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A  magyar tűzvédelmi szabályozás fejlődését -  az ál
lamalapítástól kezdődően -  több mint hétszáz 
éven keresztül a gyújtogatok elleni súlyos bünte

tések jellemezték. Nem foglalkoztak a tűzesetek meg
előzésével, az építkezések, létesítések szabályozásával, 
a tűzoltás feltételeinek biztosításával. A zsúfolt, tervsze
rűtlen építkezések következménye a középkori települé
seket rendszeresen pusztító tűzvészek nagy száma volt. 
Csak a XVII. század utolsó éveiben találkozhatunk -  
egyelőre csak városi statútumok formájában -  olyan 
rendelkezésekkel, amelyek tűzmegelőzési rendelkezé
seket tartalmaznak. A központi szabályozásban ennek 
még nyomai sem fedezhetők fel. A megelőzési rendel
kezések hiányának egyik legfőbb oka a konszolidált tár
sadalmi-gazdasági viszonyok hiánya. A későbbi korok 
bizonyították, hogy a jogfejlődésre, ezen belül a tűzvé
delmi szabályozás fejlődésére a békés időszakok jelen
tettek élénkítő hatást. Ez a korszak III. Károly idején 
kezdődött, Mária Terézia és II. József alatt folytatódott.

III. Károly a megalakuló királyi helytartótanács fel
adatává tette, ..hogy a tűzvészek megelőzésére a me
gyék és városok részéről minden gondosabb óvintézke
dés megtörténjék.” 1 Mária Terézia idején kezdtek a té
mával komolyabban foglalkozni. A tűzrendészeti ügyek 
vitelére Balassa Ferenc kapott megbízást, aki külföldi 
tanulmányútjai során szerzett tapasztalatait felhasznál
va, 1769-ben tűzrendészeti minta szabályrendeletet2 ké
szített és küldött szét a megyéknek és a városoknak.3 A 
hatalom valószínűleg nem tartotta kielégítőnek sem a 
tűzrendészeti irányítás rendszerét, sem a kor megyei, 
városi tűzvédelmi jogszabályait, ezért II. József 1783- 
ban a Helytartótanácson belül létrehozta a Köz- és Vá
rosrendőrségi (Rendészeti) Osztályt. Ennek hatáskörébe 
utalta a tűzrendészeti ügyeket is. Az osztály feladata 
volt a tűzrendészeti szabályok közzététele és végrehaj
tásuk ellenőrzése. A törvényhatóságok évről évre jelen
tést tettek a tűzoltó felszerelések állapotáról és a tűzvész 
pénztárak (tűzi cassák) bevételeiről és kiadásairól. A be
számolók alapján az osztály gyakran felszólította a me
gyéket és a városokat új tűzoltó felszerelések beszerzé
sére. Felülvizsgálta az ügyosztály a törvényhatóságok 
által hozott tűzbiztonsági építési szabályrendeleteket.

Nagyobb tüzekről részletes jelentést kért a vármegyék
től és a városoktól. Utasította a törvényhatóságokat a 
tűzvészek okainak vagy okozóinak a kinyomozására. 
Felülvizsgálta a tűzkár, a víz, a jég  és egyéb természeti 
csapások elleni biztosításra alakult társaságok alapsza
bályait és javaslatot tett az uralkodónak működésük en
gedélyezésére. Ha valahol az országban tűzvész, árvíz, 
jég, földrengés vagy bármi más természeti csapás érte a 
lakosságot, akkor a károsultak részére történő gyűjtést 
az ügyosztály előterjesztése alapján a Helytartótanács 
engedélyezte.4 A szabályozás területén is történt előre
lépés. Ez vonatkozott egyrészt a tűzvédelmi szabályok
ra, de más területet érintő törvényekre is. II. József 
1786-ban kiadott „Cselédtörvény”-ének XI. §-a követ
kező tűzvédelmi rendelkezést tartalmazza: „Minden 
tselédet ugyan, de kiváltképen a kotsisokat, s istállóban 
szolgáló személyeket gyakran rá kell emlékeztetni, s 
azoknak keményen meg parantsolni, hogy a gyertya vi
lággal, s tűzzel óva bánjanak; az istállóban, padláson, s 
más könnyen meg gyúlladható helyeken tellyességgel 
ne dohányozzanak; sem az illy helyekre külömben gyer
tya világgal ne menjenek, hanem ha azt jó, s ép lámpás
ban zárva viszik.”5 Azt a tényt, hogy nem tűzvédelmi 
jellegű, hanem más jogszabályban találunk ilyen rendel
kezést, feltételezi a Helytartótanácson belüli egyeztetést 
a jogalkotás területén. A tűzrendészeti mintaszabályzat, 
nem érte el célját. Mindössze néhány megyében, illető
leg városban készítettek rendelkezései alapján helyi 
tüzirendet. Ezért nem volt alkalmas országos szinten 
rendezni a tűzrendészeti szabályozás kérdését, ugyanak
kor megfelelő alapot biztosított a kor viszonyainak meg
felelő tűzvédelmi jogszabály megalkotására, melynek 
eredményeként II. József kiadta a kor meghatározó tűz
védelmi jogszabályának számító Pátensét.

