
történeti szemle

Nógrád Megye és Szécsény város önkormányza
ta 2005 szeptemberében nagyszabású ren
dezvénysorozattal emlékezett meg a Rákóczi- 

szabadságharc egyik kiemelkedő eseményéről, a szé- 
csényi országgyűlés háromszázadik évfordulójáról. 
Szeptember 14-én a Nógrád megyei országgyűlési 
képviselők felhívására a Magyar Köztársaság 
Országgyűlése emlékülést tartott a szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeum udvarán felállított sátorban. A 
múzeumnak otthont adó. felújított Forgách-kastélyban 
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Rákóczi- 
emlékkiállítást rendezett.

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2005. 
szeptember 15-17. között Szécsényben. a nagyjelen
tőségű esemény tiszteletére nemzetközi tudományos 
konferenciát szervezett, Rákóczi állama Európában 
címmel. A konferencia jeles múzeumi hagyományt 
folytatott: 1975-ben a Kubinyi Ferenc Múzeumban ren
deztek először több tudományterületet is átölelő tanács
kozást Rákóczi államáról, amelynek anyaga 1976-ban 
jelent meg a Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyvében. 
Legutóbb pedig 1995-ben emlékeztek a történelmi 
jelentőségű szécsényi 
országgyűlésre.

A most bemutatan
dó tanulmánykötet 
múzeumi hagyományt 
folytat abban is. hogy 
a Nógrád megyében 
rendezett tudományos 
konferenciák előadá
sait -  köztük a koráb
bi szécsényi ún. köz
nemesi konferenciá
kat is -  közreadó Dis- 
cussiones Neogradi- 
enses sorozatban jele
nik meg. annak kilen
cedik köteteként. A 
konferencián akadé
mikusok, professzo
rok mellett képviseltették magukat a szakma fiatal 
kutatói is.

A konferencia előadásai a szécsényi országgyűlés 
több alapkérdését tárgyalták. Az előadók az államépítés 
és a társadalmi támogatottság, a diplomácia, a jogtör
ténet és a hadtörténet kérdései mellett a személyiségnek 
a történelemben játszott szerepét, mint a szabadságharc 
központi problémáját is vizsgálták. Külön előadás 
foglalkozott a szécsényi országgyűlésnek a békekötés
ről és a vallási toleranciáról alkotott törvényeivel. 
Nemzetközi kitekintést nyújtottak az európai hadi 
helyzetet az országgyűlés idején felvázoló, a nem
zetközi nyilvánosság szerepét feldolgozó előadások, 
valamint a lengyel-magyar konföderációkat összeha
sonlító elemzés is. Ezeken kívül -  a konferenciaszer
vezők célkitűzésének megfelelően -  a Rákóczi-kori 
vármegyével és jeles személyiségeinek életútjával és 
munkásságával foglalkozó előadások is elhangzottak.
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A konferencia első napján az előadások témái: a 
szécsényi országgyűlésnek a békekötésről alkotott 4. 
törvénycikke, az 1705. évi európai hadi helyzet, a len
gyel konföderációk és a szécsényi konföderáció össze

vetése, valamint az 
országgyűlés nemzet
közi visszhangja az 
első amerikai hetilap, 
a bostoni újság tudó
sításaiban. A máso
dik napon Rákóczi és 
a vallási türelem 
kérdése, a törvény- 
alkotás Rákóczi or
szággyűlésein. külö
nös tekintettel a .szé
csényi országgyűlés
re. valamint a hat 
felső-magyarországi 
szabad királyi város 
Rákóczi országgyűlé
sein tárgykörben el
hangzott előadások 

után a hadtörténet került az érdeklődés előterébe.
A konferencia utolsó öt előadása rendhagyó 

körülmények között, történelmi kerekasztal keretében 
zajlott. A nyugat-európai tudományos életben már be
vett formát, amikor a résztvevők egy pohár bor mellett 
kötetlen szakmai beszélgetés formájában cserélnek 
véleményt az elhangzott előadásról. R. Várkonyi Ágnes 
professzor asszony javaslatára követték a szécsényi 
konferencián.

Az itt elhangzott előadások közül kettő foglalkozott 
Szécsénnyel. Az egyik a végvár-mezőváros 1690-1715 
közötti társadalmát, a másik a szécsényi ferenceseknek 
az 1705. évi országgyűlés idején a városban és 
környékén végzett tevékenységét mutatta be. Egy-egy 
előadás vázolta Menyői Tolvay Ferenc tankönyvírói 
munkásságát nevezetes számtankönyve, az Arithmetika 
kapcsán, valamint Ráday Pálnak, Rákóczi belső titkárá
nak a szabadságharc idején kifejtett tevékenységét.

Szécsény. a volt Forgách-kaslély (jelenleg Kubinyi Ferenc Múzeum)
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különös tekintettel a szécsényi országgyűlésre. Külön
leges színfolt volt az előadások körében a nőknek a Rá- 
kóczi-kori Nógrád vármegyében betöltött közéleti sze
repéről áttekintést nyújtó előadás.

