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„Átlényegülés” az új játéktérben
Szekér Nóra és Riba András A Nagy Imre-kódról, a katarzis 
és a hatalomtechnika jelentőségéről

Rovatunkban az elmúlt időszakban megjelent tudományos munkák – 
különös tekintettel a RETÖRKI által megjelentetett szellemi termékek 
– bemutatására, esetleges újragondolására teszünk kísérletet. Első szá-
munkban Szekér Nóra és Riba András László 2014 végén megjelent A 
Nagy Imre-kód című kötetéről beszélgettünk a szerzőkkel.

A�sokat�sejtető�cím�után�a�kötet�al-
címe�már�egy�jobban�körülhatárolt�
kérdésre� összpontosítja� a� figyel-
met.�Melyek�azok�a�hatalomtech-
nikai� dimenziók,� amelyek� közé� a�
Nagy� Imre-újratemetéssel� kapcso-
latos�problémák�beilleszthetők?

Riba� András:� Az� újratemetés� kapcsán�
általunk� vizsgált� késő-pártállami� dön-
téseknek,� politikai� machinációknak�
a� lényege� az,� hogy� az�MSZMP� –� főként�
ideológiai�természetű�kérdésekben�–�át-
alakul.�A�kádári�kommunista�örökségtől�
próbálnak� távolodni,� ennek� tehertételei�
bizonyos�értelemben�egyfajta� láncolatot�
alkotnak:� „ellenforradalom”,� Nagy� Imre�
és�így�tovább.�Olyan�kérdések,�amelyek�
megnehezítik�egy�új�arculat�kialakítását.�
A� politikai�machinációk� közé� sorolható�
az� újratemetés� ügye� is,� természetesen�
állampárti�perspektívából.�

Szekér�Nóra:�Kiemelten�fontos,�hogy�egy�
átmeneti� időszakban� keresi� a� párt� az�
új� arculatát.�Kérdés,�hogy�miért� éppen�
Nagy�Imre�ügye�lett�ennyire�fontos.�Egy-
részt� –� amire� András� is� utalt� –� a�múlt�
tehertételeként� előkerült� 1956� ügye,�
mint� a� Kádár-rendszer� legitimációs�
„gombóca”.� Az� „ellenforradalom”� kér-

dése� a� rendszer� legitimációjának� egyik�
gyenge�pontja,�de�’56�leverésére�a�meg-
felelő�önállításához�szüksége�volt�a�Ká-
dár-rendszernek.� A� párton� belül� Kádár�
kiemelt�státuszát�az�adta,�hogy�a�kom-
munista� rendszer� ellen� indított� „ellen-
forradalmat”� legyőzte,� és� megtisztította�
a� közéletet� azoktól� a� szereplőktől,� akik�
ezt�a�robbanást�előidézték.�Abban�a�sze-
repben� léphetett� fel,�hogy�a� forradalom�
leverése� által� megvédte� az� egész� kom-
munista�blokkot,�a�szovjet�rendszert�és�
a�„magyar�hazát”.�Ha�viszont�az�1956-os�
eseménysort�nem�egy�diktatúra�keretei�
között�elemezzük�–�hanem�egy�demokra-
tikus�átmenetre�való�előkészület�során�–,�
akkor�a�forradalom�és�a�megtorlás�már�
egyértelműen� legitimációs� vákuumként�
lép�fel.�Nagy�Imre�személye�szintén�nem�
egy�egyszerű�kérdés.�Nemcsak�kommu-
nista,�de�moszkovita�volt,�aki�kapcsoló-
dott�a�Szovjetunióból� irányított�hatalmi�
rendszerhez.� Első�miniszterelnökségére�
a� szovjet� pártvezetés� akaratából� kerül-
hetett�sor.�Ez�a�kettősség�a�rendszervál-
tás� idején� lehetőséget� adott� a� pártnak�
arra,� hogy� a� reformmozgalmat� előtérbe�
helyezve�magát�is�rehabilitálhassa.�Nagy�
Imre� újratemetése� és� újraértelmezése�
egyrészt�új�típusú�bűnbakok�kijelölését�
is�maga�után�vonhatta.�A�már� leváltott�
Kádár� János� a�köré� csoportosuló�párt-
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híveivel�együtt�egyre�inkább�ebbe�a�sze-
repbe� csúszott.�Másrészt� az� ’56-ban� is�
jelenlévő� reformvonal� hangsúlyozása� a�
rendszerváltozás�folyamatában�is�helyet�
biztosított�a�kommunista�párt�számára.

