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Magyarország 
1956-os eseményeiről -  
kínai szemmel

A z 50 évvel ezelőtti Magyarországon lezajlott ese
mények előzményeinek elemzéséhez figyelembe 
kell venni a XX. század közepének hidegháborús 

helyzetét és az akkori nemzetközi kommunista mozga
lom alkotta történeti hátteret is. Magának az esemény
sornak és következményeinek fontos tanulsága, hogy 
az állami függetlenség, a nemzeti szabadság, a külön
böző nemzetiségek kölcsönös tiszteletben tartása fontos 
alapja minden ország társadalmi felvirágzásának, gaz
dasági fejlődésének és az életszínvonal fenntartásának.

Egy tudós mondta egyszer: egy óriási hiba. amelyen 
hibás politikai filozófiát és programot értett, csak hosz- 
szú idő után. fájdalomteli gyakorlatok révén válik felis
merhetővé. Ennek következtében az emberi civilizáció 
fejlődését mindig hibakövetés, szabotálás és fájdalmas 
áldozat kíséri. A történelem olyan, mint egy nagymére
tű olajfestmény, amely, ha közelről nézzük, az olaj és a 
vászon egyenetlenségeit is megmutatja, viszont, ha 
messziről szemléljük, gyönyörködhetünk a képen a szí
nes. szép tájban. Fél évszázad múltán, a messzi Kelet
ről mi is visszaemlékszünk az. 1956. évi magyarországi 
eseményekre. Ezek a második világháborút követő hi
degháború. illetve a XX. századi nemzetközi kommu
nista mozgalom rendkívül fontos időszakában zajlottak. 
Fél évszázada az egész világon, természetesen Magyar- 
országon is. vita folyik az 1956. évi magyar esemé
nyekről. Nézőponttól függően más és más vélemény 
hangzik el róluk, de abban sokan megegyeznek, amit 
Kádár János is mondott 60. születésnapján, évtizedek
kel az eseménysort követően: az a nemzet tragédiája 
volt. Az azóta eltelt hosszú idő alatt az országban refor
mok zajlottak, sok résztvevőt rehabilitáltak, a politikai 
rendszer megváltozott. Ami régen titoknak minősült, 
mára már nem az. A történtek tanulságai nyomán, más 
szemszögből ugyan, de manapság újból méltatjuk ezt 
az eseménysort, ami nemcsak Magyarországnak. Kelet- 
Európának hasznos, hanem a kelet-nyugati kapcsolatok 
fejlődésének és a kommunista mozgalom történeti ösz- 
szefoglalásának, a harmonikus világ felépítésének, az 
emberiség fejlődésének is.

Azonban a tragédia az tragédia, ne bocsátkozzunk 
feltételezésekbe, mert a történelmet nem lehet megismé
telni. Ma az a fontos, hogy józanul felismerjük az ese
mények véietlenségét és elkerülhetetlenségét. Az 1956. 
évi magyarországi események előzményeit és következ
ményeit elemezve-tanulmányozva kiderülhet számunk
ra. hogy a kommunista pártnak, mint forradalmi pártból 
lett kormányzó pártnak, hogyan kell elrendeznie nem
zetközi. illetve hazai viszonyait más pártokkal, az állam 
szervezetével, valamint a kormány és nép között, továb
bá láthatjuk az eseményeknek a kelet-európai országok
ra az elmúlt 50 év alatt gyakorolt hatását is.