R. Várkonyi Ágnes professzor asszony zárszavában 
összegezte a konferencia eredményeit. Eszerint a sza
badságharc több alapkér
dését felvázoló tanácskozás 
méltó folytatása az 1975- 
ben megkezdett, korszerű 
szemléletű, a szabadság- 
harc társadalmi támogatott
ságát vizsgáló kutatások
nak. és nélkülözhetetlen a 
további kutatások számára.

A konferencia anyaga 
egy évi szerkesztést köve
tően írásban is napvilágra 
került. A szerkesztői előszó 
után R. Várkonyi Ágnes II.
Rákóczi Ferenc békekon
cepciójáról és a szécsényi 
országgyűlésről szóló tudo
mányos értekezése követ
kezik. majd Zachar József 
műve ismerteti a 1705. évi 
európai hadi helyzetet.
Gebei Sándor cikke a jog- 
történész szakma számára 
is mérvadó, hiszen az 1704. 
évi lengyel konföderációk 
és a szécsényi konföderáció 
ismerhető meg belőle. Az 
alkotmány- és diplomácia
történet kutatóinak G. Eté- 
nyi Nóra a The Boston 
News-Lettemek a szécsé
nyi országgyűlésről szóló 
híradásairól szóló írása 
nyújt értékes információ
kat, a lelkiismereti- és val
lásszabadság iránt érdek
lődők pedig Köpeczi Béla 
monografikus igényű mun
kája kapcsán láthatják 
mélyebb összefüggéseiben 
az ezen szabadságjogi kate
góriának való megfelelést.
Mezey Barna professzor a Rákóczi-országgyűlések 
törvényalkotásának jellemző vonásait foglalta össze, 
megvilágítva a parlamenti jog és szokások egyedülál
lóan érdekes voltát. Ezt a tanulmányt Kónya Péternek a 
felső-magyarországi szabad királyi városok ország- 
gyűlési szerepléséről szóló értekezése követi. A jog- 
történetileg releváns cikkek után hadtörténeti jellegű 
írások következnek Czigány István. Mészáros Kálmán, 
Seres István tollából. Ezek után a társadalomtudomány 
széles skálájának felvonultatása következik. Pálmány 
Béla a korabeli Szécsény városáról. Varsa Kapisztrán a 
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városi ferencesekről. Szirácik Éva a vármegyebéli nők 
szerepéről, míg Praznovszky Mihály Menyői Tolvaly 
Ferencről, Ráday-Pesthy Pál Frigyes pedig Ráday 
Pálról emlékezik meg írásában. A kötetet -  az elvárá
soknak megfelelően -  igényes irodalom- és rövidítés
jegyzék zárja, a kutatók számára elengedhetetlen forrá

sok ismertetésével.
Végiglapozva a tanul

mánykötetet. megállapít
hatjuk. hogy -  a nagyon 
gazdag lábjegyzetelés mel
lett -  külön érdeme, hogy a 
szerzők igen nagy százalék
ban használtak fel értekezé
seikben primer forrásokat, 
levéltári anyagokat. A 
szerzői kar tagjainak jelen
tős részén érződik, hogy 
kutatásaik mögött már egy 
életmű áll, a közölt anya
gok kiforrottak, az olvasó 
számára a korszak hiteles 
megismeréséhez szükséges, 
naprakész, korszerű, kime
rítő információkat nyúj
tanak. A kötet rendkívül he
terogén, ezért -  bár egy 
kohéziós tényező, a Rá- 
kóczi-szabadságharc, illet
ve a háromszáz éves szé
csényi országgyűlés adott 
volt -  a szerkesztőknek ér
demes lett volna a konfe
rencia zárszavát, esetleg az 
egyes konferencia-napokon 
elnöklő személyek össze
foglaló gondolatait a kötet
ben közölni. Ez lehetőséget 
teremthetett volna arra, 
hogy a Rákóczi-kort megis
merni vágyó, a részletek
ben viszont elmélyedni 
nem kívánó nagyközönség 
számára a konferencia szül
te friss benyomásokat ösz- 
szefoglalóan ismertesse a 
kötet. Ez a megjegyzésem 
persze nem feltétlenül je

lent érdemi hiányosságot, hiszen így lehetősége van a 
kötetet alapjaiban áttanulmányozó olvasónak, hogy 
befolyástól mentesen alakíthassa ki véleményét a 
korszakról és a szécsényi országgyűlésről. S bizton 
állíthatjuk: aki ezt a történelmi korszakot meg kívánja 
érteni és a történelemtudomány korszerű ered
ményeinek birtokában kíván lenni, nem kerülheti 
meg. hogy ezt a tanulmánykötetet be ne szerezze, 
könyvespolcán el ne helyezze, s részleteiben fel ne 
dolgozza tudományos ismereteinek gyarapítása ér
dekében.