R.� A.:� A� magyarországi� kommunista�
mozgalomban� –� bármi� is� legyen� éppen�
a� párt� neve� –� jelen� volt� a� kontinuitás.�
Ezt� a� bolsevik� típusú� hatalmi� beren-
dezkedés�és�a�diktatórikus�megoldások�
alkalmazása� jelenti.� Ezért� van� nagyon�
sajátos� helyzetben� a� Grósz� Károly-féle�
késő-pártállam,� mert� szabadulnia� kell�
a� Kádár-rendszertől� és� annak� öröksé-
gétől.�Ezzel�együtt,�sőt�egy�időben�olyan�
arculatot�kell�kialakítania,�amely�egy�ké-
sőbbi�helyzetben,�nehezen�megjósolható�
plurális� feltételek�között� is�elfogadható,�
adott�esetben�versenyképes.�A�történeti�
kutatások�erre�az�időszakra�vonatkozó-
an�keveset�foglalkoznak�ideológiai�termé-
szetű�kérdésekkel.�Sokak�számára�ez�a�
megközelítés�érdektelen�területnek�tűn-
het,� véleményem� szerint� azonban� pon-
tosan�ebben�van�a�trükk.�Azt�hiszem,�a�

Grósz-féle�kurzus�újszerű�megközelítése�
lényeges�pontja�a�kutatásainknak.�

Sz.�N.:�A�kései�MSZMP-ben�nagyon�sok-
féle� irányvonal,� és� ehhez�kapcsolódóan�
sokféle� politikai� stratégia� vonultatha-
tó�fel,�elég,�ha�Grószra,�Pozsgayra�vagy�
Berecz�Jánosra�gondolunk.�A�párt�egy-
sége� kapcsán� nem�mellékes� az� a� gon-
dolat,�amit�Grósz�Károly�idézett�Ariszto-
telésztől�az�MSZMP�KB�kongresszusán:�
„Igazat�az�beszél,�aki�együvé�tartozónak�
tartja�az�együvé�tartozót�és�különválasz-
tottnak� a� különválasztottat.”� Ez� olyan�
szempontból� is�hozzátartozik� a�kérdés-
hez,�hogy�ha�a�párt�csak�a�reformvona-
lat�vállalja�fel,�azzal�az�a�probléma,�hogy�
a� szereplők� nagy� része� –� Nyers� Rezső,�
Berecz,�Grósz,�Pozsgay�vagy�akár�Horn�
Gyula� –� bizonyos� pillanatokban� orto-
doxnak,� bizonyos� pillanatokban� refor-
mernek� nevezhető.� Ha� a� közelmúltra�
gondolunk,� egy� személyen� belül� is� öt-
vöződött� több�vonulat.�Ez�a� jelenség�az�
egész�Kádár-rendszer�sajátja�is�volt:�úgy�
konszolidált,� hogy�megtorolt� –�mindezt�

Riba András és Szekér Nóra könyvükben a Nagy Imre-újratemetés ügyén keresztül a késő-pártállam hatalmi me-
chanizmusait is bemutatják.
Fotó: Házi Balázs
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szintén� egy� személy� fémjelezte.� Bravúr�
kellett�tehát�ahhoz,�hogy�az�együvé�tar-
tozók�egyben�maradását�kifelé�kommu-
nikálni� lehessen.�Ezért� is� volt� tétje�an-
nak�a�kérdésnek,�hogy�hogyan�nevezzék�
’56-ot.�Az�ellenforradalom�kifejezés�teljes�
elzárkózást� jelent�attól,� ami� történt,�de�
még�Nagy�Imrétől�is.�A�népfelkelés�meg-
határozásba�Nagy� Imre�már�belefér,�de�
a�megtorlás�nem.�A�könyvünkben�ezért�
is�igyekeztünk�hangsúlyozni,�hogy�Pozs-
gay� népfelkelés-bejelentése� nem� azo-
nos� azzal� az� állásponttal,� amit� hivata-
los�álláspontként�az�MSZMP�képviselt�a�
rendszerváltás�utolsó�pillanatáig.�A�párt�
hivatalos�álláspontja�ugyanis�a�„népfel-
kelés,� ellenforradalmi� elemekkel”� volt,�
még� hogyha� a� párt� a� közvélemény� felé�
a�népfelkelést�is�hangsúlyozta.�Csak�és�
kizárólag� ez� oldhatta�meg� a� párt� prob-
lémáját.� Az� „ellenforradalmi� elemek”�
megtartása�nélkülözhetetlen�volt�ahhoz,�
hogy� a� pártegység� fenntartható� legyen�
az�átmeneti�időszakban.�A�„népfelkelés”�
viszont�azért�kellett,�hogy�Nagy�Imre�új-
ratemethető,�a�reformvonal�pedig�életre�
hívható�legyen.

