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Napjainkra már hagyomány, hogy a jogász szak
ma tanulmánykötettel köszönti egy-egy jelesebb 
személyiségét. Jellegét tekintve ez egy repre

zentatív kötet, amelyben a magyar jogtörténeti műhe
lyek ezzel a kollektív munkával köszöntik Máthé Gá
bort 65. születésnapja alkalmából. Egy ilyen könyv mi 
mással is kezdődhetne, mint a laudatióval. Ez ugyan öt 
oldal, de így is csak tömör felsorolása fért el a szakadat
lan és rendületlen pályafutás főbb állomásainak. Rövi
den -  lehet mondani szinte pontokba szedve -  tartal
mazza az ünnepelt életrajzát, majd a kutatási területek 
rövid, összegző ismertetése következik. Minden kutató 
életművében jelentős szerepe van monográfiáinak és 
egyéb megjelent könyveinek, ezek rövid értékelése, is
mertetése is megtalálható az írásban. Bármely korban a 
tudós életének nélkülözhetetlen része a közéletben és a 
tudományos életben való szüntelen, aktív részvétel. így 
a laudatio a tisztségek felsorolásával folytatódik. A 
méltatást Mezey Barna találó, őszinte személyes véle
ménye zárja. A kötet végén található Máthé Gábor 
1967 és 2006 között megjelent írásainak bibliográfiája, 
melyet Orosz Ágnes állított össze, teljessé téve az ün
nepi alkalomra készült emlékkönyvet.

A tanulmányok a szerzők neve szerinti betűrendben 
következnek, ez is jelzi, hogy e tisztelgő kötet híján van 
bármiféle tudatos szervező elvnek. A szerkesztőket 
sokkal inkább az a cél vezérelte, hogy a szakma minél 
szélesebb köre vegyen részt a könyv elkészítésében.

Máthé Gábor modern és egyben tradicionális ember. 
A szerkesztők talán ezért sem tartották lényegesnek, 
hogy egységes tematika szerint szerepeljenek a tanul
mányok. A recenzensre hárul így az a feladat, hogy 
azokon valamilyen rendszer mentén vezesse végig az 
Olvasót. Választásom így az idő végtelen folyamára 
esett, amelyen -  árral szemben -  megpróbálok elevezni 
a múltbéli, távoli forrás(ok)hoz.