AZ 1956. ÉVI ESEMÉNYEK 
ELŐZMÉNYEI

A  második világháború után a magyar nép a szocialis
ta társadalmi rendszert választotta a következő té

nyezők miatt: a Szovjetunió szocialista tábort akart lét
rehozni a kelet-európai országokból, s bonyolult kap
csolatok voltak a magyar és a szovjet kommunista párt 
között. Magyarország szinte teljesen átmásolta a sztáli
ni modellt saját gyakorlatába, ennek következtében el
nyomta a párton belüli eltérő véleményeket, korlátozta 
a polgárok jogait, a nép akarata és az ország lehetősé
gei ellenére gyors ütemben fejlesztette a nehézipart, 
kényszerűen végrehajtotta az agrár-kollektivizálást és 
ideológiai monopóliumot gyakorolt. Miután Sztálin 
személyesen aláírta a Magyar Kommunista Párt Köz
ponti Bizottságának tagja, Rajk László elleni ítéletet, 
fokozatosan kialakult Rákosi Mátyás személyi kultusza 
és a diktatórikus hatalom, ezzel egyidejűleg azonban a 
néptömegek elégedetlensége napról-napra nőtt. 1953- 
ban Nagy Imre lett a miniszterelnök. Rákosi azonban 
megmaradhatott a párt első titkári beosztásában. Mivel 
a két vezető személyiség közötti ellentétek egyre job
ban kiéleződtek. 1955 januárjában a Szovjetunió értesí
tette Nagy Imrét, hogy kizárta őt a párt politikai és köz
ponti bizottságából, felmentette a miniszterelnöki tiszt
ség alól, és megfosztotta minden tudományos címétől. 
1956 júniusában a Magyar Kommunista Párt Politikai 
Bizottságának sürgős értekezletén, a Szovjetunió javas
latára. Rákosi ..betegsége" miatti nyugállományba vo
nulásáról döntöttek, s utódjául a Rákosi-klikk tagját. 
Gerő Ernőt jelölték. Az ezt követő pártkongresszuson 
Kádár Jánost választották a párt Központi Bizottságá
nak titkárává. Mindezek a történések alapot szolgáltat
tak az események kitöréséhez.

AZ ESEMÉNYEK 
ÉS KÖZVETLEN HATÁSUK

A  Párt tiszteletteljes temetést rendezett 1956 októ
berében a Rákosi-klikk által halálra ítélt Rajknak, 

s a tömegek felszólítására helyreállította Nagy Imre 
párttagságát. Október 23-án budapesti egyetemisták 
és lakosok, több mint húszezren, tüntető felvonulást 
tartottak a demokráciáért és a szovjet beavatkozás el
len. Aznap este fegyverek ropogtak a Magyar Rádió 
épülete előtt, s tömegzavargás tört ki. 24-én hajnalban 
a Párt Központi Bizottsága Hegedűs Andrást felmen
tette miniszterelnöki tisztségéből, és helyére Nagy Im
rét állította, míg Gerő továbbra is a Párt első titkára 
maradt. 24-én reggel a pesti utcákon szovjet tankok
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gördültek végig. Az állami rádió két rendeletet hirde
tett ki: tilos a tömeggyülekezés, illetve a közrend 
helyreállítására behívják a szovjet csapatokat. Valójá
ban a szovjet katonák már a magyar kormány hívása 
előtt megérkeztek Budapestre. Hegedűs András akko
ri miniszterelnök önéletírásában ezt írta: „a segítséget 
kérő iratot október 26-án én írtam alá, de akkor már 
fel voltam mentve”. A szovjet katonai beavatkozás 
erős ellenállásra talált a magyar nép és a Nagy Imre 
vezette kormány részéről. Október 30-án a Szovjet
unió kormánya közzétette nyilatkozatát a Szovjetunió 
és a többi szocialista ország közötti barátság és együtt
működés további erősítésének és fejlesztésének alap
jairól. Ebben többek közölt az állt: tekintetbe véve, 
hogy a szovjet katonai egységek további magyaror
szági tartózkodása ürügyül szolgálhat a helyzet továb
bi kiéleződéséhez, a szovjet kormány utasítást adott 
katonai parancsnokságának, hogy vonja ki a szovjet 
csapatokat Budapestről, miként azt a magyar kormány 
szükségesnek tartja. Ugyanakkor a szovjet kormány 
kész megkezdeni a tárgyalásokat a Magyar Népköz- 
társaság kormányával és a Varsói Szerződés többi tag
államával a szovjet csapatok magyarországi tartózko
dásának kérdéséről. Ennek ellenére október 31-én a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának Elnöksége elhatá
rozta a szovjet katonai alakulatok újabb bevonulását 
Magyarországra. Nagy Imre nyomatékosan követelte 
a szovjet csapatok azonnali visszavonását, és kijelen
tette, hogy a magyar kormány azonnal kilép a Varsói 
Szerződésből. November elsején Kádár Jánost és 
Münnich Ferencet a Szovjetunióba hívták, ahol a 
Nagy Imre-kormánnyal szemben új magyar kormányt 
alakítottak, amely már együttműködőén viszonyult a 
szovjet csapatok Magyarországra való bevonulásához. 
Nagy Imrét ellenforradalmárnak bélyegezték, és eltá
volították a miniszterelnöki székből.