A� rendszerváltás� legkatartikusabb�
élményének� az� emberek� többsége�
Nagy� Imre� újratemetését� monda-
ná,�mindemellett�elég�sokan�emlé-
keznek�a�már�idézett�Pozsgay-nyi-
latkozatra� is.� A� kutatásaitok,� a�
dokumentumok�újraolvasása�után�
–�a� fenti�árnyalásokat�elfogadva�–�
mégis�miben�látjátok�ez�utóbbinak�
a�jelentőségét?

R.� A.:� Egyvalamit� tisztázni� kell.� A� Tör-
ténelmi� Albizottság� jelentésére� Grósz�
Károly�nagyjából�a�következőképpen�re-
agált:�„Nincs�az�a�munkás-paraszt�érde-
méremmel�kitüntetett�elvtárs,�aki�ezt�az�
értékelést�elutasítaná”.�Pozsgay� Imre� is�
erre� a� tanulmányra� hivatkozva� tette� a�
bejelentését.�A�katarzisnak�társadalom-

lélektani� jelentősége� van,� ugyanakkor�
ez�együtt�jár�azzal,�hogy�az�emberek�egy�
ilyen�lélektani�pillanatban�nem�a�részle-
tekre� koncentrálnak.� A� kutatók� sajnos�
utólag�rámutatnak�a�háttérben�zajló�fo-
lyamatokra�és�tényekre�is.

Sz.�N.:�Az,�hogy�a�háttérben�a�párt�kezel-
ni�próbálta�a�katarzist,�nem�von� le�an-
nak�erejéből.�Sőt,�ez�is�azt�jelzi,�pontosan�
tudták,� mekkora� töltete� van� ’56-nak,�
ezért� nem� hagyhatták� az� emberekben�
rejlő�energiákat�szabadon�„garázdálkod-
ni”.� Az� emberekben� nem� tudatosodha-
tott�–�hiszen�a�hatalomtechnika�lényege�
pont� ez� –,� hogy� az� ’56� újraértelmezése�
felett� való� öröm� bizonyos� értelemben�
kezelve�volt.�Az�1956-os�forradalom�egy�
emelkedett� közösségi� élményt� jelentett.�
A�bukás�után�azonban�következett� egy�
véres�megtorlás,�és�arról,�ami�történt,�a�
társadalom�nemhogy�nem�beszélhetett,�
de�azt�kellett�hazudnia,�hogy�ellenforra-
dalom�volt.�Nem�temethette�el�halottait,�
ugyanakkor�arra�kényszerítették,�hogy�a�
temetetlen�halottaiba�még�belerúgjon�az�
által,�hogy�ellenforradalmároknak�neve-
zi�őket.�Teher�és�frusztráló�érzés,�ha�az�
ember�azt�érzi,�hogy�az�életben�maradá-
sért�cserébe�meg�kell�hasonulnia�önma-
gával.�Az�a�pillanat,�amikor�hivatalosan�
elhangzott� a� „népfelkelés”,� egyben� azt�
is�jelentette,�hogy�a�magyar�társadalom�
felszabadult�az�alól,�hogy�hazugságra�le-
gyen�kényszerítve.�Ez�okozta�a�katarzist.

Nagyon� összetett� folyamatokat�
ábrázol�a�könyv.�Kitértek�a�külön-
böző� apró� „zavarórepülésekre”� is.�
Gondolok� itt�a�Grósz�által�megfo-
galmazott,�Nagy�Imre�szovjet�ügy-
nöki�múltjáról�szóló�kijelentésre�a�
pártfórumokon,� a� radikális� emig-
ránsok�(Pongrátz�Gergelyék)�távol-
tartására�a�temetéstől,�vagy�éppen�
Vásárhelyi�Miklós�és�Mező�Imréné�
levélváltására�a�megbékélés� szük-
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ségességéről.�Ide�sorolható�talán�a�
temetés�szónokainak�kiválasztása�
is.� Ezek� is� előre� kigondolt,� leját-
szott� hatalomtechnikai� eszközök�
voltak?

