
Jog
feljegyzés szerint kijelentette, hogy az ő családja régeb
bi. mint a Habsburgoké. Az osztrákok, ahogy az meg
szokott. a sajtót is felhasználták; a Figyelme:/) című lap 
már akkor közölte a vádpontokat, amikor éppen csak 
letartóztatták a miniszterelnököt. Jogszabályokat keres
tek. amivel alá tudták támasztani, hogy miért is az 
osztrákok jártak el. Batthyány egyszer úgy nyilatkozott, 
hogy a nádorra vonatkozik az 1848:3 te., de a minisz
terelnökre nem. A koncepciós per pedig mindig azt 
használja, ami leginkább szolgálja a céljait.

A perben hamis tanúkkal és Batthyány ellenfeleinek 
vallomásaival bizonyították, hogy a vádlott részt vett az 
október 6-ai bécsi felkelésben, illetve pénzzel támogat
ta azt. Az újoncozást és a bankókibocsátást átminősítet
ték, annak ellenére, hogy a katonai bíróság elöljárói 
elismerték a jogos önvédelmet ezen a téren. Felrótták a 
miniszterelnöknek, hogy a magyar alkotmány szerint 
járt el. Bizonyítékként a hamis tanúvallomások mellett 
Batthyány nyilatkozatát, mint beismerőt vették 
figyelembe, és felrótták neki a további bizonyítékok 
hiányát, hiszen olyan helyzetben volt. hogy minden ter

helő bizonyítékot el tudott tüntetni. A hadbíró utasítá
sok alapján folytatta le az eljárást, ő képviselte a vádat 
és a védelmet egyszemélyben. A kegyelmi eljárás során 
őszintén feltárták, hogy koncepciós perről volt szó. Az 
első fokon eljáró fórum szinte biztos volt benne, hogy a 
fellebbvitel kegyelmez majd. ezért is merték kimondani 
a halálos ítéletet első fokon -  jelentette ki néhány 
merészebb író.

Az ilyen módon kivégzetteket titokban és jeltelen 
sírban temették el. de a józsefvárosi plébános, arra 
hivatkozva, hogy a megásott sírgödör nem elég mély. 
átvitette a holttestet egy kriptába, ahol csak a monog
ramjával látták el (ti. G.B.L). és a kiegyezés után temet
ték újra.

Az 1849. október 6-án kivégzett első felelős magyar 
miniszterelnök feleségéhez írt búcsúleveléből Balogh 
Judit, az emlékülés zárszavaként a következőt emelte 
ki: „esküszöm, hogy az árulás gondolata soha nem fért 
lelkemhez, a törvény szabályozott és ezért ölnek meg 
engemet!"

Beke-Martos Judit
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A  Parlament felsőházi üléstermében. 2007. de
cember 3-án. az Országgyűlési Biztosok Hi
vatala (OBHl és a Magyar ENSZ Társaság 

közös konferenciát szervezett Az ombudsman intézmé
nye és az emberi jogok védelme Magyarországon cím
mel. Az emberi jogok napja alkalmából szervezett ren
dezvényen a jelenlegi és a már hivatalban nem levő 
országgyűlési biztosok, a két szervező hivatal munka
társai, valamint civil és állami jogvédő szervezetek 
képviselői voltak jelen.

A mintegy négyórás tanácskozáson megjelenteket 
Mandur László, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte, 
majd Aáry Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa vette 
át az előadások levezetését. Az első előadásblokkban 
Simái Mihály akadémikus, a magyar ENSZ Társaság 
elnöke emlékezett meg az ENSZ emberi jogokat min
denkor szem előtt tartó működéséről, hangsúlyozva, 
hogy a következő év jelentős lesz a szervezet életében, 
hiszen ekkor ünnepük majd az emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatának 60. „születésnapját".

Ezt követően a három ombudsman 20-20 perces 
összefoglalója következett.

Kállai Ernő hangsúlyozta, hogy az országgyűlés 
másfél évtizedes mulasztásban van, mivel nem biztosí

totta a kisebbségek parlamenti képviseletét. Az om
budsman kritikus hangú beszámolójában számon kérte 
ezt a mulasztást az illetékesektől, és szorgalmazta a biz
tosi hatáskör bővítését is. Véleménye szerint, mivel a 
legtöbb jogsértés a magánszférában történik, meggon
dolandó lenne a hivatal hatáskörének kiterjesztése a faji 
alapú diszkrimináció elleni fellépés hatékonysága 
érdekében. Egyben kifejezte azon törekvését, hogy a 
származásuk miatt diszkriminálták elkötelezett szó
szólójaként kíván ezután is el járni, helyi kirendeltségek 
létesítésével pedig közelebb szeretné hozni az in
tézményt az állampolgárokhoz.

Péterfalvi Attila előadásában az adatvédelem megje
lenését és az emberi jogok egyre növekvő fontosságát 
mutatta be történelmi-jogtörténeti és jogbölcseleti 
példákkal alátámasztva. Kifejtette, hogy a személyhez 
fűződő alapvető jogok védelmét ugyan már az ókori 
jogrendszerek is biztosították, ám az ombudsmani rend
szer hazánkban csak tizenkét éves múltra tekint vissza. 
Ez az eredetileg kétszáz éve létező, svéd gyökerű 
intézmény az 1960-as évektől terjedt el a világon, nap
jainkban pedig százhoz közelít azoknak az országoknak 
a száma, ahol valamilyen formában létezik. A legtöbb 
államban szakombudsmanok is működnek, természete
sen országonként eltérő feladat- és garanciarendszerrel. 
Hazánkban a hiányzó történelmi alapok miatt nehezen 
honosodott meg ez az intézmény, jóllehet az Alkot
mány és az Obtv. is szabályozza. Az egyes ombudsma- 
nok között nem beszélhetünk hierarchikus viszonyról, 
mindegyik biztos kizárólag az Országgyűlésnek felelős, 
viszont a közös hivataluk működését érintő kérdések
ben a három (négy) biztos közösen határoz. Az om- 
budsmanok működésükről évente beszámolnak a Parla
mentnek: beszámolójuk megtekinthető a www.obh.hu