A TŰZRENDÉSZETI PÁTENS
A négy fejezetből és 56 §-ból álló Pátens preambu- 

lumában fogalmazza meg célját: ..Hogy a tűznek, s gyu- 
lásoknak keserves, és minden kor meszsze-terjedő kö
vetkezéseit amennyire lehet, meggátoljuk, szükséges
nek ítéltük, Magyarországnak, s az ahhoz tartozandó 
tartományoknak kenteden helységeire nézve a támadott 
tűznek eloltásáról e rendelést kiadni, melynek fő tzélja:

Elsőben: „A gyuladásnak megakadályozása,” azaz a 
mai megfogalmazásban tűzmegelőzés

Másodszor: „Annak hamarságos felfedezése,” mai 
felfogásban tűzjelzés, riasztás

Harmadszor: „Gyors eloltása,” azaz a tűzoltási fel
adatok

Negyedszer: „A tűz következéseinek, mellyek az 
eloltás után-is megtörténhetnek, okos megelőzése”. Ez 
utóbbi feladat mai viszonyaink között a tűzvizsgálatnak 
felel meg. A tűzvizsgálat célja többek között az, hogy a 
vizsgálat során megállapított keletkezési ok alapján in
tézkedni lehessen más, hasonló tüzesetek megelőzésére.

A Pátens 1788. évi kiadását követően három alka
lommal került sor a jelentősebb tűzrendészeti (tűzvédel



mi) kodifikációra: 1888-ban, 1936-ban és a jelenleg ha
tályos szabályozásra, 1996-ban. A jogalkotók minden 
alkalommal megfogalmazták a tűz elleni védekezés cél
ját. Ha végignézzük az egyes korszakbeli meghatározá
sokat. megállapítható, hogy azok tartalmilag lényegesen 
nem változtak. Az 1888: évi szabályozás a következők 
szerint fogalmaz: „A tűzrendészet azon szabályok ösz- 
szessége, melyek czélja a tűzvész kitörését megakadá
lyozni, s ha mindamellett kitört, azt lehetőleg mielőbb 
eloltani.”6

Hasonlóan, de kibővítve fejezi ki a tűzvédelmi fel
adatokat a Pátens után majdnem 150 évvel későbbi 
1936-ban kiadott jogszabály:

„ A tűzrendészet célja.
a tűz kitörésének lehető megelőzése (megelőző tűz

rendészet),
szervezett erővel a kitört tűz terjedésének mielőbbi 

megakadályozása s a tűz eloltása (mentő tűzrendészet),
a tűz eloltása után a tűz okának megállapítása, s en

nek eredménye alapján hasonló tűzesetek megismétlő
désének lehető kiküszöbölése (felderítő tűzrendészet).7

Végül a jelenlegi szabályozás: „tűz elleni védekezés 
(a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, 
a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint 
ezek feltételeinek biztosítása!”8 A Pátens a későbbiek
ben számos olyan rendelkezést tartalmaz, amelyek -  ha 
átalakult formában is -  megtalálhatók a jelenlegi tűzvé
delmi jogszabályokban, de a feladatokra vonatkozó ren
delkezések alapvetők maradtak és több mint kétszáz éve 
meghatározóak a tűzvédelmi szabályozásban.

A Pátens beosztása a tűzvédelmi feladatokat illetően 
ugyanaz, mint napjainkban. Először a megelőző tűzvé
delmi feladatokat, majd a tűzjelzést, a tűzoltást és végül 
a tűzvizsgálatot tartalmazza. Az egyes feladatok fejeze
tekben kerülnek meghatározásra, ennek megfelelően az 
első fejezet a tűzmegelőzés „A tűz-támadásnak előre 
akadályt vető módok.” a második a tűzjelzés ..A táma
dott tűznek hamarságos Fel-fedezésére, s ki 
hirhesztésére szabatotl Rend", a harmadik a tűzoltás „A 
Gyúlásnak gyors El-óltásáról ki-szabott Rend", míg a 
negyedik a tűzvizsgálat „Az el - óitatott Tűz ártalmas 
Következéseinek Megelőzése” címet kapta.