R.� A.:� Abszolút� értelemben.� A� politi-
kai-hatalomtechnikai� eszközök� szinte�
teljes�tárházát�felvonultatta�a�késő-pár-
tállami�vezetés.�Számomra�meghatározó�
kutatási�élmény�volt�azt�látni,�hogy�a�ve-
zetés�hogyan�próbálta�egyszerre�párton�
belül,�az�állami�szinteken�és�a�társada-
lomban�lejátszódó�folyamatokat�a�végle-
tekig� befolyásolni� és� irányítani.� Sajnos�
nem�lehet�elvitatni,�hogy�ennek�egyfajta�
hozadéka�volt�a�viszonylagos�stabilitás,�
de�háromszor�alá�kell�húzni,�hogy�mind-
ezzel�a�saját�malmukra�próbálták�hajta-
ni�a�vizet.�

Sz.�N.:�A�párt�számára�igen�komoly�ha-
talomtechnikai� kérdést� jelentett,� hogy�
hogyan� lehet� kibújni� 1956� megtorlá-
sának� ódiuma� alól.� Ez� sikerült,� mert�
ugyan� a� megtorlást� dicsőséggé� nem�
tudták�formálni,�de�a�felelősségre�vonás�
alól�ki�tudtak�csúszni.�A�könyvben�elég�
hangsúlyos,�hogy�a�hatalom�igyekezett�a�
történteket�olyan�fogalmak�köré�építeni,�
amelyek�távol�álltak�a�didaktikus�pártz-
sargontól.� Általános� emberi� értékeket�
fogalmaztak�meg,�ezért�könnyű�volt�ve-
lük�azonosulni.�Ilyen�volt�pl.�a�„nemzeti�
megbékélés”.�A�párt�sokat�köszönhet�az�
ilyen� jelszavaknak� azzal� kapcsolatban,�
hogy� sikerült� presztízsveszteség� nélkül�
kikerülnie� ’56� újraértelmezéséből.� Az�
aczéli-kádári� konszolidáció� hasonló� lo-
gikával� nevezte� „nemzeti� tragédiának”�
1956-ot,�amely�ugyan�nem�írta�felül�az�
„ellenforradalmat”,� de� az� is� tudott� vele�
azonosulni,� aki� teljesen� mást� gondolt�
’56-ról.� A� rendszerváltás� időszakában,�
Pozsgay� bejelentése� után� 1956-ról� a�
„nemzeti� megbékélés”� jegyében� beszél-
tek.�Ezek�után�nem�ezzel�a�jelszóval�nem�
lehetett�azonosulni,�hanem�azzal,�aki�ezt�

megkérdőjelezte.�Az�állambiztonság�által�
készített�sajtótervek�jól�mutatják,�hogy�a�
párt�számára�még�mindig�rendelkezésre�
álló�intézményeken�keresztül�a�sajtóban�
és� a�közvéleményben�hogyan� tették� ál-
talánossá�ezeket�a�fogalmakat.�Meg�kell�
békélni,�ha�azt�akarjuk,�hogy�legyen�jö-
vőnk,�el�kell�engednünk�a�sérelmeinket�–�
mondták.�A�párt�ekkor�a�békéltető�szere-
pében�lépett�fel,�de�ehhez�hangsúlyoznia�
kellett,�hogy�neki�is�megvannak�a�maga�
halottai�és�áldozatai.�Lényegében�egyen-
lőséget�tettek�a�két�oldal�sérelme�között.�
Magát�az�újratemetést�is�igyekeztek�úgy�
kommunikálni,�hogy�erre�az�eseményre�
–�és�a�„nemzeti�megbékélésre”�–�ők�adják�
meg�a�lehetőséget.

