
magára 5 év után egy szerencsétlen népet kiszolgáltatva 
hóhérának”.

A kővetkező időszak 1963-1966, „Az igazságosság 
hangoztatója” címen került a kötetbe.

Mindszenty továbbra is sürgeti a Nyugatot: tenni köte
lesek a közép-európai országokért. Úgy látja, sokkal keve
sebbet tett az ENSZ Közép-Kelet-Európáért, mint az afri
kai és ázsiai népekért. „Nem akarjuk, hogy Kelet-Európát 
kizárják a felszabadulásból, igenis akarjuk azt.” Érdemi 
választ persze nem kapott Mindszenty, csupán a szokásos 
választ: levele eljutott a Fehér Házba. Az 1967-ig terjedő 
időszakban a vendéglátók szívesen szabadulnának a bíbo
rostól, aki nem szűnik meg az erkölcsi érveket hangoztatni 
és követelni a nagyhatalmaktól az emberi jogok érvénye
sítésének kikényszerítését hazájában, és udvariasan bár, 
de számon kéri a régió kiszolgáltatását a Szovjetunión.

Az 1967-1971 közötti időszak címe: „Fellebbezés a tör
ténelem ítélőszékéhez”. Mindszenty távozásának zökke
nőktől nem mentes idején születtek ezek a dokumentumok. 
Miközben zajlanak a tárgyalások, Mindszenty változatlanul 
mindent figyel a világban. 1968-ban írja az amerikai elnök
nek: „Az Isten szerelmére kérem, tegyen lépéseket annak 
biztosítására, hogy bármely megállapodás szülessen is Viet
nam kapcsán a jövőben, az ne tartalmazza Közép-Európa 
további szovjet kizsákmányolásának közvetlen vagy köz
vetett elismerését. A helyzet Közép-Európában már most 
katasztrofális jogi, erkölcsi, vallási, demográfiai és emberi 
szinten egyaránt” 1969-ben Nixon elnökhöz írt hosszú le
velében vázolja az 1920-as békeszerződésben foglaltakat is. 
Szót emel a romániai magyarok üldözése miatt is, majd így 
zárja levelét: „Elnök Úr felismerte, hogy állama tévedett és 
mulasztást követett el Magyarországgal szemben (1956.).”
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1970 márciusában hosszú levélben tátja fel „Magyarország 
boldogtalanságának kezdetétől”, az első világháború végé
től kialakult helyzetet Közép-Kelet-Európában. „Fél évszá
zad alatt semmi kedvező nem történt velünk: még a vérző, 
megcsonkított maradékot is odaadták szánalmas kegyként 
a kedves Sztálinnak.”

Sorait azzal zárja:, ,Az élete végén egy öreg magyar kér 
vigasztaló »nunc dimittist«. Elnök Úr megértését és jóvá
tételt.”

Mindszenty bíborost életének e kritikus szakaszában 
sem elsősorban személyes érdekei, hanem nemzete sorsa 
vezérelte. Nem fáradt bele magányosan vívott küzdelmé
be -  bár jól érzékelte: a világ hatalmasságait aligha befo
lyásolhatja - , érveit mintha az örökkévalóságnak szánta 
volna.

Mindkét kötet használatát a rövidítések jegyzéke, név
mutató, irodalomjegyzék és a könyvekben szereplő jelen
tősebb személyek életútját összefoglaló segédlet segíti. 
Ez utóbbival kapcsolatban megjegyzi a recenzens, jó lett 
volna minden személy neve után feltüntetni a születés és 
halálozás évét, hiszen a köteteket nemcsak szakemberek, 
hanem az érdeklődő közönség is remélhetőleg nagy szám
ban fogja tanulmányozni.