Az I. fejezet 25 paragrafusból áll. Ebben vegyesen ta
lálhatunk építési (létesítési) és tűzvédelmi használati 
szabályokat. A korábbi tűzvédelmi szabályozások is 
rendelkeztek arról, hogy az épületek között megfelelő 
távolságot kell tartani a tűz átterjedésének megakadá
lyozására, de itt találunk első alkalommal pontos meg
határozást a távolság mértékére. Az I. §. „Ami az épü
leteket illeti” cím alatt a következő rendelkezést, tartal
mazza: „Az új házaknak fel-állításában arra viseltessék 
gond, hogy egy ház a másikhoz ne építtessék igen közel, 
hanem, ahol lehet, minden ház között legalább 3. ölnyi9 
köz hagyattasson.” Ez kb. 5,7 méternek felel meg. 
Egyébként egy égő épület legalább tíz méter távolságra 
fejthet ki gyújtó hatást, tehát nem volt hatékony az itt 
meghatározott védelem. A 2. §. „A Tsűrök, s gabonás 
Házak” és a 3. §. „Aszaló, Száraztó Kementzék” címek 
alatt rendelkezik az egyéb épületek elhelyezéséről. A

tűzveszélyes anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmé
nyeket, csűröket, gabonás házakat, len, kenderszárító 
kemencéket, vagy a szárító és tiloló szobákat a házaktól 
messze, lehetőleg a helységen kívül kell építeni. A 4. 
paragrafusban, amelynek címe „Tűz-ellenző falak he
lyett fák-ültetése” arra intézkedik a Pátens, hogyan kell 
a korábban épített és az egymáshoz vagy a lakóházak
hoz közel épített csűröket, gabonás házakat megvédeni. 
„A tsűrök, és gabonás Házak, melyek a Falukban talál
koznak a Tűztől könnyebben megőriztethessenek, leg
alább arról szükséges gondolkozni, hogy magos ágú, 
sok levelű fák, kiváltképpen a diófa, ahol azt kaphatni, 
ültettessenek oltalom gyanánt a gyúlás ellen.” A 4.§. 
harmadik bekezdése, amely „Az útnak, szabad járásnak 
meghagyása” címet kapta az utak szabadon tartásáról 
intézkedik. A cél az, hogy tűz esetén, szabadon lehessen 
azt megközelíteni. „Mindazonáltal fákkal, avagy ha
szontalan sövényekkel nem keli az ösvényeket, és az 
utakat megakadályozni, s ezek által a támadott gyúlás- 
kor a szomszédságot úgy meggátolni, hogy minden 
részről segítségül ne jöhessen.” Az 5.§-ban „Kémé
nyek" cím alatt azok létesítésére vonatkozóan rendelke
zik rendkívüli alapossággal a Pátens. A teljes mértékben 
fa szerkezetű házakat kivéve: „a fából emelt kémények 
a hol a házak szükség képen nincsenek tellyességgel fá
ból építve, meg-ne engedtessenek, s a jövendőre nézve 
épen meg tiltassanak.”10 Ha a kémény építéséhez nem 
áll rendelkezésre égetett tégla, akkor nyerstéglából (vá
lyog) vagy fonott vesszőből készítsék és ez utóbbi eset
ben kívül, belül egyaránt jól be kell tapasztani. A kémé
nyek legalább fél tégla vastagok legyenek, de álló tég
lákból ne építtessenek. „Továbbá, ne legyenek alat- 
sonyak. hanem a Ház-fedelénél elegendő képen feljebb 
vitessenek: se szűkén, se görbén ne rakattassanak, hogy 
azokon az Altal-tsúszás s azoknak meg-seprése könnyű 
lehessen."11 A kémények mellett jelentős tűzveszélyt je
lentettek környezetükre a kemencék, tűzhelyek, vala
mint ahol ezeket használták, a konyhák és a mosóházak. 
A Pátens 6-7. paragrafusai ezért ezek elhelyezésére vo
natkozóan elrendelték, hogy a kemencék, tűzhelyek a 
fából épített falaktól „messze helyeztessenek.” 12 A 
konyhák, mosóházak és más „tűz tartására rendelt he
lyeknek" padozata (Allya) „soha fából ne légyen, ha
nem legalább öszve-vert földből, vagy agyagból, ha kő
ből, téglából, s más e félékből nem lehet.” 13 Nyilvánva
lóan a nem éghető anyagokat szorgalmazta, de figye
lembe vette azt is, hogy nem mindenkinek van lehetősé
ge, ilyen anyagok beszerzésére.