AZ 1956. ÉVI ESEMÉNYEK 
TÁVOLABBI ELŐZMÉNYEI

A  magyarság történelme során az idegen agresszorok 
ellen, valamint a nemzeti függetlenségért és sza

badságért harcoló nemzet volt. A XVII. században 
kikergette a török hódítókat az országból, 1848-ban 
megindította a szabadságharcot. Mindezek ragyogó fe
jezeteket nyitottak a magyar népnek a nemzeti függet
lenségért vívott küzdelmében. Az 1956-os események 
is ezen nemzeti szellemben törtek ki.

A második világháborút követően a világban két fő 
tábor alakult ki: a kapitalista tábor, élén az Egyesült Ál
lamokkal, illetve a Szovjetunió vezette szocialista tá
bor. Ezek a hidegháború időszakában a világ két pólu
sát alkották. Az 1956-os eseménysor és a magyar nép 
további ellenállása, amelyet a hidegháború körülmé
nyei között a nemzeti függetlenség és szabadság eléré
séért és megvédéséért tanúsított, a következő öt fő ok
ból indult meg:

1. A hidegháború időszakában meglévő hegemén 
nagyhatalmak. A világháború befejezése után eltelt tíz 
esztendő folyamán az USA és Szovjetunió vezette hi
degháború fokozatosan élesedett. A hidegháború kez
detben csak a kapitalizmus és a marxizmus között 
folytatott ideológiai harc és konfliktus következménye, 
illetve a kapitalizmus és szocializmus, e két politikai és 
gazdasági rendszer közötti küzdelem volt. Azonban a 
két szuperhatalom, a hidegháború kiterjesztése során, 
saját befolyásának fenntartása és szélesítése érdekében 
lábbal tiporta a nemzetközi politikai játékszabályokat, 
eltakarva külpolitikájuk igazi célját és igényeit. A jaltai 
és a potsdami konferencián a „világbéke és nyugalom 
megvalósítása” ürügyén tulajdonképpen elosztották a 
háború eredményeit, meghatározták a kétpólusú világ- 
rendszert, mintegy meghúzva uralmuk határait. A hi
degháborúnak, az erőfölény hosszan tartó harcának fő 
színtere mindig Európa volt. Az USA, mint kapitalista 
nagyhatalom, erőszakosan tartotta fenn befolyását, meg
nyirbálta más országok szuverenitását, rákényszerítve 
másokra saját akaratát. Ebben a Szovjetunió sem maradt 
el mögötte; szép szavakkal, ideológiai prédikációkkal 
ugyanezt valósította meg. Az 1956-os események előtti 
tíz évben történtek -  a NATO bővítése, Nyugat-Német- 
ország amerikai felfegyverzése, a Szovjetunió és Jugo
szlávia közötti konfliktus, a Varsói Szerződés létrehozá
sa -  mind objektív hajtóerejei voltak a magyarországi 
eseményeknek. E folyamatban a Szovjetunió egyre job
ban fokozta beavatkozását, és erőltette a szovjet modellt 
a kelet-európai országokban. így egyenlőtlen viszony 
alakult ki a szovjet párt és a kelet-európai pártok között.