Magyarázattal tartozik e sorok írója ez írás címét illetően: 
mit is ért -  azt elismerem, szokatlan módon -  az Őr-könyv 
fogalmán. Nos, olyan könyvet, amely tartalmánál fogva 
alkalmas arra, hogy őrködjön a históriai igazság felett, el
oszlassa a tévhiteket, és utat nyisson a gondolatok szárnya
lásának. A Somoijai Ádám -  Zinner Tibor szerzőpáros két 
Mindszenty-kötete megfelel az előbbi feltételeknek.
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A  történész, a jogtörténész szakmában kiemelt kö
vetelmény az elsődleges források elemzése. Ez az 
igény a nemzedékek során könyvtárnyi forráskiad

ványt eredményezett, különböző időszakokban és régiók
ra nézve.

Az Osztrák Tudományos Akadémiának a Habsburg
__Monarchia történetének tanulmányozására létrehozón
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bizottsága feladatul vállalta az 1848-1867 közötti idő
szak osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadását. 
1970-től kezdődően 25 kötet jelent meg, az előkészület 
alatt álló további 3 kötettel lesz teljes a sorozat.

Ez a projekt kiegészül az 1867-1918 közötti időszak
ból a Monarchia közös minisztertanácsának jegyzőköny
veinek edíciójával. Ezeket a Magyar Tudományos Akadé
mia Történettudományi Intézete gondozza. Eddig 5 kötet 
jelent meg, 3 kötet van előkészületben. A nagy volumenű 
vállalkozás 3. sorozata az osztrák minisztertanácsi jegyző
könyvek kiadása lesz az 1867-1918 közötti időkből.

Visszatérve az 1848-1867 között közzétett jegyző
könyvekhez, megállapítható, hogy precíz jegyzetanyaggal 
ellátva a korszak kutatói számára sokoldalú tudományos 
felhasználást tesznek lehetővé. Ki lehet emelni a köztörté
netet, politikatörténetet, a gazdaságtörténetet, az állam- és 
jogtörténet számos ágát, a politikusok biográfiájának meg
rajzolását, az állami egyházjogot, a nemzetközi kapcsolatok 
történetét. Ez vonatkozik természetesen a magyar viszo
nyokra is.

A sorozat egységes szerkezeti felépítése példaértékű. 
Elemei az előszó, a kismonográfiának tekinthető bevezető 
tanulmány, a bibliográfia, a rövidítések, az elavult kifejezé-



történeti szemle'— '
sek jegyzéke, a minisztertanács ülésein 
résztvevők jegyzéke, maga a forrás- 
közlés, a jegyzőkönyvek és mellékle
tek, ezek kronologikus jegyzéke, végül 
a kötetetek sokoldalú felhasználását 
megkönnyítő, igen részletes és terje
delmes mutató.

Az itt ismertetendő, a Schwarzen- 
bcrg-minisztérium 1850. október 14. 
és 1851. május 30. közötti időszakára 
vonatkozó 11./4. kötet bemutatja azt a 
folyamatot, amely az Osztrák Császár
ságban végül is az első alkotmányos 
korszak végét jelentette. Főszereplője 
egyik oldalon a hajdani udvari kamarai 
elnök, Kübeck, aki a császár bizalmát 
élvezve a kurzusváltás egyik eszköze
ként, az ellensúlyt a minisztertanáccsal 
szemben a „Reichsraf’-ban látta. Ez a 
tanácsadó szerv kizárólag az uralkodónak volt alárendelve. 
Hatásköre, felépítése sokáig volt napirenden, Statútumát 
1851. április 13-án publikálták császári pátensként a hiva
talos lapban.

A kormány tagjainak a jegyzőkönyvekben rögzített el
lenvetései plasztikusan tükrözik a fenti folyamatot. A kö
tetet véleményező Ress Imre megállapította, mennyire 
mélyek a közzétett kötet által nyújtott betekintések azon 
politikai változások összetett részleteibe, amelyek a for
radalom örökségétől, az alkotmányosságtól az abszolutiz
mus helyreállításához vezettek. Ez a kép a nemzeti történet 
megerősített szempontjainak revideálását segítheti elő.

A reakciós kurzus fokozatos kirajzolódása Schmerling 
igazságügy-miniszter és Bruck kereskedelmi-, ipari és 
közmunkaügyi miniszter távozásához vezetett. Említést 
érdemel Schmerling irathagyatékából kitűnő személyes 
reagálása elbocsátására (35. p.).

