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Amikor Ghyczy Kálmán,
Kossuth Lajos, Szemere
Bertalan és kollégáik
megszövegezték az 1848. évi
III. törvénycikket, legfeljebb
csak sejthették, hogy az
utókor számára nem lesz
teljesen megfelelő az általuk
megalkotott konstrukció,
azon módosításokat kell
majd végrehajtani. A
törvénycikk megfogalmazása
szerint „[m]indegyik
osztálynak, valamint az ahoz
tartozó, s az illető
osztályfőnökök vezérlete alatt
állandó hivatalos
személyzetnek élén külön
minister áll.”1 A szemet
gyönyörködtetően egyszerű
törvényszövegből
nyilvánvaló, hogy a

törvénycikkben felsorolt
minisztériumokat
(osztályokat) és azok
személyi állományát egy
miniszter vezeti. Az első
világháborút megelőző
időszakban ez a tétel igaz
volt, a nagy világégést
követően ellenben már nem.
Az első, itt említendő kirívó
eset 1919-ben történt, a
Friedrich-kormány alatt. Az
1919. szeptember 30-i
minisztertanácsi ülésen az
első napirendi pont a
következő volt: „Javaslat gr.
Bethlen István kinevezésére
az Erdély ügyi miniszternek.”2
A minisztertanácsi
jegyzőkönyv szerint Friedrich
István miniszterelnök
elmondta, hogy a székelyek
és Erdély ügyei nagy
fontossággal bírtak, és
jelentős munkaterhet
jelentettek, ezért azt a
továbbiakban a
Miniszterelnökség nem tudta
ellátni. Ezért egyeztetett
Bethlen Istvánnal, hogy
vállalja el ezeknek az
ügyeknek a vezetését, és
lépjen be a kormányba.
Eddig a pontig – a
körülményekhez képest –
minden szinte a szokott
mederben zajlott. Azonban a
miniszterelnök hozzátette,
hogy úgy állapodtak meg,
hogy Bethlen vállalja a
feladatot, leteszi a miniszteri
esküt, de hivatalosan és
nyilvánosan miniszterként
sehol nem jelenik meg. Erre
utalt már a minisztertanácsi
jegyzőkönyvhöz csatolt
jelenléti ív is, ahol Bethlent
erdélyi titkos miniszterként
tüntették fel. A
minisztertanács döntése
végül az lett Rubinek Gyula
földművelésügyi miniszter

javaslatára, hogy Bethlen a
saját védelmében ne tegye
le a miniszteri esküt. Olybá
tűnhet a körülmények
alapján, mintha nem is lett
volna komoly szándék erre a
titkos miniszterségre. Azt
várnánk, hogy eskü, és így
miniszteri felelősségvállalás
hiányában ezen aggályos
miniszteri álláshoz valós
cselekmények nem tartoztak,
ennek az egyedi politikai
közjátéknak nem volt
utóélete. A várakozásunkkal
ellentétben azonban a titkos
minisztérium valóban
megkezdte működését, két
főosztállyal látta el a hozzá
rendelt feladatokat. Bethlen
szerint szükség volt a titkos
szervezkedésre, mivel joggal
tarthattak a megszálló
hatalmak retorzióitól. A titkos
minisztérium formálisan a
Huszár-kormány
megalakulásáig működött,
de a gyakorlatban még ennél
is tovább vitték a rájuk bízott
ügyeket.3
A második esetünk szintén
páratlan a magyar közjog
történetében. A helyzetet a
legtárgyilagosabban a
kaposvári megjelenésű UjSomogy világította meg
1924. május 27-i számában:
„A pénzügyminisztériumot
jelenleg négy miniszter
vezeti. Korányi Frigyes báró a
reprezentatív és felelős
miniszter, aki a politikumot
képviseli, Kállay Tibor a
szanálási programmot
végrehajtó miniszter, Búd
János adminisztratív
miniszter és Vértessy Jenő
miniszteri rangra emelt
miniszteri tanácsos.”4 A
valóságnak ez a szelete nem
véletlenül keltette fel a sajtó
érdeklődését, és korbácsolta

