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előző, és azt követő önkormányzatiság bemutatására 
helyezve a hangsúlyt, egészen az 1918-as eseményekig. 
Egy speciális terület feldolgozására vállalkozik Cieger 
András, aki az előbbi kutatók által ismertetett korszak 
pénzügyi szabályozását tárja fel. Pölöskei Ferenc egye
temi tanár úr már a két világháború közötti korszak ön
kormányzatiságának kérdéskörére tereli az olvasó fi
gyelmét, és Igndcz Károly Budapestet bemutató tanul
mánya is ezt a korszakot taglalja.

Ha különösebben részletezni kellene ezt a kötetet, itt 
húzható meg az első határvonal. Majdán János, Zachar 
Péter Krisztián, Strausz Péter, Gergely Jenő és Rácz 
Kálmán tanulmányai testületi szervek önkormányzati 
autonómia kérdéseiről beszélnek, úgymint a MÁV ke
retein belül működő segélyező egyletek, a kamarák, az 
egyház vagy az oktatási intézmények önállóságának és 
önrendelkezésének problematikájáról.

A kötet harmadik egységeként Kardos József pro
fesszor és Réfi Attila doktorandusz tanulmányait tekin
tem, ahol a közelmúlt eseményeibe nyerhetünk betekin

tést, úgymint az egyetemi autonómia kérdése a szocia
lista korszakban, valamint a helyi közigazgatás átszer
vezésének 1949/50-es és 1989/90-es története.

A kötetet Dudás Elina egyetemi hallgatónak a konfe
renciáról szóló angol és német nyelvű lényegre törő, de 
kellően részletes resüméje zárja.

E kötetet ajánlom mindenki számára, aki magyar al
kotmánytörténettel foglalkozik, vagy az iránt érdeklő
dik. 1990-ig tudománypolitikai szempontból nem volt 
támogatott a dualizmus és az első világháborút követő 
korszak önkormányzati rendszereinek intézményes ku
tatása. Most ezt a hézagpótló feladatot az ELTE BTK 
Történelemtudományok Doktori Iskolája az Új- és Je
lenkori Történeti Program keretében felvállalta. A kötet 
áttanulmányozását követően nem kétséges, hogy a fel
tárt eredményeket a jogtörténészek is nagy haszonnal 
fogják alkalmazni kutatásaikban, tudományos tevé
kenységükben és az egyetemi oktatásban.

Völgyesi Levente
'Lásd Dudás Elina írásál!

Európai detektívtestületek 
a 20. század kezdetén
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New York 1915, The Century Co.
című könyve alapján

A századelő európai detektívtestületeivel való ösz- 
szehasonlítás alapján nem túlzó az a kijelentés, 

hogy a magyar detektívek szervezettségüket és mun
kamódszereiket tekintve fej-fej mellett haladtak a 
fejlett országok nyomozó testületéivel.

Az évszázad első felében az európai fővárosok 
detektívtestületei kétfajta szervezési elv valamelyik
ét követve működtek. Az ún. centralizált rendszer 
detektívtestületei közvetlenül a főkapitányság alá 
tartoztak, maga a testület pedig az egyes bűncselek
ményfajok szerint specializálódott csoportokra osz
lott, és a rendőri kerületektől függetlenül dolgozott.

A decentralizált rendszerben minden városi rend
őrkerület vagy körzet saját, állandó detektívosztály- 
lyal rendelkezett, amely csak saját területén műkö
dött, és mindenfajta ott adódó bűnügyben nyomo
zott, természetszerűleg szorosabb kapcsolatban és 
együttműködésben körzetük egyenruhás őrszemély
zetével. Mindkét szerveződési elvnek megvoltak az 
előnyei és a hátrányai: míg például a központosított, 
specializálódott detektív nagy jártasságra és tapasz
talatra tett szert az egyes bűncselekmények nyomo
zásában, nem rendelkezett a helyi viszonyok megfe
lelő ismeretével, és gyakran nélkülöznie kellett az

egyenruhás állomány együttműködését. A kérdés 
azonban egyébként sem dönthető el pusztán elméle
ti alapokon: a szervezeti rendszer megválasztását 
befolyásolhatja például az adott város területének 
nagysága, vagy a nyomozói állomány szakképzett
sége: decentralizált rendszeresük akkor alkalmazha
tó hatékonyan, ha m egfelelő számú jól képzett de
tektív helyezhető minden kerületbe.