Egy aktuális ötlettel kapcsolatban tett fel kérdéseket 
Kis Norbert. Tanulmányának címét („Megérett az idő 
arra. hogy a közigazgatási büntetőjogot megcsinál
juk! ") az ünnepelttől -  Máthé Gábortól -  kölcsönözte. 
Tudományos tevékenységének egyik eredményére utal, 
hogy ebben a jelenlegi szabálysértési jog helyett a fele- 
lősségtani problémákat is boncolgató megoldásra tesz 
indítványt. Az elméleti alapok ismertetését követően a 
Szerző modelleket vizsgál, és konkrét javaslatot is ad: 
Kell!
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A 20. század második fele -  bár még csak alig múlt 
el -  a magyar jogtörténész számára ugyanúgy feltárat
lan kincsesbánya lehet, mint az azt megelőző korszak
ok. Ezen belül Föglein Gizella tanulmánya (Kvázi ki
sebbségi autonómiák Magyarországon) a modern al
kotmány- és politikatörténet egy eddig nem mindig 
kellően hangsúlyozott részével, a nemzetiségek -  külö
nösen a nemzetiségi szövetségek -  történetével foglal
kozik. Tömören összefoglalja a szövetségek első mun
kaértekezleteinek eseményeit. Hangsúlyozza, hogy a 
párt és a kormány politikáját kellett közvetíteniük a 
nemzetiségi lakosság felé, önszerveződésről ezen tár
sadalmi szervezetek esetében sem lehetett szó -  sem
milyen esetben sem. Horváth Attila tanulmányában (A 
büntetőjog története Magyarorszátgon a szovjet típusú 
szocializmus időszakában, különös tekintettel a kon
cepciós perekre) bemutatja azt. hogy az új BtkÁ-ból 
hiányzott a vétség, valamint utal arra. hogy ez milyen 
komoly következményekkel já r a szenvedő alanyok 
számára. Felvázolja, hogyan billent ki korábbi egyen
súlyi helyzetéből a büntetőjog, hogyan módosult a nul- 
lum crimen és a nulla poena elve, a társadalomra ve
szélyesség elve -  ezen kívül különösen az 1922. évi 
szovjet Btk. 6. és 16. szakaszának hatására a törvény 
előtti egyenlőség. Lényeges változást hozott a magyar 
büntetőjogba az is. hogy megjelent a kollektív felelős
ség intézménye, főleg a politikai bűncselekmények 
esetében. Szigeti Magdolna tanulmányában (Az emberi 
jogok szabályozása és érvényesülése a szocialista Ma
gyarországon) leltárt ad az 1949. évi magyar alkot
mányban található alapvető jogokról és kötelezettsé
gekről. majd rámutat a deklarált jogok alkalmazási de
ficitjeire. az elmélet és gyakorlat közötti éles ellent
mondásokra. Pap András László elemzésében (Dog
matika és funkcionalizmus -  Az etnicitás problematiká
ja  az amerikai jogtörténet példáján keresztül) történeti 
példákkal igazolja a fogalomalkotás nehézségeit, külö
nösen egy ilyen érzékeny esetben. A tanulmány meg
erősíti az olvasót abban, hogy a jog alkalmazása bizo
nyos helyzetekben nemcsak jogi problémákat, hanem 
etikai kérdéseket is felvet.

A 20. század első fele a magyar alkotmánytörténet 
fordulatokkal teli korszaka volt. Szabó István tanulmá
nya (Az államforma kérdése 1919/1920fordulóján) egy 
politikai viharok által szaggatott korszak közjogi alap
jaira irányítja a figyelmet, és rámutat arra, hogy milyen 
összetett közjogi-politikai háttere lehet egy sokak által 
néha egyetlen mondattal leszögezett jelzőnek-jellemző- 
nek. az államformának. Szemléletesen érzékelteti, hogy 
a jogi és a tényhelyzet még az ilyen alapvető kérdés 
esetében sem minden esetben eshet egybe. Schweitzer 
Gábor a Kozma Miklós-hagyaték egyik, kevesek által 
ismert részére irányítja figyelmünket Autonómia és vá
rospolitika című dolgozatában: a főváros közigazgatás
történetét tartalmazó anyagokra, melyek ,,a magyar mé
diavezér” szemével mutatják meg a korabeli Budapes
tet. Hasznos adalékokat szolgáltat a korszak kutatói 
számára, s egy újabb nézőpontot biztosít számukra. 
Ruszoly József Eg\> százesztendős kúriai ítélet című
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munkájában az Áchim L. András mandátumát megsem
misítő kúriai ítéletet, egy rendszerint csak általánossá
gában ismert ügy részleteit tárja fel. Ezen belül szembe
sülhetünk egy ritka büntetőjogi felelősségi alakzattal: a 
sajtó útján elkövetett izgatásban való részességgel. A 
tanulmány értékét külön emeli, hogy a szerző függelék
ben közli az ítélet szövegét.