fel az ellenzéki sajtó
indulatait. Egyrészt az egy
minisztériumban
foglalkoztatott több miniszter
nem illeszkedett a magyar
közjogi hagyományba, és
kifejezetten ellentétes volt az
1848. évi III. tc. fentebb
idézett szakaszával. Másrészt
a szanálási törvény
végrehajtásának
időszakában, a közigazgatás
karcsúsításakor joggal keltett
indulatokat a miniszteri
állások ily elburjánzása. Az
indokok – csakúgy, mint a
bethleni titkos miniszterség
esetében – nyilvánosak
voltak. Bud János
tehetségéhez és munkájához
– amelyről még az ellenzéki
sajtóorgánumok is szinte
kivétel nélkül elismerőleg
szóltak – Bethlen
miniszterelnök ragaszkodott.
A hivatalos, MTI számára
adott indoklás szerint a
szanálási terv végrehajtásával
kapcsolatban a pénzügyi
kormányzatra súlyos terhek
hárultak, Korányi
pénzügyminisztert olyan
munkatöbblet terhelte, hogy
az elvégzendő feladat sikere
érdekében őt átmenetileg
mentesíteni kellett az
ügykörébe tartozó, főleg
adminisztratív feladatok alól.
A pénzügyminiszter
felelősségének érintése
nélkül ezeket az
adminisztratív feladatokat
vette át Bud János.5 Az 1848.
évi III. tc. értelmében valóban
nem volt lehetőség arra,
hogy egy minisztériumban
több miniszter lehessen, így
volt némi alapja annak, hogy
a sajtó „alkotmányjogi
anarchiaként” bélyegezte
meg a Bethlen-kormány e
sajátosságát. Nem segített a
helyzeten az sem, hogy a

Bud Jánost miniszterré
kinevező kormányzói irat
szerint ő „a
Pénzügyminisztériumnak a
Minisztertanács
által kijelölendő
ügyköre
(adminisztratív
ügyek) ideiglenes
ellátásával
megbízott tárca
nélküli miniszter”
lett.6 Sajnos a
levéltárból
hiányoznak a
minisztertanácsi
jegyzőkönyvek,
amelyekből ez a
minisztertanácsi
kijelölés
megállapítható
lenne.
A harmadik
példában szintén
Bud János
játszott jelentős, úttörő
szerepet. Az 1928.
szeptember 5-i kormányzói
elhatározás szerint Bud
János tárca nélküli
közgazdasági miniszter lett.7
A kinevezésben olvasható,
hogy az új miniszter feladat
az ország gazdasági
politikájának egységes
irányítása lett. A hivatalos
szövegekben
(minisztertanácsi
jegyzőkönyv, költségvetési
törvény) egyszerűen
közgazdasági miniszternek
hívták. A sajtó azonban
nagyon hamar reagált a tárca
nélküli miniszter feladatára,
így a gazdasági
csúcsminiszter elnevezéssel
illették. És valóban: az ország
gazdaságpolitikájának
egységes irányítása a
minisztériumok közötti
koordinációt jelentette. Úgy
tűnik, mintha ez a miniszter –
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akinek a szakértelmében a
miniszterelnök bízott –
magától a miniszterelnöktől
vagy a minisztertanácstól

vette volna át feladatot. Erre
tekintettel abszolút helytálló
volt a csúcsminiszter
elnevezés. Ezzel együtt, ezzel
a konstrukcióval Bud úttörő
volt; a csúcsminiszteri
pozícióban később Imrédy
Béla és Reményi-Schneller
Lajos követték.
Amikor Ghyczy Kálmán,
Kossuth Lajos, Szemere
Bertalan és kollégáik
megszövegezték az 1848. évi
III. törvénycikket, legfeljebb
csak sejthették, hogy művük
maradandó lesz. Biztosan
nem állt szándékukban az,
hogy ez a törvénycikk
megmerevedve akadályozza
az ország érdekeinek
megfelelő kormánystruktúra
kialakítását, de talán arra sem
gondolhattak, hogy a
törvénycikk alapján a
fentebb említettek
bekövetkezhetnek.
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