http://www.obh.hu


Jog
történeti szemle v  J

honlapon. A rendszer meghonosítása során Magyar- 
országon sokáig vita tárgyát képezte, hogy az intéz
mény vajon nem gyengíti-e az ügyészség feladatkörét, 
ám az is nyomós érvként esett latba, hogy addigra olyan 
kis országoknak is volt már ombudsmanja. mint Pápua- 
Új Guinea.

Napjaink felgyorsult világában az adatok és az em
beri jogok védelmét kiemelt fontossággal kell kezelni -  
hangsúlyozta Péterfalvi. aki hatéves országgyűlési biz
tosi ciklusának végéhez közeledve, eddigi munkáját te
kintette át előadásában.

A nemrég általános biztossá választott Szabó Máté 
az állampolgári jogok civil és alkotmányos védelméről 
tartott tömör előadást.

A sajtótájékoztatót követően az előadások második 
csoportjában a jogvédelemmel a gyakorlatban is foglal
kozó szakemberek ismertették tevékenységük főbb 
problémáit.

Varga Zs. András, a győri Széchenyi István Egyetem 
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense az om
budsman szerepét ismertette a végrehajtó hatalom ellen
őrzése szempontjából. Jóri András ügyvéd az adat
védelmi szabályozás fejlődésébe avatta be a hallgatósá
got. Somody Bernadetté, az ELTE AJK Alkotmányjogi 
Tanszékéről az ombudsman működését mint egy létező 
jogállami paradoxont mutatta be. hiszen amikor az

ombudsman jogvédőként lép fel. meglehetősen szűk 
hatáskörben mozoghat, mert az Obtv. rögzíti, mely 
szervek eljárása során megvalósuló visszásságok esetén 
folytathat vizsgálatot. Ezért az előadó kiemelte a biztosi 
jogkör szélesítésének fontosságát, egyben üdvözölte azt 
a lehetőséget, hogy az új. „zöld" ombudsmani intéz
mény bevezetésével új területeken is lehetővé válik a 
jogvédelem.

Záró előadásként Kádár András Kristóf, a Magyar 
Helsinki Bizottság társelnöke a civil jogvédő szervek 
lehetőségeit ismertette, s a Helsinki Bizottság és az 
OBH jó munkakapcsolatát hangsúlyozva arra kereste a 
választ, milyen lehetőségei vannak a civil jogvédő 
szervezetnek, összehasonlítva azt az ombudsman 
hatáskörével..

Az. előadások végeztével Gömbös Ervin, az ENSZ 
Társaság főtitkára összefoglalta az elhangzottakat, és 
ismertette a 60. évfordulóval kapcsolatos 2008. évi ren
dezvénysorozat főbb eseményeit, majd állófogadásra 
invitálta a vendégeket, akik a konferencián szinte min
den hazai jogvédő szerv működésébe bepillanthattak.

A rendezvényt a jövő évben remélhetőleg több 
hasonló jellegű tanácskozás is követi majd. hiszen 
2008-ban az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 
60. évfordulóját ünnepelhetjük.

K. B.

Thököly Im re- 
konferencia Eperjesen

A  Kassától nem messze 
fekvő Eperjes (Presov) 
városában, 2007. no

vember 22-23-án konferenciát 
rendeztek Thököly Imre emlé
kére, melynek érdekessége az 
volt. hogy nemcsak magyar, 
illetve szlovák, hanem cseh elő
adókat is meghívtak a szer
vezők. Ez különösen azért fon
tos. mert. sajnos, egészen a 
legutóbbi évekig nem voltak 
gyakoriak az olyan tudományos 
rendezvények, amelyeken -  a 
rengeteg megvitatásra váró kér
dés ellenére -  mindkét, vagy 
akár mindhárom nemzet tudo
mányos életének alakjai kép
viseltették volna magukat.

A konferencia jelentőségét 
az is mutatja, hogy védnöke 
magyar oldalról Szerencsés

szlovákiai főkonzulja, szlovák részről a város pol
gármestere. JUDr. Pavel Hagyari volt. Helyszínéül a 
város főterén fekvő Evangélikus Kollégium szolgált, 
amely tele volt érdeklődő diákokkal. A főszervező. Dr. 
Peter Kónya köszöntőjében kiemelte, hogy személye
sen is mennyire fontosnak érzi az ilyen jellegű össze

jöveteleket, hiszen a szlo
vák-magyar kapcsolatok kié
pítésén túl szakmailag is hatal
mas többletet nyújthat ugyana
zon problémának több szem
szögből való megközelítése. 
Az előadások, főként az elő
adók nagy száma miatt, szink
rontolmács igénybevétele nél
kül folytak, azonban a szer
vezők -  tekintettel arra, hogy a 
résztvevők csekély hányada 
beszélte mindkét nyelvet -  
valamennyi előadást teljes egé
szében lefordították, és azt a 
résztvevők rendelkezésére bo
csátották. Elsőként R. Várkonyi 
Ágnes Az életpálya válaszútjai 
című előadása hangzott el, 
amelyben Thököly hadvezéri. 
politikusi pályafutását a nem
zetközi politikai kapcsolatok 
tengelyébe helyezve ismertette.__János, a Magyar Köztársaság
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