R.�A.:�Számomra�ezzel�a�kérdéssel�kap-
csolatban�a�kutatás�konklúziója�az,�hogy�
utólag�nem�érdemes�ábrándokat�kerget-
ni.�Sajnos�elég� jól�kirajzolódnak�ezek�a�
folyamatok,� cselekmények,� gondolatok.�
A� katarzis-élmény� kapcsán� felmerül� a�
dilemma,�hogy�érdemes-e�mindent�meg-
írni,�milyen�hatással�van�ez�azokra,�akik�
akkor�euforikusan�élték�meg�az�esemé-
nyeket.�De�ha�valami�nincs� is�megírva,�
attól�az�még�sajnos�úgy�van.�

Sz.� N.:� Ehhez� kapcsolódóan� számomra�
nagyon�érdekes�volt�a�saját�emlékeim�és�
a�mostani�kutatások�különbsége.�A�tör-
téntek�pillanatában�az�volt�az�ember�be-
nyomása,�hogy�a�párt�gyenge,�elvesztet-
te�a�befolyását,�és�mint�vesztes� játékos�
a� vert� helyzetben,� szinte� pánikszerűen�
levonul� a� pályáról.� Most,� a� dokumen-
tumok� értelmezése� kapcsán� nem�mon-
dom,�hogy�nem�lehetett� ilyen�vonulatot�
is�érzékelni�a�KB�egyes�felszólalásaiból,�
mégis� úgy� érzem,� szó� sem� volt� arról,�
hogy�a�párt�egy�pillanatra�is�elvesztette�a�
fejét,�és�az�irányítást�annál�egy�kicsit�is�
jobban�kiengedte�volna�a�kezéből,�mint�
amennyire�feltétlenül�szükséges�volt.
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R.�A.:�Ez�nagyon�fontos.�Én�úgy�látom,�
hogy� a� késő-pártállami� vezetésnek� ek-
korra� már� nem� a� politikai� hatalom�
megtartása� volt� a� célja.� Ebből� a� meg-
közelítésből� fogalmaztam� meg� a� rend-
szerváltás�kapcsán�a�„hatalom�átlénye-
güléséről”� szóló� megállapítást.� A� 20.�
századdal� foglalkozó� történészek� által�
nem� igazán� használt� fogalom� ez.� Nem�
a�politikai�hatalom�átmentése�volt�a�lé-
nyeg,�hanem�a�gazdasági,�üzleti�terüle-
teken� való� hatalom�megszerzése.� Amíg�
az�ellenzék�különböző�csoportjai�nemes�
küzdelmet�folytattak�a�politikai�hatalom�
parlamentáris� keretek� közötti�megszer-
zéséért,�tulajdonképpen�egy,�két,�három,�
vagy�sok�lépésnyi�hátrányba�kerültek.�A�
késő-pártállam�ebben�a�játszmában�egy�
más�típusú�hatalom�megszerzésébe�fek-
tetett�energiákat.�

Sz.�N.:�A�kommunista�vezetés�már�új�já-
téktérben,�új� játékszabályokkal�gondol-
kozott.� Az� átmeneti� időszak� persze� azt�
még� lehetővé� tette� számára� –� és� ennek�
megtartására�ügyelt�is�–,�hogy�az�új�já-
tékszabályokat�ő�alakítsa�ki.

A�megszerzett� gazdasági� hatalom�
alapján�azért�később�sokkal�köny-
nyebbnek� mutatkozott� ugyanazt�
újra�politikai�hatalomra�váltani…

R.�A.:�Persze,�ez�is�hozzátartozik�az�átlé-
nyegüléshez…

Milyen� volt� a� könyv� fogadtatása?�
A� megjelenés� óta� eltelt� időszak�
kutatásai�mennyiben�változtatták�
meg,� árnyalták,� vitték� tovább� a�
gondolataitokat�ebben�a�témában?

R.�A.:�A�hozzánk�eljutott� szakmai�véle-
mények� alapvetően� pozitívak� voltak.� A�
könyv�nehezen�emészthető,�de�ezt�nem�
tartom� hibának,� mert� ez� a� kérdés� bo-
nyolultságából�adódik.�A�kötet�egy�mo-

zaik� fontos� darabja,� de� az� egész� képet�
még� nem� rekonstruálja,� ahhoz� további�
kutatásokra�van�szükség.�Bízom�benne,�
hogy�a�jövőben�támpontot�jelent,�és�a�si-
kerét�is�ez�méri�meg�majd�leginkább.