Századunk első felében a kontinens országaiban -  
így Magyarországon is -  a detektívmunka szervezé
sére általában a centralizált, míg Angliára a decent
ralizált rendszer volt jellem ző.1

London
A londoni detektívtestület központja a New Scot- 

land Yard épületében székelt, ám a detektívmunka 
nagy részét a rendőrkerületekben szolgálatot teljesí
tő detektívcsoportok végezték, amelyek az összes 
ott történt bűnügyben nyomoztak. A detektívcso
portok vezetői a kerületért felelős detektívfelügyelő 
alá voltak rendelve, aki pedig a Scotland Yard-i köz
pont irányítása alá tartozott.

A Scotland Yard központi detektívirodája öt egy
ségből állt: a Központi Detektívcsoportból, a Külön
leges Csoportból, a Bűnügyi Nyilvántartóból, az El
ítélteket Felügyelő Irodából, valamint az Ujjlenyo
mat Csoportból.

A Központi Detektívcsoport olyan ügyekkel fog
lalkozott, amelyek a kerületi detektívek szakértel
mét meghaladták, vagy amelyek nemcsak egy kerü
letet, hanem az egész fővárost érintették, de kiemelt 
esetekben a központi csoport emberei nyomoztak vi
déken is. E csoporthoz tartoztak a nemzetközi kiha
tású ügyek is.

Európa más rendőrségeitől eltérően sem a kerüle
ti detektívegységek, sem a Központi Detektívcso-



történeti szemle

port nem oszlott egyes bűncselekményekre szakoso
dott specialista csoportokra.2

Berlin
1876-ig a berlini rendőrség az angol mintát követ

te: a város hat bűnügyi körzetre volt osztva, és min
den ott történt bűnügyben a körzeti detektívek nyo
moztak. 1876-ot követően azonban fokozatos cent
ralizáció ment végbe a testületben, és a főkapitány
ságon belül külön csoportok alakultak a legjellem
zőbb bűncselekmények kinyomozására. A speciali
zálódás germán alapossággal történt. Kiteljesítését 
követően szinte nem maradt a büntető törvény- 
könyvnek olyan paragrafusa, melynek ne lett volna 
külön szakértőcsoportja a központi detektívtestülét
ben. 1915-re a berlini főkapitányságon létrehozott 
három, Kriininalinspektorok által irányított detek- 
tívosztály -  B./I.. B./II. és C. -  keretében már 31. 
egy-egy Kriminalkommissar vezette szakcsoport 
működött.

E detektív-szakcsoportok mellett külön, 7 -8  főből 
álló gyilkossági csoportok foglalkoztak az életvé
delmi ügyekkel, és egy csoport csak egy gyilkossá
gi ügyben nyomozhatott.

A fentieken kívül a Sittenpolizei (erkölcsrendé
szet) a prostitúciót felügyelte, a Sichereitspolizei pe
dig a bűnöző kiskorúak, a be nem számítható szemé
lyek bűncselekm ényeivel, és egyéb rendhagyó 
ügyekkel foglalkozott. (Emellett létezett még több. 
detektívmunkát is végző csoport -  mint például a 
hoteleket, vendéglőket ellenőrző Gasthofspolizei -  
ám ezek nem a detektíviroda, hanem egyéb rendőri 
szervek alá tartoztak.)

A központi nyomozást nem igénylő kisebb jelen
tőségű bűncselekmények és kihágások kezelésére 
minden berlini rendőrkörzetben szolgált két detektív 
és egy detektívőrmester is.3

Bécs
A bécsi rendőrség detektívtestületének szerveze

tében egyszerre volt jelen a centralizáció és a de
centralizáció elve -  néha nem kis súrlódást okozva.

A rendőrkerületek saját detektívosztálya a kerüle
tükben előforduló minden bűncselekményben nyo
mozott, nem csak a kisebb súlyú ügyekben. Ugyan
akkor a jelentősebb ügyekben a főkapitányság de- 
tektívjei is folytattak vizsgálatot. Ennek következté
ben a jelentősebb eseteken két, egymástól független 
nyomozócsoport dolgozott, gyakran minden koordi
náció nélkül, és -  képzelhetőén -  egymással nem a 
legteljesebb harmóniában.

