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dások kapcsán ezt a szankciót indokoltnak tekintet
ték. Aggályosnak tűnt a korm ány szám ára, hogy 
Haynau hadfoglyokat akaszta to tt, m ert 
represszáliáktól tartott m agyar részről. A zt sem 
érezték kívánatosnak, hogy az osztrák hadsereg fe
gyelmének fenntartására helytelen, nyom tatásban is 
közzétett hadseregparancsban helyezett kilátásba 
intézkedéseket, és ezzel rossz fényben tüntette fel 
az osztrák árm ádiát. A táborszernagy kom or lelkű
id én ek  rejtelm eibe ad bepillantást, hogy javaslata 
szerint a csendőrség m agyarországi egységeinél a 
nem zeti szokásokat figyelem bevevő  zsinóros 
egyenruhát kellene alkalm azni -  a javasla to t az 
egységes uniformis javára a m inisztertanács egy
hangúan elvetette.

8. A megtorlásnál gr. Batthyány Lajos sorsa sze
rintünk a kivégzést elrendelők rossz lelkiism eretére 
utal. Az 1849. október 29-i m inisztertanácson az 
igazságügym iniszter az első felelős m agyar m inisz
terelnök halálos ítéletét indokoló újságcikket sürget 
a W iener Zeitung-ba, mert a grófot sok helyen, fő
leg külföldön nem tekintik bűnözőnek, és szerinte 
ebben nem kevés szerepe volt a közétett ítélet hiá
nyos indoklásának. N ovem ber 1-jén a cikk meg is 
jelent. Az október 31-ei korm ányülésen Schm erling 
igazságügym iniszter beszám olt arról, hogy a Gráz- 
er Kurír a Batthyányi perben több ízben használta 
(nem kevés civilkurázsit tanúsítva!) a „m eggyilko
lás” kifejezést. További eljárás a lap jelen ték telen
sége miatt nem szükséges, jobb , ha az ügy nyugvó
pontra jut.

9. Találunk a jegyzőkönyvek lapjain Jókai M ór re
gényeinek valóságtartalmát bizonyító háttéranyagára 
is adalékokat: ilyen a Nádor huszárok története. 
1849. júniusában szökések és bujtogatás fordultak 
elő a magyar lovas-alegységnél. Ennek elfojtásában 
a Leobeni és St. Micheli nemzeti gárda derekasan 
közreműködött. A császári zászló alatt megmaradt 
huszárok feltehetően domonstrálni akarták rejtett é r
zelmeiket, mert az 1849. június 23-ai minisztertaná
cson a hadügyminiszter arról szám oltbe, hogy Inns
bruckba érkezve a Nádor-huszárok „Őcsászári felsé

ge Ferdinánd előtt „Éljen” kiáltásokkal vonultak el 
díszm enetben.”

10. A kötet kísérő apparátusa a sorozatban m eg
szokott, és minden m odern forráskiadás számára 
m intaként szolgál. W altraud H eindl töm ör, orientá
ló előszavát Thom as K leteéka  igen részletes, az idő
szak valam ennyi alapkérdésére kitérő bevezető ta
nulm ánya követi. Figyelem re m éltó, hogy a terje
delm es bibliográfiában m agyar szerzők alapművei 
is szerepelnek. Hasznos és elengedhetetlen a rövidí
tések és a m ára m ár elavult kifejezések megadása. 
A korm ány tagjainak teljes jegyzéke pedig azért 
nélkülözhetetlen, m ert a protokollum ok sokszor 
csak a funkciót em lítik, és a szem élyt az alkalm a
zott szerkesztői segédlettel így lehet igen gyorsan 
azonosítani. Az igen vaskos kötet forgatását m eg
könnyíti, hogy a m inisztertanácsi napirendi tárgyak 
nem csak az adott korm ányülés fejlécében szerepel
nek, hanem  külön alfejezetben töm örítve, lehetősé
get adva a  kutatóknak a felgyorsított, plasztikus át
tekintésre. A m agunk részéről külön kiem elnénk a 
nagy m űgonddal szerkesztett, több m int 70 oldalas 
m utatót a kötet végén. A kom binált index a nevek, 
esem ények, fogalm ak, jogszabályok, földrajzi he
lyek m esteri összekapcsolásával hihetetlen módon 
m egkönnyíti a fo rrásközlés használhatóságát, 
ugyanakkor a történések súlypontjait a je lö lt hivat
kozási helyek szám szerű összevetéssel segíti m eg
állapítani.

