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A lig egy éve jelent meg a „Magyarország századai" 
című dokumentum-válogatás, amely a magyar tör

ténelem és jogfejlődés Szent Istvántól 1956-ig terjedő 
majd ezer évéből válogatott. A legújabb, a Nemzeti 
Tankönyvkiadó gondozásában megjelent összeállítás 
történelmünk utolsó, a második világháború végétől 
napjainkig terjedő időszakának, döntően politikai, dip
lomáciai forrásait gyűjtötte össze. Az Izsák Lajos és 
Nagy József által szerkesztett kötet a tárgyalt időszakot 
kronológiai felosztásban kilenc fejezetre bontja. Az 
egyes fejezeteket a korszak legfontosabb eseményeinek 
összefoglalója vezeti be, ezt követik az egyes korszak
ok válogatott forrásai, amelyek között találhatunk az 
egyes korszak politikai berendezkedése szempontjából 
meghatározó törvényeket, pártprogramokat, politikai 
beszédeket, diplomáciai tárgyalásokról szóló és egyéb 
dokumentumokat.

Az első fejezet a második világháborút követő három 
év koalíciós kormányzásának korszakát, a többpárti 
polgári demokrácia kommunista párt által szovjet segít
séggel való folyamatos felszámolásának történetét mu
tatja be. A korszak legfontosabb törvényei közt megta
láljuk az 1945-ös választójogi törvényt, a köztársasági 
államformát bevezető 1946: I, törvényt, valamint a 
Rákosiék által a többpártrendszer szétverésére használt 
köztársaság védelméről szóló 1946:VII. törvényt. A 
külpolitikai eseményeket tárgyaló források között meg
említendő a moszkvai fegyverszüneti egyezmény, a pá
rizsi békeszerződés, a tragikus magyar-csehszlovák la
kosságcsere-egyezmény, valamint szovjet vezetők tit
kosjelentései a magyar belpolitikai helyzetről. A belpo
litikai források között megtalálhatók az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és Ideiglenes Nemzeti Kormány iratai, 
néhány politikai párt választási programja, és Nagy Fe
renc memoárjának egy részlete is. Talán egyedül az 
1947-es választásokra, a hírhedt kékcédulás csalásra 
utaló dokumentumok hiányolhatok e kor forrásai közül.

A második fejezet a totális diktatúra, a Rákosi kor
szak forrásait tárgyalja 1948-tól 1956-ig. A pártállami 
rendszer jellemzője, hogy bár ekkor is születtek törvé
nyek, a tényleges politikai döntéseket a pártközpontban, 
illetve Moszkvában hozták meg. Ezért e kor dokumen
tumai között a Magyar Dolgozók Pártjának határozatai, 
illetve vezetőinek a szovjet vezetéssel folytatott levele
zése, és a Szovjetunióval kötött külpolitikai szerződé
sek, így a szovjet megszállást legitimáló Varsói Szerző
dés tekinthetők a legfontosabb forrásnak. Emellett per- 

—  sze találunk fontos, a diktatúrát igazoló törvényeket is.

köztük a pártállami alkotmányt vagy az iskolák államo
sításáról szóló jogszabályt. A korszak utolsó éveinek 
enyhülő diktatúráját tükrözi az írók és művészek párt
vezetéshez írt memoranduma.

A harmadik fejezet az 1956-os forradalom dokumen
tumaiból válogat. A forradalom forrásai közt kiemelt je
lentőséggel bírnak a politikai beszédek, nyilatkozatok, 
újságcikkek. A forradalom miniszterelnökének, Nagy 
Imrének nyolc beszéde mellett Mindszenty bíboros, 
Bibó István beszéde, kormány-és pánnyilatkozatok, tu
dósítások, és újjáalakuló pártok programjai találhatók e 
fejezetben.

A negyedik fejezet a forradalmat követő megtorlás 
1956-tól 1963-ig tartó korszakának dokumentumait 
mutatja be. A fejezetben tárgyalt időszak legfontosabb 
forrásai az SZKP vezetőinek, valamint a hazánkban tar
tózkodó szovjet tábornokoknak jelentései, a Kádár-kor
mány megalakulása, az immár MSZMP-nek nevezett 
állampárt központi bizottsági határozatai és jegyző
könyvei, továbbá a megtorlást szolgáló rendkívüli kor- 
mány-és törvényerejű rendeletek. A kor dokumentuma
inak bemutatását a megtorlásnak véget vető. az 1963-as 
általános közkegyelemről szóló rendelet zárja.

A konszolidált Kádár-rendszer korszakát a forrás- 
gyűjtemény három szakaszra bontva tárgyalja. Az ötö
dik fejezet az 1968-ig tartó időszak, a hatodik az 
1968-1981 közötti évek, a hetedik pedig a pártállami 
rendszer gazdasági, majd politikai hanyatlásának korát 
tárgyalja 1981-től 1988-ig. Az ötödik és hatodik rész
ben található dokumentumok többségét az MSZMP KB 
gazdasági és szakpolitikai tárgyú határozatai, értékelé
sei alkotják, de megtaláljuk a Varsói Szerződés hadse
regeinek 1968-as csehszlovákiai bevonulásáról szóló 
közleményt, a helsinki záróokmány alapelveit, vagy 
Cyrus Vance-nek a Szent Korona hazatérésekor mon
dott beszédét. A pártállami rendszer hanyatlásáról szó
ló hetedik fejezet KB-és minisztertanácsi határozatai 
mellett megtaláljuk a kötelező kettős jelölést bevezető 
1983-as választójogi törvényt, valamint a rendszervál
tás néhány fontos forrását, így a Beszélő Társadalmi 
Szerződését, vagy a Lakitelki Nyilatkozatot.

A nyolcadik fejezet a rendszerváltozás három évét 
tárgyalja. A kor legfőbb forrásai között első helyen a 
rendszerváltó, alkotmányos kérdéseket szabályozó tör
vényeket, illetve az azokat előkészítő, a politikai refor
mokat lehetővé tevő párthatározatokat kell említeni. 
Ebben a fejezetben találhatjuk az újonnan alakult pártok 
programjait, a Nagy Imre temetésén elhangzott gyász
beszédeket, valamint a szovjet csapatok kivonásáról 
szóló egyezmény. A fejezetet az első szabadon válasz
tott magyar miniszterelnök programbeszéde zárja. Az 
utolsó fejezetben a magyar többpárti demokrácia első 
tíz évének néhány jelentősebb törvényeit találjuk, így a 
kárpótlási, vagy a NATO-csatlakozási törvényt. A do
kumentumválogatást mind történelem-és joghallgatók- 
nak-és oktatóknak, mind az elmúlt 60 év történelme 
iránt érdeklődőknek bátran ajánlhatjuk.
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