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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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A professzor asszony, érintve a kor magyar és erdélyi 
politikáját alapvetően meghatározó, híres francia kap
csolatot, valamint a Habsburgok és a Porta ellentétét, az 
erdélyi fejedelmek által kényszerűen követett lavírozó 
technikát mutatta be. amely nemcsak a k ü k  hanem a 
belpolitika esetén is fontos szerepet játszott.

A következő előadást Varga J. János egyetemi 
docens tartotta, aki az 1682-es esztendőnek, Thököly 
élete legfontosabb 
évének eseményeit 
foglalta össze, ki
térve a fejedelem 
által verbuvált had
sereg egyedi voná
saira is. Emellett 
felhívta a figyelmet 
a történelmi kutatá
sok hiányosságaira 
e korszakkal kap
csolatban. ami mi
att meglehetősen 
nehéz objektív ké
pet kapnunk a vég
várrendszerről és a 
végvári katonaság 
összetételéről.

Az első szlovák 
előadó. Iván Mrva 
Západoslovenské  
stolice pocas Thö-

r, Tb'iríe

l.Der.fhpTarm 
K.lUGm/n JerSt±..

Eperjes látképe Thököly korában (metszet. 17. század)

kölyho povstania (Nyugat-szlovákiai vármegyék a 
Thököly-felkelés idején) címmel a korabeli Trencsén. 
Árva, Zólyom, Nyitra, Liptó és Gömör vármegye lako
sainak sorsát vizsgálta, akik ki voltak téve a fejedelem 
hódításait követő pusztításoknak és egyéb következ
ményeknek.

Papp Klára Kassa, a Tltököly-felkelés központja 
című előadása szintén helytörténeti jellegű volt. Az 
előadó többek között a városnak e korszakbeli. a há
borús állapot miatt bekövetkezett fejlődését, és álta
lában a hadjáratokban betöltött kulcsfontosságú sze
repét vizsgálta.

Témájában ehhez kapcsolódott Dr. Peter Kónya 
előadása, amely az Észak-magyarországi szabad királyi 
városok a Thököly-felkelés idején címmel hangzott el. 
Az előadó nemcsak általánosságban, hanem egyedi 
példákkal színesítve és valamennyi jelentős városra 
utalva a korabeli városi fejlődés fontosabb irányvona
lait vázolta fel.

A kávészünetet követő előadások eltávolodtak 
Thököly személyétől, s a hadseregére, illetve az általa 
létrehozott államra került a fő hangsúly. Elsőként Papp 
Sándor Thököly és a törökök című előadásában közölt 
érdekes információkat többek között Thököly fejede
lemmé történő kinevezéséről. Czigányi István a ka
tonarétegnek a kuruc felkelésben betöltött szerepét 
vizsgálta, a kérdést egybekötve a hadseregben ekkor, 
valamint az előző fejedelmek idején bevezetett refor
mokkal.

Zachar József előadásában a külpolitikára helyezte a 
hangsúlyt, s a XIV. Lajos által vezetett háborúk és a 
francia külpolitika jelentőségét mutatta be. utalva a 
Napkirály által megígért és részben nyújtott segélyekre. 
Thököly elismerésére, valamint a Német-római Csá
szársággal folytatott területi vitákra. Gebei Sándor az 
oly sokat vizsgált nyugati kapcsolatok helyett a keleti 
térség problematikáját vázolta fel. Rendkívül érde

kes volt a lengyel-  
orosz háborúra tett 
utalás, amellyel kap
csolatban kiderült, 
hogy Sobieski Já
nos lengyel király 
számított I. Lipót. 
illetve Thököly Im
re segítségére, de 
vonakodásuk követ
kezményeképpen a 
lengyel külpolitika 
ettől kezdve inkább 
Apafi Mihályban 
kereste szövetsége
sét.

