
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



nyíltak az addig elzárt, megközelíthetetlen forrásgyűj
temények. Európában és a tengeren túl pedig évről év
re mind több titkosnak nyilvánított iratról hullott le a 
zár. Információk tömege zúdult a történészekre, az ér
deklődőkre. Kezdetben a folyóiratok adtak helyet a for
rásközléseknek. majd fokozatosan eljött a tematikus 
kötetek összeállításának ideje. így dolgozták fel a buda
pesti történéseket, a vidék eseményeit, a jugoszláv, a 
román, a kínai, az osztrák kapcsolatokat, és így tették 
közzé, élve a szovjet levéltárak megnyitása nyomán kí
nálkozó lehetőséggel, a szovjet párt- és állami admi
nisztráció legfontosabb dokumentumait.

A szerkesztők az előszóban vallanak a munkáról. Ar
ra törekedtek, hogy szemléltessék, érzékeltessék a dik
tatúra 1956 márciusától mindjobban gyorsuló szétesé
sét, a belső és külső kísérleteket a folyamat megállítá
sára. a nyílt ellenzék megjelenését, majd pedig magát a 
fordulatot, a felkelés, a forradalom és szabadságharc ki
bontakozását és végkifejletét.

A tekintélyes terjedelmű könyv két nagyobb egy
ségre osztható. A kötet elején, a már említett szerkesz
tői előszót követően. Tények, események idősorban 
címmel, magyar nyelven egy harmincöt oldalas tanul
mány ismerteti kellő részletességgel az 1956 januárja 
és novembere között történt legjelentősebb politikai 
eseményeket. Nagy erénye ennek a tanulmánynak, 
hogy részletessége ellenére könnyen áttekinthető, ame
lyet a világos megfogalmazás mellett a történések 
adott napjának vastag betűs kiemelése is segít. A tanul
mányt angol nyelvű tartalomjegyzék, a magyar nyel
vűvel azonos terjedelmű előszó és tanulmány követi, 
ezután mindez megismétlést nyer kínai, német, orosz 
nyelven. így jutunk el a dokumentumokhoz, a kötet 
második nagy egységéhez, s egyben a kötet 281. olda
lára. Összesen 126 szemelvényt lapozhatunk végig, 
közel ötszáz oldalon. Ha havi bontásban nézzük a for
rásokat, akkor márciusból három, áprilisból négy. má
jusból egy. júniusból kettő, júliusból tizenegy, augusz
tusból négy, szeptemberből három, decemberből há
rom. 1957 januárjából egy dokumentummal találkoz
hatunk, a fennmaradó -  mint a felsorolásból is kitűnik

-jelen tősebb  mennyiségű ismeretközlő forrás az 1956. 
októberi és novemberi időszakot mutatja be. A forrá
sok kronologikus megoszlása is jól tanúsítja, hogy a 
válogatási arány kitűnő, mivel nagy részletességgel 
tudjuk rekonstruálni a forradalmi eseményeket, s emel
lett lehetőségünk nyílik az előzmények és a politikai 
utóhatások, a forradalom eseményeire reagáló állam
férfiak, diplomaták hozzáállásának, véleményformálá
sának megismerésére is.

A 755. oldalon kezdődik a dokumentumokban elő
forduló személynevek alfabetikus listája, amelyben 
összesen 329 név fordul elő. A kötetet levéltári forrá
sok, forrásgyűjtemények. memoárok, könyvek, tanulmá
nyok, forrásközlések bontásban egy 65 tételt tartalmazó 
irodalmi felsorolás zárja. Bár ez a tételszám nem tűnik 
soknak, de fontos üzenetet hordoz: csak a közelmúltban 
vált lehetővé a korszak tárgyilagos kutatása, az 1956 
óta eltelt időszak jelentős része nem tette lehetővé mo
nográfiák, tanulmánykötetek, forrásközlések megjelen
tetését. legfeljebb külföldön, demokratikus országok
ban. viszont az archívumok hozzáférhetetlensége miatt 
a tudományos közélet igényéhez mérten csak nagy hiá
nyosságokkal. Ezt az űrt nagymértékben csökkenti ez a 
forrásgyűjtemény.

A kötet többnyelvűsége is világosan hirdeti, hogy az 
1956. évi forradalom jelentősége túlmutat Magyaror
szág határain, beleilleszkedik a nemzeti, függetlenségi 
és demokratikus mozgalmak sorába, amelyek a 20. 
században minden kontinensen jelen voltak. Ke- 
let-Közép-Európa számára a magyar forradalom a len
gyelországi eseményekkel együtt a szovjet birodalmi 
szándékok és a szovjet típusú diktatúra elleni első nagy 
fellépés volt. amelyet 1968 után még több más kísérlet 
követett, hogy aztán 1989-1990-ben végleg megszűn
jön az elnyomás ilyetén formája. Az emberiség egyete
mes szabadságvágya előtt tiszteleghetünk, ha ezt a hi
ánypótló kiadványt kezünkbe vesszük és forgatjuk, 
emlékezve a korszak hőseinek, áldozatainak személyé
re és cselekedeteire.

Völgyesi Levente

HÍREK
• 2007. január 11-én, az Eötvös Loránd Tudo

mányegyetem Állam- és Jogtudományi K ará
nak Tanácstermében, az ÁJK és a  M agyar Jogász- 
egylet Budapesti Szervezete rendezésében került 
sor az Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében 
cím ű konferenciára.

• 2007. január 26-án, az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Karának Pázmány-termében Bánóczi Ro
zália elnökletével rendezték meg a Jogi Kari La

tinoktatók Országos Konferenciájának  ülését. Dr. 
Simon Attila, a  Debreceni Egyetem docense Cice
ro De legibus cím ű m unkájának magyar fordításá
ról tartott előadást, dr. Kállay István, a  Széchenyi 
István Tudom ányegyetem  docense a magyar jogi 
szaknyelv ókori eredetű kifejezéseiről beszélt.

• 2007. január 29-én, a Rendőrség-történeti Mú
zeumban (1087 Budapest, Mosonyi u. 7.) Egy év
század pillanatai -  Válogatás rendőrség-történeti 
archív fotókból, 1860-/960  címmel nyílt időszaki 
kiállítás. A döntően a múzeum fotóarchívumából 
válogatott 60 fénykép az állami rendőrség 125 éves 
történetének egy-egy mozzanatát mutatja be.
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