A 19. század számtalan izgalmas eseményt vonulta
tott fel a magyar alkotmány- és jogtörténetben. Tradí
ciók és modern elképzelések egymásnak feszülését fi
gyelheti meg napjaink kutatója -  biztonságos távolság
ból. Stipta István írása (Országgyűlési vita a pénzügyi 
közigazgatási bíróságról 1883-ban) -  az országgyűlé
si vitákat bemutatva -  színes politikai háttérképet fest 
a közigazgatás egyik, a kormány számára lényeges 
ágának bírósági ellenőrzéséről, illetve annak létrehozá
sáról. A korabeli pénzügyigazgatás egyik sajátos voná
sa volt az. hogy a beérkezett panaszokat a sérelmet 
okozó szerv bírálta el. Ez a kormány számára hatékony 
eszköz volt a deficites költségvetés feltöltésére. Végül 
a közigazgatási jogvédelem meghonosítását a törvény- 
hozás „magyar technikával" (sajátosan) oldotta meg. 
Antal Tamás A nagyváradi ítélőtábla felállitása 
(1890-1891) című tanulmánya szervesen illeszkedik a 
szerző eddigi munkáinak sorába. Élvezetes, színes stí
lusban -  szinte egy korabeli riporter beszámolóját hal
lom - .  mégis tudományos igényességgel ír a vidéki íté
lőtábla munkájának megindításáról. Pálvölgyi Balázs 
munkáján keresztül (A Belügyminisztérium és az Or
szágos Közegészségügyi Tanács helye a közegészség- 
ügyi igazgatás működésében Magyarországon. 
1867-1914) az állami igazgatási háttér és az abban 
résztvevő neves személyek ellenére megvalósított kor
látozott modernizációt láthatjuk. Varga Norbert tanul
mánya (A főispáni tisztség bevezetése Debrecen és Sze
ged szabad királyi városokban a köztörvénv-hatósági 
törvény alapján) egy közjogtörténeti és helytörténeti 
elemeket felvonultató munka, melyben a Szerző szám
talan korabeli idézettel teszi színesebbé, egyúttal hite
lesebbé mondanivalóját. Balogh Judit munkája (A köz- 
igazgatási és jogalkotási szervezet egymásra hatása a 
magánjogi kodifikációs folyamatokban) bemutatja, 
hogy a jogalkotás esetenként nemcsak rohanó napja
inkban mutathat nem kellőképpen átgondolt, megter
vezett jelleget (külsőt), hanem már a múltban is talál
kozhattunk hasonlóval. A Szerző az egyes igazságügy- 
miniszterek és minisztériumuk ténykedését vázolja fel, 
sőt. ezen túlmutatva, a kodifikáció különböző -  a kora
beli struktúrába illeszthető -  elméleti megvalósítási 
technikáit (módszertani mintáit) is. Érdekes gondolat a 
magyar tervezet és a német polgári törvénykönyv ke
letkezési körülményeinek (technikáinak) az összeha
sonlítása is. Korsósné Delacasse Krisztina szintén a 
kodifikációval kapcsolatos problémakört dolgozott fel 
Az ügyvédi kamarák létrehozásának okai és körülmé
nyei című tanulmányában. Ebben a modern polgári 
Magyarország ügyvédi rendtartása megalkotásának 
részleteibe vezeti be az olvasót. Kiemeli, hogy a tör
vény célja a kamarai rendszer megteremtése volt. rész