Az ebédszünet 
utáni előadásában 
Mezey Barna alkot
mánytörténeti szem
szögből vizsgálta a 
Felvidéki Fejede- 
állam volt-e egyál-lemséget. Három kérdést tett fel: 

talán, s ha igen. akkor miképpen kategorizálhatjuk, 
illetve fel tudott-e mutatni magyar vonásokat? 
Rendkívül izgalmas problémákra hívta fel a hallgatóság 
figyelmét, például arra, hogy nemzetközi jogi szem
pontból kérdéses, hogy egy korlátozott, alárendelt, de 
némiképp mégis önálló ország mennyiben tekinthető 
szuverénnek, ami az államiság alapjának tekinthető, 
illetve arra, hogy mit kell e kérdés vizsgálatakor 
fontosabbnak tekintenünk: a közjogi feltételek meglé
tének szigorú vizsgálatát vagy a de facto állapot érté
kelését? Összegzésként megállapítható, hogy eddig 
egyik kérdésre sem találtunk teljesen megnyugtató 
választ.

Az ezt követő előadások visszatértek Thököly sze
mélyéhez. Bicskey István arról az érdekes kérdésről 
beszélt irodalmi megközelítésben, hogy Thökölyt vajon 
szabadságharcosnak tekintették-e inkább, avagy 
„törökös cimborának". A politikusi életmű vizsgálata 
ebből a szemszögből különösen hasznos lehet, hiszen a 
művészeti alkotásokon keresztül rendkívül pontosan 
követhető a közhangulat mindenkori változása. G. 
Etényi Nóra a 16. századi Thököly-kép változásait ele
mezte, és bemutatta több korabeli újság címlapját, 
illetve felhívta a figyelmet arra az érdekességre, hogy a 
Thököly-párti lapok többsége nem volt kifejezetten 
lázadó szellemiségű, ezzel szemben a Habsburg-párti 
lapok 1683-tól kezdve nagyon ellenséges hangnemben 
közölték politikai pamfletjeiket.



Bársonyi István a hadvezér Thököly Imre megítélé
séről tartott előadást, s összehasonlította a nyugat-euró
pai. a Habsburg- és a ..felvidéki" haderő felépítését, il
letve a csaták megvívásának módját. Véleménye sze
rint. bár a fejedelem eredményes katona volt, a szűkös 
források miatt áttörő reformokat nem sikerült meg
valósítania, s a nyugati mintájú professzionális had
sereg kialakítására tett kísérlete kudarcba fulladt.

A konferencia első napjának utolsó előtti előadá
sában Kalmár János a bécsi történetírás szemszögéből 
mutatta be a 17. századi magyarországi felkeléseket. 
Szólt az I. Lipót környezetében tevékenykedő histo
rikusok első, itáliai nemzedékéről, valamint a magyar- 
országi függetlenségi mozgalmak megítéléséről, amit 
gyakran az objektivitás hiánya jellemzett. Végül 
Annamária Kónyova Thököly 1906. évi újrateme
téséről tartott érdekes előadást, amelyből sok informá
ciót tudhattunk meg a politikai háttér-alkudozásokról, 
amelyeknek köszönhetően 200 év után teljesülhetett a 
fejedelem végakarata, miszerint saját hazájában 
szeretne békében nyugodni.

A konferencia második napján délelőtt a fejedelem 
életében fontos szerepet játszó személyekről esett szó. 
Először Mészáros Kálmán ismertette Nemessányi 
Bálint életútját, aki Thököly, illetve Rákóczi Ferenc 
fejedelemsége alatt diplomataként tevékenykedett. 
Seress István Komáromi János, a kuruc király személyi 
titkára tevékenységét ismertette. Eduard Lukác Lavider 
Illés életéről beszélt, aki -  amellett, hogy Thököly ked

venc tanára volt -  Eperjes város életében, a helyi evan
gélikus kollégium megalapításában is fontos szerepet 
játszott.