2. Sztálin diktátori uralma és Hruscsov politikai for
dulata. Az egyre hevesebb hidegháború a Szovjetuniót 
a katonai és nukleáris versengésre ösztönözte az USA- 
val szemben. Sztálin a személyi kultuszban értelmezte 
a marxizmus-leninizmust. amiből elkerülhetetlenül 
dogmatizmus született. A Magyar Tanácsköztársaság 
megalakulása idején már Lenin is figyelmeztetett: „A 
magyarországi forradalom különleges körülményei kö
zött változtatás nélkül és teljesen követi Oroszorszá
gunk politikáját, ami hibákat eredményezhet". Mivel a 
szocializmus építése különböző adottságok között 
folyt, annak feltételei és formái átmenetileg különböző
ek. ami természetes -  mondta Nagy Imre. Azonban 
1947 után a Szovjetunió saját modelljét kényszerítette 
rá a kelet-európai országokra, erőszakosan megváltoz
tatta azok népi demokratikus rendszerét, amely eredeti
leg független volt a nyugat-európai parlamentáris de
mokráciától és a Szovjetunió rendszerétől is. Ezekben 
az országokban egypártrendszer, tervgazdaság és szoci
alista állami tulajdonlás érvényesült. Jugoszláviát ki
szorították a baráti országok sorából, politikai tisztoga
tást folytattak -  egy kalap alá véve az igazságot és igaz
ságtalanságot. Diktálod munkastílust gyakoroltak, ami
vel meggyengítették a kormányzó párt népszerűségét. 
A SZKP XX. kongresszusa után Hruscsov külpolitiká
jában az enyhülés jelei mutatkoztak; ez hozzájárult ah
hoz, hogy a kelet-európai országok szabadabbnak érez
hették magukat. Ugyanakkor a szovjetek egyes nemzet

2



közi kérdések megoldásában tanúsított kiszámíthatatlan 
magatartása csökkentette a kelet-európai országok bi
zalmát. A sztálinista diktatúra és Hruscsov külpolitikai 
manőverei megrengették a gyenge alapra épült szocia
lista tábort.

3. Mao elnök mondta: a „változás feltételeit a külső 
okok, a változás alapját pedig a belső okok képezik." A 
hidegháború idején a nagyhatalmi hegemónia, a Szov
jetuniónak a szocialista tábor Fölötti önkényes politikája 
az 1956-os eseménysor külső oka. a magyar pártveze
tésben született ellenmondások és szeparációk pedig a 
belső okai. A Rákosi-Gerő-klikk nemcsak a Szovjet
unió parancsára tevékenykedett, hanem átvette a szovjet 
diktatórikus rendszert, akár egymás felőrlésében, a tisz
togatásban. akár igazságtalan börtönbüntetések kiszabá
sában is. A „Rajk-per" veszélyeztetett minden magas 
rangú politikust, ami semmi más nem volt. mint tiszto
gatás. A Magyar Kommunista Párt átszervezése és Nagy 
Imre tragikus sorsa azt tükrözte, hogy egy belső ellenté
tekkel küszködő és egy másik ország parancsára cselek
vő kormány nem képes elhárítani a tragédiát, ami előbb 
vagy utóbb, de mindenképpen megtörténik.

4. Hazai társadalmi megrázkódtatások és nyugtalan
ságok. Az 1956. évi eseménysor azért is lett tragédiává, 
mert a sok-sok probléma és ellentmondás mögött az 
emberek akkor ugyanúgy gyanították az igazságot, 
mint ahogyan ma is.