letesen taglalva szükségességének okait, a kiváltó je 
lenségeket és a felmerülő megoldási javaslatokat. Má- 
zi András írásában (Adalékok a kötelesrész magyaror
szági bevezetéséhez) a törvényes örökösök végintézke
dés elleni öröklésének lehetőségét biztosító modern 
jogintézményt elemzi, megjelenésének körülményeit 
villantja fel. Révész T. Mihály munkájából (A külföldi 
lapok magyarországi rendészete a dualizmus első éve
iben) kiderül, hogy a modern, liberális szabályozás a 
sajtóügyben hogyan korlátozható adminisztratív-tech
nikai intézkedésekkel. Bemutatja az ezzel járó szokat
lan jelenségeket is, például azt, hogy a postázási tila
lom csak a nagyobb példányszámú lapoknál jelentett 
hatékony megoldást, továbbá rámutat arra, hogy a saj
tószabadságba való erőteljes beavatkozás akár diplo
máciai problémákhoz is vezethet. Balogh Elemér ta
nulmányában (Az úriszéki bíráskodás megítélése a re
formkori büntetőtörvény-tervezetekben) a tradicionális 
intézmények és a modern igazságszolgáltatási rendszer 
elméletben és gyakorlatban -  tervezetekben és reakci
ókban -  megnyilvánuló konfliktusáról ír. Munkájából 
pontosan megérthetjük, hogy a földesúri hatalom egy
kori eszköze és szimbóluma milyen módon vált meg
haladott intézménnyé. Mezey Barna munkája (Reform
kori büntetőtervek Magyarországon) a külföldi model
lekkel. a magyar problémákkal, az építkezési kísérle
tekkel és a hagyatékkal foglalkozik. Élső hallásra szo
katlan. alaposabban átgondolva mégis racionális kö
vetkeztetésre jut: a késedelem jót tett a magyar börtön
ügynek. mert így a modernebb igényeknek megfelelő
en alakult. Képes György írása (Függetlenségi nyilat
kozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyar- 
országig) érdekes kísérlet arra nézve, hogy egymástól 
látszólag független közjogi dokumentumok hasonlósá
gát úgy alakilag, mint tartalmilag, illetve hatásukat te
kintve megvizsgálja. A Szerző szempontjait és techni
káját tekintve is modern, dinamikus elemzést nyújt a 
témakörről. A deklaráció egy igen fontos, de szimboli
kus aktus, a függetlenség tényleges elérése már nehe
zebb -  ez számunkra a 19. században nem a várakozá
sainknak megfelelően alakult.

A 18. század folyamán az erősen tradicionális jelleg 
mellett már találkozhatunk modern, felvilágosult ötle
tekkel, kísérletekkel is. Mindazonáltal a korszak lehe
tőséget nyújt arra, hogy megfelelő írásos források se
gítségével a tradicionális jog néhány kérdését alapo
sabb elemzés alá vegyük. Gönczi Katalin munkája 
(Hatalommegosztás és felvilágosodás) a magyar politi
kai jogi irodalom művein keresztül mutatja be, hogy 
milyen módon és síkon jelent meg a felvilágosodás 
gondolatvilága a magyar közéletben és a jogtudomány
ban a 18-19. század fordulóján. Gondolatmenetének 
fontos vezérfonala az, hogy a felvilágosodás államra 
vonatkozó tanai a 19. századi magyar közjogi gondol
kodás európai perspektívájának alapját jelentették. 
Barna Attila munkájában (Kísérlet a mag)>ar várme- 
gyerendszer átalakítására -  II. József közigazgatási és 
büntetőjogi reformjai a magyarországi vármegyékben) 
szemléletesen érzékelteti a voluntarista, újító (forradal-