Sz.� N.:� Olyan� visszajelzést� nem� hallot-
tam,�amely�szerint�a�könyvben�megfogal-
mazottak� ne� lennének�megalapozottak.�
Krahulcsán� Zsoltnak� a� Kommentárban�
jelent� meg� egy� recenziója� a� kötetről.1�
Ennek�azért�is�örültünk,�mert�ritkán�ol-
vasható� olyan� recenzió,� amely� ennyire�
komolyan� veszi� és� körbejárja� az� olvas-
mányát.� Érdemi� módon� követi� a� gon-
dolatmenetünket,� és� annak� kapcsán�
fogalmazza�meg� észrevételeit.� A� könyv-
vel� kapcsolatban� egyetértek� Andrással:�
nem�könnyű�olvasmány.�Nem�azt�tudja�
meg�az�ember�belőle,�hogy�„mi�történt”,�
hanem�egy�olyan�műfajt� választottunk,�
amiben�a�forrásokon�keresztül�hangsú-
lyozzuk�a�sok�síkon�zajló�események�kö-
zötti� összefüggéseket.�A�célunk�az�volt,�
hogy� megértsük� és� bemutassuk� azt� a�
hatalomtechnikai� gyakorlatot,� ahogy� a�
párt� ’56� kérdését� és� ezzel� összefüggés-
ben� Nagy� Imre� újratemetését� kezelte.�
Nem� ítéletet� akartunk� mondani� a� tör-
téntek�felett.�A�kötetünk�inkább�egy�kor-
szak,� egy� hosszú� évtizedekig� működő�
gyakorlat�egy�elemének�az�ábrázolása.

R.� A.:� Azt� mondhatjuk,� hogy� a� könyv�
Nagy�Imre�újratemetésén�keresztül�a�ké-
ső-pártállam� hatalmi� mechanizmusait�
mutatja�be.

NagymiHály zoltáN

1  Krahulcsán Zsolt: Kódfejtés. Kommentár, 
2015/5, 110-116. http://kommentar.info.hu/atta-
chment/0001/547_kommentar-1505-09-krahul-
csan.pdf (Utolsó letöltés: 2016. október 13.)
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A Nagy Imre-kód. Nagy Imre újratemetésé-
nek politikai dimenziói.

Lakitelek, Antológia, 2014.

„1989�a�rendszerváltás�éve.�Huszonöt�év�
távlatából,�történeti�szempontból�ismer-
ve�a�politikai�folyamatok�végkimenetelét,�
vagyis�hogy�1990-ben�új�államrendszer�
létesült,� minden� kétséget� kizáróan� ál-
líthatjuk.� A� hatalom� akkori� birtokosai�
és�a� rendszerváltó� ellenzék� tárgyalások�
keretében� megállapodtak� a� kormány-
zás�kérdéséről,�vagyis�arról,�hogy�kinek�
a�kezébe�kerüljön�a�hatalom.�Nem�arról�
volt�szó�tehát,�hogy�a�közhatalmat�a�pu-
hának�tűnő�diktatúra�keretei�között�gya-
korló� Magyar� Szocialista� Munkáspárt�
egyszerűen� megosztja,� vagy� átadja� a�
már�nemcsak�szervezetként,�hanem�erő-
ként� is� fellépni� képes� ellenzéki� pártok-
nak,� azok� pedig� egyszerűen� elfogadják�
tőle.�Mivel�az�ellenzéki�pártok�a�demok-
rácia�értékeit�tartották�szemük�előtt,�ezt�
a� megoldást� nem� fogadhatták� el,� érté-
keikhez� tartották�magukat.�Ez�a� forma�
egyébként�elvi�alapon�a�hatalom�hason-
lóan�önkényes�kisajátítása�lett�volna�az�
állampolgárok� feje� fölött�még� akkor� is,�
ha� nem� erőszakkal� és� adminisztratív�
hatalomtechnikai� eszközökkel� történt�
volna�meg.�Akkor�mégis�miről�állapodott�
meg�a�hatalom�és�az�ellenzék?�Valójában�
arról,� hogy� a� hatalom�hogyan� kerüljön�
oda,� ahonnan� ered,� ahol� arra�használ-
hatják,� amire� való.� Vagyis� átlényegült�
formájában�kerüljön�szabad�választások�
megtartása� alkalmával� a� néphez,� és� a�
nép�döntse�el�azt,�hogy�a�hatalmat�sza-
bad�akarata�által�kik�birtokolhassák�és�
gyakorolhassák.”

(Részlet�Riba�András�László�előszavából)