Miloslava Bodnárová előadásában az I. Lipót kora
beli. az evangélikus egyházzal kapcsolatos történetírás 
sajátosságairól beszélt, illetve kitért a korabeli füg
getlenségi mozgalmaknak és a Rákóczi-szabadságharc- 
nak a civil lakosságot sújtó káros következményeire, 
amelyek kihatással voltak a szlovákok jelentős részére 
is. Marié Marecková a nők szociális helyzetét, a rájuk 
vonatkozó jogi szabályozást vizsgálta a 17. századi 
szabad királyi városokban. Tamás Edit pedig Sá
rospatak ugyanezen század végi történelmét dolgozta 
fel.

Az utolsó három előadás helytörténeti jellegű volt. 
Ján Adam a kor gazdasági és társadalmi helyzetét, 
illetve a legfontosabb változásokat elemezte, Martin 
Jávor a fejedelem nevét viselő eperjesi szabadkőműves 
páholyról beszélt, és végezetül Vladimír Seges 
előadásából a hadviselésben bekövetkezett 17. századi 
változásokról tudhattunk meg információkat.

A kétnapos, rendkívül érdekes, hasznos és jó hangu
latú konferenciáért köszönetét illeti a szervezőket. 
Nagy szükség van az ilyen és hasonló alkalmakra, ahol 
párbeszédet lehet folytatni olyan kérdésekről, amelyek 
hatással voltak mind a magyarok, mind a szlovákok 
vagy bármely szomszédos nemzet sorsára.

Képess/ Imre

M áthé G á b o r habilitációs
előadása  

a z  ELTE Á llom 
ás Jogtudományi Karán

D r. Máthé Gábor, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dé
kánja és intézetvezető egyetemi docense, az Eöt

vös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karának egyetemi, valamint a Corvinus Egye
tem Közigazgatás-tudományi Karának főiskolai 
docense 2007. október 17-én tartotta meg habilitációs 
előadását A szentkorona eszme, mint államfogalom 
címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának Tanácstermében. A habilitá
ciós bíráló bizottság elnöke dr. Sári János egyetemi 
tanár, a bizottság tagjai dr. Balogh Elemér alkotmány- 
bíró, egyetemi tanár, valamint dr. Stipta István egyete
mi tanár voltak.

A Szentkorona-eszme központi jelentőségű a magyar 
közjoa történetében; évszázadokra meghatározta a ma- 
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gyár közjogi gondolkodást. Jogtörténészek sok 
nemzedéke foglalkozott már a Szentkorona-tan jelen
tőségével. s ez a téma Máthé Gábor tudományos 
munkásságában is jelentős helyet foglal el. Máthé Gábor 
professzor úr már eddig is jelentős megállapításokkal 
gazdagította tudásunkat a Szentkorona-tanról, valamint 
annak történeti fejlődéséről, és ezek a tudományos ered
mények habilitációs előadásában is megjelentek.

Máthé Gábor előadásában, a bevezetést követően, 
először áttekintette a Szentkorona eldologiasodásának 
állomásait, és azt a folyamatot, amelynek során a 
korona az állami szuverenitás alanyává és jelképévé 
vált. Az előadó rámutatott arra, hogy a Werbőczy 
István által a Tripartitumbm megfogalmazott tan 
valójában középkori gyökerekre támaszkodik, amelye
ket Werbőczy ügyesen használt fel a magyar jogot 
összefoglaló munkájában.

A Szentkorona-tan később is meghatározó jelen
tőségű volt a magyar történelemben. Máthé Gábor en
nek megfelelően Deák Ferenc nyomán elemezte a 
Pragmatica Sanctiónak mint jelentős közjogi aktusnak 
a Szentkorona-tanhoz való viszonyát. Az előadó nem 
mulaszthatta el. hogy előadásában ne hivatkozzék az 
1791:10. törvénycikkre, amely szerint Magyarország, a 
hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad, és kormányza
tának egész törvényes módját illetően független, azaz