Jog
mi?) szándékú uralkodó ténykedését. A témakör alkal
mas arra. hogy lefesse: az uralkodó (felsőbb hatalom) 
nem kellő körültekintésének, elvakult jobbító hitének 
köszönhetően hogyan veszíti el legfőbb támaszait, se
gítőit, a felvilágosult nemesi tisztségviselőket. Érzék
letes példákon keresztül szemlélteti, hogy milyen mó
don képes az alárendelt szervezet a szuverén erőfeszí
téseinek gátat vetni, azok végrehajtását megakadályoz
ni. ahelyett, hogy elősegítené annak eredményességét. 
Völgy esi Levente munkájában (Választójogi szabályo
zás az újkori városigazgatásban) a választójog egysé
ges szabályozásának megjelenését és annak előtörté
netét mutatja be. jól érzékeltetve az abszolutizmus 
egységesítő szerepét, de lényegesnek tartja kiemelni, 
hogy az újkori szabályozás az udvar minden igyekeze
te ellenére sem tudott teljesen egységessé válni. A kor
szak magánjogi szabályainak elemzése során Homoki- 
Nagy Mária (Tulajdon- és birtokviszonyok a dél-alföl
di mezővárosokban a 18. században) az incapacitas- 
tan példáját szem előtt tartva azt az álláspontot képvi
seli. hogy az elmélet és a gyakorlat a tulajdonjog ese
tében sem mindig esett egybe. A szerző kimondja azt, 
amit többször -  a problémát elméleti oldalról közelítve 
-  többen figyelmen kívül hagytak: az ingatlan jószág 
birtoklása és hasznainak szedése megillette a jobbá
gyot. Gyakorlati oldalról közelítve a szerző megpró
bálja meghatározni a rendelkezési jog határait is. Ide 
tartozott a (vég) -rendelkezés, a tulajdon- és birtok-át
ruházási szerződéskötés lehetősége és a zálogszerző
dés is. A szerző végül is arra a racionális megállapítás
ra jut. hogy ezek a jogok összességében egyfajta korlá
tozott tulajdonjogot jelentettek (földesúri jóváhagyás). 
Kajtár István (A magyar tengerjog ..matuzsálemei’') 
felhívja a figyelmet a magyar és a mediterrán tengeri 
kultúra hajdani összefonódására. A tanulmány érdekes 
része a hajóskapitányok tengeri jogi vizsgaanyagában 
található csomóponti kérdések ismertetése -  e kurió
zummal is felhívva a figyelmet egy (napjainkra már el
feledett) magyar jogtudományi ágra. Szabó Béla mun
kája (A bécsi jogi kar doktori kollégiumának magyar- 
országi származású tagjai Mária Terézia egyetemi re
formja előtt) egy meglehetősen ritkán kutatott téma
kört dolgoz fel. Rövidre vágott élettörténetek, színes 
momentumok a múlt -  most már nem névtelen -  jogá
szairól.

Peres Zsuzsanna munkájában (A családi hitbizo- 
mány intézményének megjelenése Magyarországon) le
véltári források, oklevelek és latin nyelvű irodalom 
alapján ismerteti e jogintézmény történetének egy feje
zetét. Zakariás Kinga munkája (A négy bevett vallás 
Erdélyben az Approbata Constitutio tükrében) a kom
paratív elemzés technikájával keresi a választ arra, 
hogy a törvénygyűjtemények mennyiben jelentettek to
vábblépést a többi törvénygyűjteményhez képest. En
nek eredményeként praktikus összefoglalást ad „Er- 
délyországnak és Magyarország hozzákapcsolt részei
nek megerősített végzeményei”-ről.

A 16. század... Werbőczy kora -  mondaná szinte 
bármely masyar jogász, akit megkérdeznek erről, így 
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nem csoda, hogy két tanulmány is az említett személy- 
lyel, illetve munkájával kapcsolatban született. Rátcz 
Lajos tanulmánya (Werbőczy István Tripartitumának el
ső fordításai) fontos forrása lehet a magyar nyelvünket, 
ezen belül magyar jogi nyelvezetünk történetét kutatók
nak. Természetesen a szerző nemcsak a nyelvi, hanem 
a tartalmi elemeket is vizsgálja. Petrasovszky Anna a 
nádor lemondatásának politikai hátterét mutatja be ta
nulmányában (A nemesség közhatalmi szerepe és Wer
bőczy nádorsága Istvánffy Miklósnál), amelyből jól ki
tűnik a szerző latin nyelvismerete is. Munkája jól hasz
nosítható a kor kutatói számára történelmi ismereteik 
mélyítésére. A korszak mindennapjainak értékes il
lusztrációja Blazovich László munkája (A gyulai vár al
kalmazottai számára 1520. május 11-én kiadott rend
tartás). Ezen keresztül megismerhetjük a vár és az ura
dalom életét, lakóinak tevékenységét, vagyoni helyze
tüket. A munka különlegességét az adja. hogy a korszak 
városainak, vidéki birtokainak életévei többen is foglal
koztak és foglalkoznak, de e munkából bepillantást 
nyerhetünk a magasra emelt falak mögé is.