5. A sikertelen gazdasági gyakorlat kiélezte a társa
dalmi ellenmondásokat. A szocialista tábor megalakítá
sa eredményeként a Szovjetunió a saját gazdasági mo
delljét ráerőltette a kelet-európai szocialista országokra. 
A KGST-ben a Szovjetunió a „nemzetközi munkameg
osztás" eszközeként vezényelte -  és korlátozta -  a tag
országok fejlődését, azonban a szovjet modell szerint, a 
hazai adottságok közepette, nem lehetett a tagországok 
saját gazdaságát eredményesen fejleszteni. Az így létre
jött mesterséges elmaradottság, a nép elszegényedése 
kiélezte a társadalmi ellentéteket, ennek következtében 
fellángolt a kormánnyal és a Szovjetunióval szembeni 
ellenszenv.

1 956 ÚJRAÉRTÉKELT 
TÖRTÉNELMI JENTŐSÉGE

Ne feledjük el a történelmet, hiszen az a jövő tanító
ja. Ahhoz, hogy helyesen és pontosan megismerjük 

a mai helyzetet, és elkerüljük az újabb hibákat, józan 
ésszel kell kritizálni és összefoglalni a történteket. A 
következő tanulságokat vonhatjuk le:

Az 1956. évi események során Magyarország saját 
szuverenitása megvédésének áldozata lett. A szovjet 
hegemóniával való szembenállásban a magyar ese
ménysor nem volt egyedülálló. A nyolc évvel korábban 
történt jugoszláv-szovjet konfrontáció, az 1956-ban, 
Poznanban kitört lengyel események, az 1968 tavaszán 
Csehszlovákiában. Prágában történtek mind ellenállás
nak tekintendők, más-más mértékben és formában. A 
hidegháború idején a Szovjetunió a maga javára korlá

tozta a kelet-európai országok szuverenitását, és brutá
lisan beavatkozott azok belügyeibe. Az 1956. évi ese
mények leglényegesebb célja volt a szembeszállás az
zal. hogy a Szovjetunió a felszabadító úr szerepében 
tetszelgett, s beavatkozott Magyarország belügyeibe. 
Az. hogy ezen óhaj megvalósítására a kelet-európai or
szágok között mikor, milyen mértékben és melyik or
szágban tör ki valamilyen esemény, váratlan és véletlen 
tényezőkön is múlt. de az biztos, hogy egy szuverén or
szág saját függetlenségéért mindenképpen áldozatosan 
harcol. Talán másként is alakulhatott volna a helyzet, 
ha a második világháború után a magyar nép maga vá
laszthatott volna saját adottságainak megfelelő utat, s 
közben a Szovjetunió hegemón nyomása nem fokozó
dott volna. A szovjet és a magyar kormány az események 
előtt nem ismerte fel helyesen az országban meglévő el
lentételeket. nem becsülte fel pontosan az események 
lezajlását sem, s képtelen volt azokat megakadályozni. 
Sőt, az azt követő években mindig vita volt a rendbeho
zatal mikéntjéről. Az események idején sem a magyar, 
sem a szovjet vezetés nem tudott időben döntést hozni, 
ami még nagyobb áldozatokba kergette a népet. Az ál
lam szuverenitásának megvédelmezéséért fizetett áldo
zat ismeretében mindenképpen gondolkozzunk el azon. 
hogy egy kormányon lévő pártnak hogyan kell jó kap
csolatot fenntartani a közvéleménnyel, és biztosítani a 
nép érdekeit az államközi, illetve a pártközi viszonyla
tok kezelésében.