A 19. század derekán végbemenő osztrák modernizáció 
sajátos jellegét találóan íija le a „liberális abszolutizmus” 
kategória. Az abszolutizmus előkészítése ellenére számos 
reform folytatódott a közigazgatás, az igazságügy, a gaz
daság- és a társadalompolitika terén, ezzel mégis egyes li
berális elemeket őrzött meg a reakció évtizede.

A külpolitika terén a német térségben a poroszok of
fenzív törekvéseivel feszült, fegyveres konfliktussal fe
nyegető helyzet állott elő, ez azonban hosszas tárgyalások 
után elhárult. Figyelemre méltó, hogy Schwarzenberg, aki

miniszterelnöksége mellett külügymi
niszter is volt, a német térség fejlemé
nyeiről nem tájékoztatta folyamatosan 
a minisztertanácsot.

A Habsburg Birodalom korábbi 
időszakai is jelen vannak a miniszter- 
tanács egyedi ügyeiben. 1851 janu- 
áijában (177. p.) a hadügyminiszter 
Kossuth gyermekei elleni eljárásban 
lefoglalt értékek elidegenítéséről tesz 
elöteijesztést. Komolyabb értéket 
egy ezüst babérkoszorú és egy ékkö
vekkel díszített arany írótoll jelentett, 
ezeket a referáló szerint nem kellene 
nyilvánosan értékesíteni, hanem a cs. 
kir. Schatzkammemak leadni, nehogy 
azokat a párthívek vezérük ereklyé
jeként demonstrációra használják fel. 
1851. március 3-án (297. p.) már fém

beolvasztást javasolt a pénzügyminiszter. Az osztrák tit
kos műveletekre utalt Kossuthtal kapcsolatban egy 1851. 
február 3-i minisztertanácsi napirend (242. p.). Egy oszt
rák titkos ügynök utalt Kossuthnak a határőrökhöz intézett 
proklamációjára: Kossuth félrevezetésére lenne alkalmas, 
ha ezt az iratot az Állami Nyomda néhány példányban ki
nyomtatná. A minisztertanács azonban egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az ilyen eljárás méltatlan lenne a cs. kir. kor
mányhoz.

A Vormárz jelképértékű megtestesítője volt Metternich 
herceg, kancellár. A minisztertanács 1850. november 12-i 
napirendjei között (65., 66. p.) egy évtizedekre visszanyúló 
elszámolási ügye és nyugdíjának kérdése szerepelt. A ked
vező döntéshez hozzájárult az uralkodó véleménye is, aki 
ennek során Mettemichet úgy minősítette, mint aki tagad
hatatlanul a legnagyobb érdemeket szerezte az osztrák mo
narchiával kapcsolatban.

Karakterisztikus, hogy a minisztertanács rengeteg 
egyéni, egyedi ügyet is tárgyalt, így kitüntetéseket, rang
emeléseket, büntetőügyeket vagy akár a krumpli drágulá
sát Eszak-Csehországban és a szükséges intézkedéseket.

Zárásként a recenzens véleménye az, hogy a hamaro
san teljessé váló osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek 
(1848-1867) sorozat kötetei nem hiányozhatnak egyetlen 
hazai történész műhely és nagy könyvtár polcairól sem.
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2010-ben jelent meg Halász Iván és Schweitzer Gá
bor Szimbolika és közjog. Az állami és nemzeti je l
képek helye a magy’ar alkotmányos rendszerben

című, szép és igényes kivitelű munkája. A szerzőpáros 
már korábban is foglalkozott ezzel a témával,1 amely
nek aktualitásához nem férhet kétség, hiszen az állami 
és nemzeti jelképek szabályozása alkotmányi szintű kér
déskör, amely a jelenlegi alkotmányozási folyamat tük
rében jelentősen felértékelődik.

A mű a bevezető fejezetben a szimbólumok közjogi je
lentőségét részletezi, különös figyelmet fordít az 1989-es 
rendszerváltásra. Az állami és nemzeti szimbólumok mint 
a közösségi identitás megnyilvánulásai különös jelen-