A múlt szürke ködében a jogtörténész számára csak a 
fennmaradt források mutathatják meg a helyes haladási 
irányt. Béli Gábor (Bírói közgyűlések Magyarországon 
1273 és 1301 között) értékes részleteket közöl PhD- 
értekezéséből. Korabeli oklevelekre hivatkozva szem
besít azzal az állítással, hogy kétségbe vonhatók a ko
rábbi elképzelések a congregatiók fejlődésének történe
tével kapcsolatban. Komáromi László tanulmányában 
(A külföldi hatás kérdése a III. Béla kori központi írás
beliség tekintetében) a bizánci minták hatását igyekszik 
bizonyítani. Álláspontja szerint a kor még nem biztosí
tott megfelelő hátteret az írásbeli ügyintézés általánossá 
válására, de az uralkodó ténykedése következtében 
eredményesen fejlődött a magyar központi írásbeliség. 
Nótán Tamás írásában (Virgil püspök bajorországi jog
vitáinak margójára) a kora középkor világi és egyházi 
küzdelmeinek jogi vonulatára találhatunk gyönyörű pél
dát. Babják Ildikó munkájában (Formalizmus és okirat
használat a középkor hajnalán), alapvetően a germán 
népjogokra koncentrálva, kompakt módon képes bemu
tatni az alakiság fejlődésének érdekes fejezetét a gesztu
sokban megjelenő formalizmustól a korai oki
rathasználati szokásoktól, az okiratokat készítő szemé
lyeken keresztül a korabeli „CD Jogtárak irat
mintatárain" át a kora középkori magánokiratok alaptí
pusaiig. Kelemen Miklós értekezésében (A Római Biro
dalom tartományi igazgatásának koordinációs központ
jai)  a tartományok központjairól, a tartományi igazgatás 
középszintű egységeiről, a hadsereg és a közigazgatás 
viszonyairól ír, kiegészítve egy komparatív résszel a 
császárság korszakára vonatkozóan. Egy birodalom me
nedzselésének alapvető kérdéseivel és a korszak, illetve 
a kulturális háttér által biztosított megoldásokkal szem
besülhet az olvasó. Bódiné Beliznai Kinga írásában (Ál
latok és szimbólumok) -  racionálisan felhasználva C. 
Ripa és más, szimbolikával foglalkozó szerzők kultúr
történeti munkáit -  szemelvényeket tár az olvasó elé, 
melyekből megismerhetünk néhány állatot, mint szim



bólumot. illetve az állatok büntetőjogi felelősségre vo
násáról olvashatunk. Továbbá az állatok -  mint a bünte
tés végrehajtásában „közreműködő” súlyosbító eszkö
zök -  alkalmazásáról is találunk két rövid példát.

A recenzens igyekezett az izgalmasabb kérdéseket, 
problémafelvetéseket, ötleteket felvillantani, hogy ez
zel is kedvet csináljon a könyv vagy egyes fejezetei el
olvasásához. A kötet apropóját nyújtó esemény egy

Jog
olyan alkalom, amiért a szakma képes volt összefogni, 
hogy együtt, mindenki tudása egy-egy darabját ajánlja 
fel a közös ajándékhoz, hogy ezzel is kifejezzék együt
tes tiszteletüket, szeretetüket. A kötet sokszínűsége jól 
jelképezi Máthé Gábor színes egyéniségét. Dicséretére 
válik a szerzőknek, a szerkesztőknek és az Ünnepelt 
Személynek egyaránt.

Szekeres Róbert

A lig több mint egy évtizede annak, hogy az 1956. 
évi forradalom és szabadságharc eseményeiről 
Magyarországon és a Keleti Blokk többi terüle

tén szabadon lehet beszélni. A tárgyilagos megítélést 
nem csak a gondolatnyilvánítás és a tudomány szabad
sága biztosítja, hanem a levéltári anyagok zár alá véte
lének megszűnte is, amelynek nyomán mind hazánk
ban. mind a nagyvilágban nyilvános, kutatható anya
gokká váltak azok a dokumentumok, amelyeket eddig a 
levéltárak titkos archívumai őriztek. Ez a kötet azért hé
zagpótló a mai tudományos palettán, mert olyan levél
tári anyagokat gyűjtött össze széles e világban, amelyek 
objektív képet adnak arról, mi is történt valójában azo
kon a bizonyos októberi-novemberi napokon, s nem 
csupán az események menetébe enged betekinteni, ha
nem a legkülönfélébb berendezkedésű államoknak a 
magyar helyzettel foglalkozó államférfijainak, diplo
matáinak a reakcióit is megismerhetjük.