A fentiekből világosan kitűnik, hogy alapvetően már 
a XVIII. század végén kialakították és megfogalmazták 
a kémények, kemencék, tűzhelyek építésére, elhelyezé
sére vonatkozó szabályokat. Ezek részben továbbéltek 
és megjelennek a jelenleg hatályos szabályozásban, 
azonban a technika, az építőanyagok fejlődésével fino
modtak. Az építési szabályok továbbélését elősegítette 
az a körülmény is, hogy még a XIX. század végén is a 
Pátens egyes rendelkezéseit használták a gyakorlatban. 
Ezt bizonyítja az 53.888/1888. (VIII. 12.) Kormányren
deletet tartalmazó kézikönyv II. fejezet 5. §, amely a



„Megelőző tűzrendészet” cím alatt fogalmazza meg a 
következőket: „Tűzvész kitörése és terjedése ellen leg
biztosabb óvszer lévén a helyi viszonyokhoz mért jó és 
szilárd építkezés.” Ugyanezen paragrafushoz fűzött ma
gyarázat szerint: „elrendelhető, hogy minden lakház ké
ménnyel legyen ellátva; a kémény szilárd anyagból ké
szüljön; közvetlen közeiéből minden gyúlékony anyag 
eltávolíttassák; s ha tűzfal nem emelhető a házak közt. 
legalább azok alkalmas fákkal vétessenek körül, melyek 
a tűz elterjedését feltarthatják; mi a csűrök, istállók stb. 
körül is alkalmazandó, csakhogy a hozzájok juthatás 
tűzvész esetében ne nehezíttessék. Faházak s más épüle
tek meg ne engedtessenek ott, hol azok nem magokban, 
nem távol más lakhelyiségektől állanak; és kender-, len
termesztő vidéken szárító kemencék s helyiségek a falu
ban el ne tűressenek, kivihető lévén mindenütt csekély 
költséggel azoknak falun kívüli felállítása. Ott, hol a 
szalma- s nád-fedélzetek még el nem kerülhetők, a tulaj
donosok különös biztonsági óvintézkedések használatá
ra kötelezendők. Kályhák, tűzhelyek, sütőkemencék 
fábóli falak közelében ne állíttathassanak. A szalmavá
gás, kendertörés s ily munkálatok éjjel ne engedtessenek 
meg s legfeljebb sürgős szükség esetében, jól elzárt vi
lág mellett; a takarmány s más gyúlékony anyagnak kür
tők, kemencék melletti szárítása szigorúan tilalmaz- 
tassék.”14

A magyarázat készítője nyilvánvalóan ismerte a Pá
tenst, mert több rendelkezését -  kéményépítés szabá
lyai; házak, csűrök, istállók között fák telepítése; kály
hák. tűzhelyek, kemencék fából készült falak közelében 
ne állíttathassanak fel -  szinte szó szerint átvette.

A házépítés már a XVIII. században is komoly szak
mai ismereteket igényelt. Ezért a 8. paragrafus rendelke
zik arról, hogy az olyan házakhoz, amelyek felépítésé
hez szakemberek -  kőművesek, ácsok -  szükségesek 
mások ne vetessenek fel, csak az ilyen munkákban pró
bát tett mesterek. A jobbágyoknak azonban „szabad 
akaratjokra kell hagyni saját házoknak felépítését” és ha 
e dologhoz értenek, meg kell engedni, hogy „más kisebb 
jeiességű házaknak felállításában is munkálkodhassa
nak.” Ezek megtartására a 9. paragrafusban „A 
Fellyebbvalóságnak Vigyázása az Épület körül” cím 
alatt a Fellyebbvalóságot jogosítja fel a Pátens. Sőt 
ugyanebben a bekezdésben előírja, hogy házépítéshez 
ugyancsak a Fellyebbvalóságtól engedélyt is kell kérni. 
„A Fellyebbvalóság, tartozik az építésre választott hely 
fekvését, néminéműségét, maga mellé vévén a helység 
bíróját, és az esküdteket megtekinteni.” Nemcsak enge
dély adási joga van a Fellyebbvalóságnak, hanem azt is 
ellenőriznie kellett, hogy az építkezés az engedély alap
ján történik. Amennyiben valaki, az engedélytől eltér, a 
büntetés akár az épület lerontása is lehet: „s ha valami a 
meg-nem engedett mód szerént építteti volna, az rontat- 
tasson-le azonnal.” 15 Engedély nélküli vagy attól eltérő 
építkezés napjainkban is szankcionált cselekmény. En
nek azonban egy differenciáltabb formája alakult ki. Ezt 
azonban nem tűzvédelmi, hanem építésügyi jogszabály 
szankcionálja. Engedély nélküli építkezés vagy a jóvá