A központi detektívtestület valójában két, egy
mástól független egységből állt. Az Agentenreferat 
a detektívtestület egészének fegyelmi ügyeivel, át
helyezésekkel, és egyéb személyzeti ügyekkel fog
lalkozott, emellett azonban nyomozott is jelentősebb 
lopások, betörések és rablások ügyeiben -  gyakran a 
kerületi detektívekkel párhuzamosan. A második 
központi egység, a Sichereitsbureau, a detektívtes
tület legnagyobb hatalmú szerve volt. A Sichereits-

bureau 12, különböző bűncselekményekre szakoso
dott osztályból állt, és joga volt bekapcsolódni az 
Agentenreferat, illetve a kerületi detektívek által 
nyomozott ügyekbe, és ha szükségét látta, azokat ki
zárólagosan magához is vonhatta.4

Párizs
1913-ig talán a párizsi volt Európa leginkább 

centralizált rendőrsége, ahol több mint 600 detektív 
a központból szállt ki a nyomozások elvégzésére. 
Ezt követően azonban -  a londoni modell mintájára 
-  a detektívmunka egyre inkább átkerült a tíz párizsi 
rendőrkerületek helyi hatáskörébe, amelyek mind
egyikében kb. 50 detektív dolgozott a kerületükben 
elkövetett bűncselekményeken. A központi detek
tívszervezetnél maradt nyomozók -  csakúgy, mint a 
Scotland Yard Központi detektívcsoportjánál -  a na
gyobb. bonyolultabb, illetve a nemzetközi kihatású 
ügyekkel foglalkoznak. A központi szervezetet bűn
nemekre specializálódott osztályok alkották, mint 
például a prostitúcióra felügyelő Brigádé des 
moeurs, vagy az -  önmagában is több szekcióból ál- 
ló -  Brigádé de sureté, amely a különlegesen fontos 
bűnesetekben nyomozott. A központi Azonosítási 
Hivatal -  amelyet 1914 február 14-én bekövetkezett 
haláláig Bertillon irányított — az antropometrikus és 
a daktiloszkópiai nyilvántartásokat vezette. A vizs
gálóbírói hivatal, a Police Judiciaire, noha a rendőr
ségi tevékenység külön ágát képezte, szintén detek- 
tívfőnök irányítása alá tartozott.

Az említettek mellett a franciaországi detektív
munka jelentős központja volt a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó, 1907-ben létrehozott országos 
hatáskörű Brigádé mobile, amely bűnügyi hírszerző 
és megelőző szervként működött, külön -  az Azono
sítási Hivatallal koordinált -  országos bűnügyi nyil
vántartást vezetett, és a bonyolultabb vidéki bűn
ügyekben nyomozott.5

Detektívek felvétele a testületbe
Az európai rendőrségek detektívjei általában az 

egyenruhás őrszemélyzet vagy valamilyen katonai 
jellegű szervezet soraiból kerültek ki.

Londonban és az angliai városok többségében a 
detektíveket szinte kizárólag az egyenruhás állo
mány soraiból léptették elő. (Kivételt képeztek ez 
alól a bűnügyi nyilvántartások, hivatalok rendőri 
rangú és fizetésű kezelői, akiket a civil életből tobo
roztak -  mondván, hogy az e feladat ellátásához 
szükséges, az átlagosnál magasabb intelligenciájú 
személyek könnyebben fellelhetőek a rendőrségen 
kívül).6

A berlini rendőrség szabályzata ugyan lehetővé 
tette, hogy a nyomozók fele a civil életből érkezhes
sen. sok esetben nem látták szívesen azon jelentke
zőket, akiknek a rendőri felvételhez általánosan elő
írt kilenc évnyi katonai szolgálatuk nem volt meg.7

A párizsi detektívek nagy része nem az egyenru-__
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Jog_________
hás rendőrök közül, hanem a hadsereg tiszthelyette
si gárdájából érkezett. (A francia hadseregből a 
rendőrséghez „átigazoló" katonák középosztályból 
származó tagjai általában a detektívtestülethez. az 
„alsóbb néprétegek" tagjai az egyenruhás állomány
hoz kerültek.)8

A bécsi detektívek többsége az állami csendőr
ségtől lépett át, és ennek megfelelően általában már 
rendelkezett némi nyomozási tapasztalattal is. A bé
csi rendőrség -  megfelelő kvalitásokat mutató -  
egyenruhás rendőre csak három évi szolgálat után 
jelentkezhetett detektívnek. A civil életből érkezett 
bécsi detektívek általában rendelkeztek valamilyen 
speciális -  nyelvi, műszaki, stb .- képzettséggel, ami 
értékessé tette őket a testület számára.9

A detektívek kiképzése
Londonban az egyenruhás nyomozójelöltek vizs

gák letételével váltak teljes jogú detektívekké. Egy 
évi járőrszolgálatot követően a m egfelelő tehetségű, 
intelligenciájú és fellépésű rendőrt elöljárója java
solhatta a vizsgára. Mivel a londoni rendőrség őr- 
személyzetének tagjai időről-időre polgári ruhában 
jártak el bizonyos -  pl. utcai koldulással vagy pros
titúcióval kapcsolatos -  ügyekben, e kiválasztottak 
már általában bizonyították alkalmasságukat a civil 
ruhás nyomozói munkára.

