ilyen iratok maradtak fenn.  
 
ELNÖK: Valóban rendkívül érdekfeszítő, amikor az előadás mellett látjuk 

magukat a történelmi dokumentumokat is. Nagyon szépen köszönjük. 
Köszönöm szépen Szikszai Zsolt történész úr érdekfeszítő előadását, mely 

egyben megrázó is volt. Hallottunk prejudikált vádakról, nevesítetlen, bizonyítékok 
nélküli eljárásról, koncepciós eljárásról, tulajdonképpen arról, amit Bacsó Péter „A 
tanú” című filmjében úgy fogalmazott meg Pelikán által, hogy „Virág elvtárs, ez nem a 
vádirat, hanem már az ítélet.” Tehát ez, ami nagyon távoli, messzi időnek tűnt - ha itt 
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körbenézek a teremben, az életkorokat szemlélve -, akkor láthatják, hogy sajnos ez 
valóság volt, ez nem történet, nem mese, hanem ez a valóság volt. 

Kérem, tegyék fel kérdéseiket, fejtsék ki véleményüket, észrevételeiket vagy 
esetleg ellenérveiket a hallottakkal kapcsolatban, és ahogy kértem, mikrofon előtt, a 
név bemondásával. Köszönöm. 

 
DR. GÉCZI JÓZSEF ALAJOS: Géczi József vagyok, a bizottságnak voltam 

három ciklusban az elnöke, egyben pedig az alelnöke. Csak meg akarom köszönni az 
előadást, mert egy tucatnyi egyetemistával vagyok itt fent mint tanár a politológus és 
joghallgatókkal együtt. Azt gondolom, az ő nevükben is megköszönhetjük az előadást, 
és biztos vagyok abban, hogy hasznukra vált. Ez az előadás nemcsak a korszak miatt, 
hanem azért is volt számunkra érdekes, mert az egyedi példák mutatják meg, hogy 
valójában mi történt. A korszakot feldolgozta a történelem, vannak statisztikák, de 
hogy az egyes példák mögött látható csak, hogy micsoda emberi drámák voltak, és a 
zsarnokság mélységeit és embertelenségeit is bemutatta most nekünk az előadó. 
Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Egyéb hozzászólás nem lévén, 

megkérem önöket, hogy tapsoljuk meg az előadónkat. (Taps.)  

Az ülés berekesztése 

A jegyzőkönyv számára még elmondom, hogy időközben, az előadás alatt 
Vitányi István képviselőtársunk megérkezett, így a helyettesítése már hatálytalanná 
vált.  

Köszönjük szépen előadónknak, hogy itt volt, vendégeinknek, hogy itt voltak, 
és engedjék meg, hogy egy kis büfére meghívjuk önöket az előadás zárásaként. A mai 
bizottsági ülést ezennel berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc) 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