Túlzás nélkül állítható, hogy a magyar forradalom az 
1956-os év legfontosabb világtörténelmi eseménye 
volt. a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. Kongresz- 
szusa (1956. február 14-25.) és a szuezi válság mellett. 
A kongresszus minden korábbinál nagyobb érdeklődést 
váltott ki a világ közvéleményében, ami azzal is ma
gyarázható. hogy ez volt az első olyan politikai rendez
vény a Szovjetunióban, amely a desztalinizálás jegyé
ben zajlott. S ehhez kötődik, hogy a világon először a 
magyar forradalommal történt kísérlet a jaltai meg
egyezéssel létrejött közép-kelet-európai diktatúrarend
szerek ígéretes felváltására. Ám a remény november 4- 
én, a szovjet katonai invázióval szertefoszlott, mivel 
1956. október 27-én az Amerikai Egyesült Államok
ban, Dallasban elhangzott egy Kelet-Európával kapcso
latos, a szovjeteknek szóló, azóta elhíresült üzenet: „Mi 
nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális katonai 
szövetségeseinknek.”

Mi és hogyan történt 1956 őszén? Miként roppant 
meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezető hóna
pok során, mit tettek és mit akartak a forradalom veze
tői. miközben az utcákon már a tankok dübörögtek, a 
szovjet vezetés és a hadsereg a birodalom sáncait véd
te, a többi nagyhatalom és mások pedig az együtt érző 
kívülállás paravánja mögül figyelték a példátlan bátor
sággal vállalt harcot és bukást? Hiteles választ a kérdé
sek láncolatára aligha adhat más, mint a korabeli forrá
sok tanúsága.
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Ez indította a kötet szerkesztőit arra. hogy az 50. év
forduló előestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a 
forradalom előzményeit, az odáig vezető utat. majd a 
hősi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tár
gyalásokat. döntéseket, értékeléseket illetően, egy kötet
be gyűjtve tegyék közzé. Magyar, orosz, angol, ameri
kai. osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használ
ták az elsődleges közlés helyének megjelölésével az ed
digi publikációkat is. Olyan gyűjtemény jött így létre, 
amely meghatározó elemeiben átfogja 1956 történetét.

A gyűjtemény betekintést enged a hatalmon lévő 
párt központi vezetőségének jegyzőkönyvei, határo
zatai. információs jelentései, a szovjet hatalom ma
gyarországi nagykövetének beszámolói, a külföldi 
diplomaták táviratai, a forradalmi ifjúság követelései, 
az egykori eseménynaplók vagy éppen a forradalom 
által legitimált kormányzati és katonai szervek doku
mentumai közé. A kötetben megtalálhatjuk az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kara nagygyűlésének októ
ber 31-ei határozatát is.

Nem volt véletlen, hogy a forradalom vérbe fojtását 
követően hatalomra került „munkás-paraszt forradalmi 
kormány” egyik fontos rendőri feladatának tekintette e 
rövid két hét alatt keletkezett iratok összegyűjtését. 
Nem csupán azért, hogy bizonyítékként használja fel a 
megtorlás során, hanem azért is, hogy megpróbálja el
tüntetni, meghamisítani a közelmúlt történetét. Ma már 
tudjuk, hogy a próbálkozás sikertelen maradt. Külföl
dön, idehaza könyvtárak és levéltárak mélyén sok-sok 
száz irat, újság, röplap várt arra, hogy eljöjjön az ideje 
a valóság megismerésének. A rendszerváltozás kettős 
értelemben is áttörést hozott. Magyarországon meg