11. Az ismertetett forráskiadványt köztörténetünk, 
alkotm ány- és jogtörténetünk Ausztriával való év
százados összefonódása miatt minden m agyar a kor
szak históriájával részletesen foglalkozó szakember, 
de egyben minden tisztán látni kívánó nem céhbeli 
érdeklődő szám ára nélkülözhetetlen alapmunkaként 
ajánljuk, különösen, mert a modernizáció kulcsidő
szakára vonatkozik, és azért is m ert hihetetlen adat
gazdagságával a história-joghistória részletkérdései
ben is adatokkal, összefüggések feltárásával, a dön
tés kialakítás finom összefüggéseinek m egjelenítésé
vel lepi m eg az olvasót.

Kajtár István

Fontos mérföldkő a tudós em ber életében egy 
évforduló, bár tudjuk, hogy m unkássága szem 
pontjából csupán egy pillanatkép, am elyen át

suhan a száguldó idő, hogy új irányokat vegyen, és 
folytassa a történész feladatát, élete m inden nap
ján, nyugodalm at nem ismerve, a m últ értékeinek 
felkutatásában. Szom bathelyen, 1943. novem ber 2- 
án született Blazovich László, aki 1980 óta a 
Csongrád M egyei Levéltár igazgatója, 1989-től pe
dig a Szegedi Tudom ányegyetem  Jogtörténeti T an
székének egyetem i tanára. így alig pár hónapja, 
hogy betöltötte hatvanadik évét, am elynek a tiszte
letére jelent meg a Csongrád M egyei Levéltár k i
adásában, Berta Tibor és Géczi Lajos  szerkesztésé-
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ben az a tanulm ánykötet, am ely az ünnepelt -  szá
mos tanulm ánya közül -  néhány je len tős publikáci
óját gyűjtö tte egybe.



A mű 200 példányban, 8,5 ív, 133 oldal terjedelem
ben jelent meg. A Csongrád megyei Közgyűlés elnöke, 
Frank József, valamint Kristó Gyula professzor úr ün
nepi laudációja után hangulatos emlék-idézéssel kezdő
dik a kötet, amelyben az ünnepelt vall iskolás gyermek
koráról. Ezt követően viszont már a tudomány oltárán 
áldozhatunk. Összesen tizenkét publikációval ismer
kedhet meg az olvasó, amelyeket olyan találóan válo
gattak, hogy a szerző kutatásainak komplexitását, az 
ünnepelt sokoldalúságát méltó formában mutatja be. A 
művek a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázi
um Jubileumi Évkönyve, az Irodalomtörténeti Közle
mények, a Századok, a Levéltári Szemle, a Jászkunság, 
a Szeged, a Honismeret, valamint Kristó Gyula és 
Makk Ferenc tiszteletére készült ünnepi tanulmánykö
tetek hasábjain jelentek meg.

Aki a kötetet végigtanulmányozza, megtalálhatja a 
történelemtudomány érdekes vívmányait, valamint a 
jogtörténészek számára is figyelemre méltó cikkeket. 
Külön és nyomatékosan is a jogtörténész kollégáknak 
ajánlom a mezővárosi élettel kapcsolatos írásokat, ame
lyek fontos adalékokkal szolgálnak a feudális önkor
mányzati igazgatás és városi jogélet megismerése 
szempontjából. Külön figyelmet érdemel Hódmezővá
sárhely, Szeged és Szabadka mezővárosok alkotmányos 
helyzetének ismertetése a 15-16. században.

Akik a városjogok mellett érdeklődnek az állami 
egyházjog iránt is, szintén nem csalódhatnak, hiszen az 
alföldi városok példáján keresztül győződhetünk meg a 
városi kegyuraság lehetőségeiről, amelyek szabad kirá
lyi város esetén erősebben, sokszor kizárólagosan, amíg 
mezőváros esetén esetlegesebben, néha korlátozottab- 
ban érvényesültek, valahol pedig csupán a város földes
urának jogával találkozhatunk, mert nem minden város 
juthatott el a szabad plébánosválasztás jogáig. A plébá
nosok pedig nem csupán egyházi szolgálatot ellátó sze
mélyek, hanem az adott közösség vagy pedig a földes
úr világi ügyeiben eljáró, írásbeli ügyeket intéző hiva
talnokok is voltak. Az egyházi és a világi igazgatás így 
valójában szerves egészet alkotott.