Az 1956. évi eseménysor figyelmeztette a kommu
nista mozgalmat az önkritika követelményére. A Kínai 
Kommunista Párt és a Szovjet Kommunista Párt között 
folytatott vitában megjelent a mozgalmon belüli kritika, 
miközben pontosan akarták értelmezni: Mi a szocializ
mus? Mi a kapitalizmus? Mi a marxizmus? Mi a hege- 
monizmus? Mi a revizionizmus? Az 1956. évi esemé
nyek nemcsak megrendítették a szocialista tábort, ha
nem a szocialista országok kormányzó pártjait is mé- 
lyenszántó önkritikára késztették. A magyar események 
ideje alatt Lili Shaoqi (Liu Sao-csi) kínai államfő a 
Szovjetunióba látogatott, és kérdőre vonta a szovjet ve
zetőket. hogy Sztálin időszakában a Szovjetunió vajon 
követett-e el nagyhatalmi soviniszta és nacionalista hi
bákat. amelyek következtében elindultak a magyaror
szági események. Liu Shaoqi tolmácsolta Mao elnök 
véleményét is, amely szerint a szocialista országok kö
zött is érvényesíteni kell a békés egymás mellett élés el
veit. Felhívta a szovjet vezetők figyelmét arra. hogy ha 
a Szovjetunió nem vonja ki csapatait Magyarországról, 
akkor Magyarország valószínűleg kilép a Varsói Szer
ződésből. A Szovjetunió kormánya a második magyar- 
országi katonai csapatkivonás előtt a normális kapcso
latok fejlesztését hangsúlyozta a kommunista mozga
lomban részt vevő pártok és államok között. A nyilat
kozat ellenére a szovjet kormány másodszor is bevetet
te csapatait, ami a szocialista tábor tagországait és Kí
nát annak végiggondolására késztette, hogy a kormány
zó párt hogyan tudja megvédelmezni az ország szuve
renitását és önbecsülését az állam élén. hogyan lehet 
síkraszállni a békés egymás mellett élés elveiért a szó-



cialista országok között, hogyan kell biztosítani a kom
munista mozgalom helyes irányba való fejlődését.

Az 1956. évi eseménysor megindította a szocialista 
gazdaság új fejlesztési útjainak kutatását. A második 
világháború óriási gazdasági kárt okozott a kelet-euró
pai országoknak, de azt követően a Szovjetunió máris 
saját homológ gazdasági rendszerét erőltette a szocia
lista tábor tagországaira. Bizonyos értelemben a jugo- 
szláv-szovjet konfliktus és a poznaiii eseménysor arra 
irányuló akaratot fejezett ki. hogy minden ország minél 
gyorsabb ütemben fejleszthesse saját gazdaságát. Az 
1956. évi események után a Kádár-kormány is meg
kezdte az út keresését a szocialista gazdaság fejleszté
sére. s tovább próbálkozott a szocialista piacgazdaság 
kiépítésével. „Aki nem ellenségünk, az a barátunk” -e z  
a kádári kifejezés nagymértékben enyhítette az 1956-os 
eseményekből származó társadalmi ellentéteket és 
konfliktusokat. A magyar kormány később kis lépések
ben, lassan, de biztosan reformpolitikát hajtott végre. 
Felismerték azt az igazságot, hogy a fejlődés minden
képpen a reformok talaján megy végbe. Az eseményt 
követő több mint 30 esztendőben a kelet-európai orszá

Jog_________
gok, közöttük Magyarország is, józanul kutatták a saját 
országaik adottságainak megfelelő társadalmi és gazda
sági fejlődés útját.

Az 1956. évi esemény a magyar nép tragédiája, 
ugyanakkor az általa szolgált eszme vérpezsdítő és hő
sies. A történtekre 50 év után visszatekintve azt látjuk, 
hogy a magyar nép feláldozta magát a szovjet nagyha
talom erőszakos külpolitikájával szemben. Az ese
ménysor kezdetét jelentette a szocialista országok szí
vós reformjának. Az emberiség szerte a világon azonos 
és hasonló problémákkal dacolva viszi előre a társadal
mi fejlődés folyamatát. Minden kormánynak azt a célt 
kellene kitűznie, hogy fejlessze a gazdaságot, gazdagít
sa az országot a nép békés és jómódú élete érdekében. 
Mindaz a tapasztalat, amelyet egy-egy állam a fejlesz
tés útjának kutatásában szerzett, az az emberiség közös 
és értékes tanulsága. A hősies 1956-os események meg
világították számunkra azt az igazságot, hogy az ország 
függetlensége, a nemzeti szabadság, a nemzetek közöt
ti kölcsönös tisztelet kulcsfontosságú alapja a gazdaság 
fejlődésének, az életszínvonal emelésének és a társada
lom felvirágoztatásának.

