
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-



történeti uemle

inek történeti értékelését adta. Világosan kiderült 
az elhangzottakból, hogy a rendvédelmi szerveze
tek és felelős irányítóik nem is gondolnak arra, 
hogy valaha is a rendvédelem a bűnmegelőzést, 
mint olyat magára vállalhatja. Annál fontosabb 
azonban, hogy a maga sajátos eszköztárával kive
gye részét a bűnmegelőzés társadalmi programjá
ból, és felsorakozzon a karitatív, civil szervezetek, 
az igazságszolgáltatási szervezetek és a korm ány
szervek mellé, a feladat lehető legteljesebb megva
lósítása érdekében. A rendvédelem, mint az állami 
alrendszerek egyike nem tud megoldani társadalmi 
problémákat, de sikeres kezelésében részt tud ven
ni. Ennek módozataira, technikáira, lehetőségeire 
hoztak számos történeti példát, tanulságokkal szol
gáló tapasztalati összegzéseket a világ különféle 
pontjairól egybesereglett, és a magyar rendvéde
lem történetét kutató magyar szakemberek a kon
ferencián. A konferencia alkalm ából sor került el
ismerések átadására is.

• A Rubicon történelmi magazin 2004. február 21- 
én, mesterkurzus sorozata keretében az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Allam-és Jogtudományi 
karával közös szervezésben bonyolította le kétna
pos szakmai konferenciáját „Út a  rendszerváltás
hoz” címmel. A rendszerváltás 15. évfordulóján a 
lap főszerkesztője, és egyben a konferencia főren
dezője, Rácz Árpád, bevezetőjében elm ondta, 
hogy hűen a Rubicon történelmi magazin hagyo
mányaihoz, a programot a m últ tárgyilagos és pon
tos tisztázása érdekében állították össze. M ezey 
Barna, a jogi kar dékánja, a rendezvény házigazdá
ja  arra hívta fel a  figyelmet, m ilyen fontos a szem
tanúk (sokszor elfogult, egymással vitatkozó) véle
ményének megismerése a múltról kialakított kép 
pontosításában. A konferencián 16 előadó, többsé
gükben az 1989. évi rendszerváltás aktív alakítói, 
néhányan tudós kutatói, az esem ények különböző 
szegmenseiről beszéltek. így Bihari M ihály  A ma
gyar rendszerváltás sajátosságairól, Horn Gyula a 
vasfüggöny lebontásáról M agyarországon, Len
gyel László az ellenzéki m ozgalm ak szerepéről a 
rendszerváltás előkészítésében, Rainer M. János 
1956 emlékéről a rendszerváltásban, Bozóki A n d 
rás az értelmiség szerepéről a rendszerváltásban, 
Magyar Bálint a rendszerváltás programjáról és 
annak valóságáról, Kulin Ferenc a népi-nemzeti 
politikai erők megszerveződéséről és bomlásáról a 
80-90-es évek fordulóján, Tölgyessy Péter „a 
hosszú átmenetről” beszéltek. Heller Ágnes arról 
értekezett, hogy helyes volt-e a dom inó-elm élet, 
Bogár László föltette a kérdést: egyáltalán volt-e 
rendszerváltás? Rom sics Ignác, a konferencia ap
ropójáról, a  nemrégiben kiadott „volt egyszer egy 
rendszerváltás” címmel megjelent kötetének cí
mével fémjelezte előadását. Pomogáts Béla  tém á
ja  „az irodalom a rendszerváltásban, rendszervál
tás az irodalomban” volt, míg Fodor G ábor az

em beri jogok  és a  rendszerváltás összefüggéseit 
elemezte. Kopátsy Sándor a rendszerváltás gazda
ságpolitikai kihatásait érintette (Felkészülés a vál
lalkozói társadalom ra ), Bőd Péter Á kos  A m a
gyarországi privatizáció problém áiról, Jeszenszky  
Géza  az antalli külpolitikai koncepcióról tartott 
előadást.

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és 
Jogtudományi Kara, immáron szokásosnak m ond
ható könyvbemutató  keretében ismertette a kar ok
tatóinak, kutatóinak publikációs tevékenységét. 
Jóllehet, kifejezetten jogtörténeti munka csupán 
három volt (Strafrechtsgeschichte an dér Grenze 
des nachsten Jahrtausendes, (Gondolat Kiadó, Bu
dapest), [szerk. Mezey Barna]; Deák Ferenc emlé
kezete, (Akadémiai Kiadó, Budapest), [szerk. Sza
bó András], Füstéi de Coulanges: Az antik város
állam. Tanulm ány a görög és római vallásról, jo g 
ról és intézményekről, (Eötvös kiadó, Budapest) 
[gondozta Hamza Gábor]), több olyan kötetet is 
fölvonultattak a kar oktatói, melyek ugyan távo
labb állna a jogtörténettől, mégis szám os történe
ti-jogtörténeti vonatkozást hordoznak. így a Ta
kács Péter szerkesztette Államtan (írások a XX. 
századi általános állam tudom ányok köréből, 
[Szent István kiadó, Budapest] vagy a Quo Vadis 
Európa? A m agyar állam fő Európában, 
(K JK -Kerszöv Kiadó, Budapest) [szerk. Király 
Miklós], Hasonlóképpen történeti elemzéssel ve
zeti fel a szociális jogok nemzetközi jogi védelmé
nek egyes kérdéseit taglaló munkáját Kardos Gá
bor: Üres kagylóhéj? (Gondolat Kiadó, Budapest), 
és találunk jogtörténeti tanulmányt a  Németh Já
nos hetvenedik születésnapja tiszteletére megjelent 
kötetben is. (M agister artis boni et aequi. Studia in 
honorem Németh János, [szerk. Kiss Daisy és Var
ga István] Eötvös Kiadó, Budapest)
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