hagyott kiviteli tervektől való eltérés esetén az építés
ügyi hatóság fennmaradási engedély benyújtására köte
lezi az építtetőt. Ha az eljárás során megállapítják, hogy 
az építési engedéllyel azonos hatályú fennmaradási en
gedély megadható nincs bontási kötelezettség, de épí
tésügyi bírságot kell fizetni.16 Súlyosabb a szankció, ha 
a fennmaradási engedély nem adható meg, ebben az 
esetben az épületet le-, vagy eltérés esetén vissza kell 
bontani.17 Feltehetőleg már a XVIII. század végén is, a 
különféle hatósági eljárásokért, engedélyekért illetéket 
kellett fizetni -  hasonlóan a maiakhoz -  az idevonatko
zó rendelkezés szerint az építkezés felügyeletéért nem 
kellett díjat fizetni. „Azonban a tekintetbe vevés ingyen 
vitessék végbe; az építésre adott engedelemért, vagy ar- 
ra-való vigyázásért se szabad valami taksát kérni.” 18 

A létesítési előírásokat követően a használati szabá
lyokkal foglalkozik a fejezet további része. Ezek egy ré
szét ismerjük a korábbi szabályzatokból, de vannak 
olyanok is, amelyeket először a Pátens fogalmazott 
meg. A 11-13. paragrafusokban a korabeli munkavég
zésre vonatkozó megelőzési szabályokat határozza meg. 
A mezőgazdasági munkákat szecska vágás „Szatska- 
metélés” cséplés, len tilolás, gerebélés (növényi rostok 
fésülése) kellő óvatossággal kell végezni, nehogy gyul
ladás támadjon. Ezeket a munkákat éjjel nem szabad vé
gezni vagy csak „oly gyertya-világnál, mely a lámpásba 
jól bé van zárva.” 19 A takarmányt nem szabad a kémé
nyek mellé rakni, sem a szurkos fenyő fáklyákat és más 
faféleségeket a kemencék és a tűzhelyek mellé. „A Ba
rom-eledel ne rakatassék Száraztás kedvéért a Kémé
nyek mellé, sem a szurkos Fenyő-fáklya, s más a féle Fa 
a Kementzék. s a Tűz-helyek mellé."2" A Lent és Ken
dert nem kell a fűtött Szobákban avagy sütő 
Kementzékben. éjjeli időben száraztatni.”21 

A 14-23. paragrafusokban előírt rendelkezések a mai 
jogszabályi előírásokban „tűzveszélyes tevékenység" 
cím alatt jelennek meg. A maiak természetesen a tűzve
szély megnövekedése miatt jelentősen meghaladják a 
korabeli rendelkezéseket, de itt is kimutatható több 
olyan rendelkezés, amely a jelen tűzvédelmi jogszabá
lyaiban is megjelenik, sőt vannak olyan rendkívül ész
szerű rendelkezések, amelyeket ma sem ártana alkal
mazni. A lövöldözést, „s minden puska-porral való 
élést” a már jól ismerteknek megfelelően -  minta sza
bályzat, Békés vármegyei, debreceni tüzirendek is tár
gyalják -  a falukban vagy azokhoz közel a Pátens meg
tiltja. Vonatkozik a rendelkezés a kiégetésre, pl. rétek, 
nádasok tavaszi kiégetése, mesterséges pl. kovácsok, 
kádárok által használt tüzek készítésére, valamint „ama 
híres Szent Iván tüzére”22 is.2’ A szabályok megszegőit 
„magok a helység-bírái és esküdtek, érzékenységes bün
tetéssel illettessenek.” A 15. paragrafusban „Égő Fák
lyák, eleven Szenek” érdekes kifejezést használ a pa
rázsló szénre, amikor a következőket rendeli el: „Senki 
ne merészeljen eleven szenekkel, avagy bé nem zárt 
gyertya-világgal a faluban járni”. Az idegeneknek is 
megfogalmazza a nyílt láng használatának a tilalmát: 
„sem az utazóknak meg-ne engedtessék, hogy égő fák
lyákkal valami helységben által szekerezzenek.” A