TANULMÁNYOK
Babják Ildikó:

Váltóelméletek 
a XVI-XIX. században*

A  VÁLTÓELMÉLETEK EREDETE

Bevezető gondolatként azt tartom szükségesnek 
hangsúlyozni, hogy a váltójog alapelveinek kiala

kításában sokkal inkább a kereskedőknek, semmint a 
jogászoknak -  különösen a római jogot űzőknek -  
jutott szerep. A romanisták nem foglalkoztak kifeje
zetten a magánjog e területével, annak ellenére, hogy 
a váltójog gyakorlata, a váltóhasználat éppen Itáliá
ban vert gyökeret, és innen terjedt el Európa más vi
dékeire. A kereskedők maguk munkálták ki az első 
váltójogi alapelveket. Degen szavaival „emancipál
ták magukat” a római jogászok befolyása alól. akik 
nem nézték jó szemmel, hogy a kereskedői testületek 
maguk intézték a váltóügyletekből származó jogvitá
kat. így olyan -  a váltóüzletek által megkívánt -  
gyors eljárásokat folytattak le, ahol a vásári pereknél 
megszokott módon nem volt helye fellebbezésnek. A 
római jogászokból ellenérzést váltott ki, hogy e vá
sári hatóságok a jogtudósok közreműködése nélkül 
gyakorolnak törvényhatóságot, amelynek nyomán

kialakult a kereskedők szokásjoga, a consuetudo 
mercantiae és a Stylus inercantilis.1 A kezdetekkor 
senki sem jegyezte fel ezeket a szabályokat, sem a 
kormányok, sem pedig a törvényhatóságok nem 
avatkoztak a ..kereskedők dolgába": a váltójog kez
detben íratlan szokásjog volt.2 A kereskedők közve
títették egymás között, és a legkülönfélébb piacokon 
lényegében ugyanazon szabályok érvényesültek, sőt 
hamar elterjedt a .,Stylus mercatorum ju s fach" elve.' 
A kereskedők joggal tarthattak attól, hogy a tiszta ró
mai jog alkalmazása révén anyagi érdekük jelentős 
csorbát szenvedett volna.4

A váltó történetének kezdetén még szóba sem jött 
a váltójog elméletének kidolgozása. A genovai Rota: 
által hozott határozatokból (Rotae Genuae deci- 
siones6) sem lehet jogelvekre következtetni, az álta
la kimondottak a később elé kerülő ügyek elintézése
kor nem szolgáltak zsinórmértékül.

A váltó, sőt a váltóelmélet tárgyában a papság 
sokkal hamarabb és többször fogalmazta meg néze
teit, mint a jogászság. Az egyház mindig is igyeke
zett szemmel tartani a pénztőke birtokosait, a keres
kedők rétegét, egyúttal meg kívánta védeni az adóso
kat az uzsorások kapzsiságától. Az egyháznak a vál
tóüzlet fejlődésre gyakorolt hatása egyértelmű; már 
IV. és V. Pius pápa is megfogalmazta bullájában a 
kamattilalmat, XIV. Benedek pedig kimondta, hogy 
csak az a váltó érvényes, amelynek alapja a pénz
csere.8 Az egyház ezzel el is indította a váltóelméle
tek sorát. A megengedett és a nem tiltott váltók te
kintetében az egyház engedékenyebb politikát köve
tett, és bár nem határozta meg a váltó fogalmát, meg
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