A főkapitány és két főfelügyelő előtt letett, szóbe
li és írásbeli részből álló detektív-vizsga tárgya volt 
az olvasás, írás, fogalmazás, matematika, valamint a 
rendőri jogban és gyakorlatban való jártasság. A 
vizsgázónak átfogó büntetőjogi ismeretekkel kellett 
rendelkeznie, s noha nem vett részt ezirányú szak
képzésben. egyéni tanulás eredményeként megfele
lően kellett ismernie a detektív munkáját is. A jelö l
tet a sok gyakorlati ismeretet tartalmazó rendőri e l
járási szabályzatokon kívül a körzetében dolgozó 
detektívek tevékenységének m egfigyelése segíthette 
a felkészülésében.10

A berlini rendőrség némileg eltérő gyakorlatában 
az egyéves egyenruhás szolgálat után az elöljárója 
által javasolt detektívjelöltet -  tanfolyam vagy vizs
ga nélkül -  egyéves próbaidőre beosztották a kerüle
ténél dolgozó kis detektívcsoportba, ahol a nyomozói 
tudományt tapasztalt kollégái mellett a gyakorlatban 
sajátította el. A civil életből érkező detektívjelöltnek 
viszont a próbaidő végén el kellett végeznie az 
egyenruhás rendőrök számára előírt rendőrtanfolya- 
mot. A detektív-őrmesterré (Wachtmeister) való elő
relépésnek viszont már feltételele volt, hogy a jelölt

Jegyzetek____________________________________
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elvégezze a -  az egyenruhás állományéval megegye
ző -  Wachtmeister-tanfolyamot. A detektívtestületen 
belül a Wachtmeistemél magasabb rang nem volt e l
érhető. A kerületi detektívcsoportokat és a központi 
speciális csoportokat vezető felügyelők (Kriminal- 
kommissar) a testületen kívülről érkező, rendszerint 
egyetemet végzett és felsőbb társadalmi osztályból 
származó személyek voltak. A katonaviselt, feddhe
tetlen előéletű jelöltnek garantálnia kellett, hogy a 
szolgálata megkezdését követő két év során legalább 
1800 márka évi magánjövedelemmel fog bírni. Fel
vételét követően a reménybeli felügyelő 18 hónapos 
képzésen vett részt, melynek folyamán azonban nem 
kapott fizetést. A képzés a rendőrség különféle szer
veinél eltöltött gyakorlatból, illetve heti 4 -6  órás 
rendőrtudományi elméleti oktatásból állott. A kurzus 
végén a tanuló írásbeli vizsgát tett, kinevezésére pe
dig megfelelő státusz üresedése esetén került sor. A 
felügyelő azonban, munkába állását követően is, kö
telezően vett részt központi továbbképzéseken."

M ivel a bécsi detektívek többsége az állami 
csendőrség tagjaiból került ki, és komoly nyomozói 
tapasztalatokkal rendelkezett, a 6 -7  hónapos képzé
si időszak során már folyamatosan dolgozott is ki
sebb feladatokon, és csak napi 1-2 órát töltött kur
zusok látogatásával, ahol bűnügyi ismeretek mellett 
földrajzi, történelmi és fogalmazási oktatásban is ré
szesültek. Őrmesterré a detektív rendszerint 10 év
nyi szolgálatot, valamint egy tizenkét hónapos tan
folyam elvégzését követően léphetett elő. Csakúgy, 
mint Németországban, az őrmesternél magasabb 
rangú detektív-vezetők a testületen kívülről érkez
tek, a magasabb iskolai végzettséggel és társadalmi 
állással rendelkező „felsőbb osztályokból".12

A párizsi detektívek, mint már említettük, főként 
a hadsereg katonái közül kerültek ki, és egy megle
hetősen egyszerű alapvizsgát követően a detektív- 
központnál kezdték pályafutásukat, kisebb nyomo
zói munkák végzésével, majd ezt követően kerültek 
ki a testület valamely más egységéhez. A tanulás fő
ként a gyakorlati munkák során történt, noha az 
újoncok részesültek némi elméleti képzésben is. A 
súlyos bűncselekményekkel foglalkozó Brigádé 
criminelle-hez azonban csak akkor kerülhetett a de
tektív, ha sikeresen elvégezte az Azonosítási Hivatal 
által szervezett kurzust, ahol megismerkedett a 
Bertillon-rendszerrel, a rendőrprefektúra rendszeré
vel, a büntetőjoggal és a francia igazságszolgáltatás 
működésével.
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