A kötet végén található a jubiláns publikációinak 
jegyzéke. Az életmű, amely nem teljes, hiszen -  amint 
a bevezetőben is jeleztem -  reményeink szerint még 
hosszú ideig folytatódik, 269 publikációt sorol fel.

Miközben a Jogtörténeti Szemle hasábjain kívánok 
minden jót Blazovich tanár úrnak születésnapja alkal
mából, köszönetemet fejezem ki munkásságáért, 
amelynek a most bemutatott tanulmánykötet méltó rep
rezentánsa, és amely az ifjú jogtörténész generáció szá
mára tartalmas órákat szerezhet, tanulva a nagy előd 
kutatási tapasztalataiból és eredményeiből.

Völgyesi Levente
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HÍREK
2004 február 13-14-én a Belügyminisztérium Or
szágos Bűnmegelőzési Központja és Nemzetközi 
Oktatási Központja, a  Biztonságos M agyarország
ért Közalapítvány és a  Szem ere Bertalan Rendvé
delem-történeti Tudom ányos Társaság szervezésé
ben kétnapos rendvédelem-történeti konferenciát 
rendeztek Budapesten „Bűnmegelőzés a XIX-XX. 
századi Európában"  címmel. A konferenciának a 
Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Köz
pontja adott otthont. A közel m ásfélszáz érdeklődő 
jelenlétében lezajlott konferencia amellett, hogy a 
rendvédelmi szervezetek históriájának elemzése 
során a  bűnmegelőzés különleges aspektusaira vi
lágított rá, széles tablón vázolta föl a bűn üldözé
sében és m egelőzésében szerepet játszó rendvédel
mi szervezetek históriáját és máig vezető fejlődé
sét is. A szervezetcentrikus előadások (A porosz 
csendőrség története, különös tekintettel a bűn- 
m egelőzésre [W olfgang Kroker], Az osztrák 
csendőrség története és bűnmegelőzési tevékeny
sége [August Feyerer], A Holland Királyi Csend
őrség története és bűnmegelőzési tevékenysége 
[Michael van dér Zee], A Spanyol Guarda Civil 
szerepe a bűnmegelőzésben [Jósé Dugue Quicios], 
Az olasz Carabinieri története, szerepe a bűnm eg
előzésben [Vincenzo Pezzolet], A kanadai lovas

rendőrség eredete és bűnmegelőzési technikája 
[Steve Saunders], A bolgár csendőrség története 
[Jivko Jivkov], a román rendvédelmi szervek törté
nete [Ovidiu M archidian] az első napon kerültek 
programba. Leszám ítva Hegedűs András helyettes 
állam titkár előadását (A M agyar Köztársaság bűn
üldözési stratégiái), a második tanácskozási nap 
főként a speciális bűnmegelőzési feladatokat vo
nultatta fel, így a razziák kérdését (Zsigovits Lász
ló), az ujjlenyomattan jelentőségét (Kása László), 
a fényképezési technikák hasznosítását (Davola 
József), a bűnügyi laboratórium szerepét (Kemény 
János), a rendvédelem-történeti m úzeum ok és ki
állítások hatását (Sági Zoltán), az alapítványi fel
adatok hányadát (Pörge Lajos) a bűnmegelőzés
ben. Néhány magyar előadó is foglalkozott magyar 
rendvédelmi szervezet-és bűnmegelőzés-történet- 
tel, így Parádi Jó zse f (A  magyar rendvédelmi szer
vek története a  XIX -X X . században), a Budapesti 
Rendőrség bűnmegelőzési feladatai 1945-ig (Sas 
Ferenc), A  Böszörményi úti objektum szerepe a 
bűnmegelőzésben a X IX -X X . században, a Ma
gyar Csendőrség bűnmegelőzési feladatai a két vi
lágháború között (Kaiser Ferenc), Karhatalmi fel
adatok a bűnmegelőzés szolgálatában 1918-1920 
(Suba János). A  nemzetközi tanácskozás a bűn- 
m egelőzésnek természetesen egy vékonyka, ámde 
annál jelentősebb szelvényét érintette: a rendvé
delmi teendők, lehetőségek, a bűnmegelőzésre al
kalm as (és persze lehetőséggel rendelkező) szerve-