16-17. paragrafusokban lényegében a nyílt láng haszná
latára vonatkozó tilalmakat, nevesített formában, teszi 
közérthetővé az alkalmazók számára. A gazdák meg-ne 
engedjék az alkalmazottaknak (cselédek, cséplősök, 
napszámosok), hogy „bé nem zárt gyertya világgal, 
vagy épen égő hasáb fákkal a házban ide s tova, járja
nak." A vendégfogadósoknak is ügyelniük kellett a 
rendre. Sem a vendégfogadósok a hozzájuk bé tért fur
mányosoknak24, hogy az égő gyertyát lámpás nélkül az 
istállóban valahová szúrják, vagy azzal gondatlanul fel- 
s alá járjanak.” A büntetés itt sem marad el, de a jogal
kalmazóra bízza annak mineműségét. Egyrészt megkü
lönbözteti a szabálytalankodó büntetését származása 
alapján, „akik ezek ellen vétenek, ha rajta kapattatnak, 
azonnal rendeknek némineműsége szerént igen kemé
nyen megbüntettessenek” másrészt polgári jogi felelős
séget is meghatároz. A kártérítésnél megjelenik az al
kalmazott által okozott kárért való felelősség, ugyanis 
az alkalmazott (cseléd, cséplős, napszámos) által oko
zott kárt a gazdának kell megfizetni: „az okoztatott ká
rért, tartozzanak a gazdák megfelelni.”25 Jelentős tűzve
szélyt jelentett a nyílt lángú világítás azokon a helyeken, 
ahol éghető anyagok voltak ezért általános szabályként 
fogalmazta meg, hogy „áltáljában senki ne merészeljen 
bé nem zárt gyertya-világgal, égő üszkökkel, avagy ele
ven szénnel a padlásra, csűrbe, más aféle helyekre men
ni. a mellyeken könnyen meg-gyúladható portéka tar- 
tatik.” A tűzesetek megelőzésére a biztonságos világító 
eszközök beszerzését tartja célszerűnek, ezért elrendeli, 
hogy „minden ház egy vagy több lámpásokat, mellyek 
jó bádokból. vagy üvegből, vagy legalább vékony szarv
ból legyenek készítve, szerezzen, és tartson.”26

A dohányzás azóta, hogy Magyarországon is elter
jedt, állandóan tűzveszélyt jelentett. Ezért m ára Pátens 
előtt is igyekeztek üldözni a dohányzást, és miután ak
koriban sem lehetett betiltani, szabályozni igyekeztek e 
tevékenységet. „Senki oly helyeken, melyeken a tűznek 
veszedelme észre vétetik, ne dohányozzon, ha mindjárt 
fedéllel be volna is borítva a pipa."27 A technika akkori 
szintjén csak a pipázás volt elképzelhető dohányzási 
formaként. A kémények tisztításának egy nagyon hatá
sos -  napjainkban is ismert és használt -  módja a kiége
tés. Ez akkor és ma is tűzveszélyes tevékenység. Ezért a 
Pátens erre vonatkozóan nagyon ésszerű rendelkezése
ket fogalmaz meg. „A konyha kéményeknek kiéget- 
tetése”28 cím alatt. Előírja, hogy ezt a tevékenységet 
óvatosan kell végezni, szeles, aszályos időben tilos. 
Gondoskodni kell elegendő vízről és a „szomszédság
nak idővel hírül adni, hogy magára vigyázhasson.” A 
20. paragrafusban „Vajjal főzés” cím alatt évszázados 
tapasztalatokat fogalmaz meg itt a jogalkotó. „A gazdák 
az ő hitveseknek, leányaiknak és szolgálójoknak szor
galmatosán elméjekbe nyomják, hogy a főzés mellett a 
vajjal óva, és vigyázva bánjanak, s kiváltképpen, ha a 
vaj lángot vet, abba vizet ne töltsenek, hanem más 
edényt borítván az égő vajra, fojtsák el a lángot.” Nem
csak a vaj, hanem a forró zsír, olaj is veszélyes, ha víz
zel próbálják oltani a begyulladt folyadékot, kiforr az 
edényből, a bőrre jutva iszonyatosan fájdalmas és na

gyon lassan gyógyuló sebeket okoz. Az előző rendelke
zés jelenlegi szabályozásban és az 1930-as évek köze
pén hozott tűzvédelmi rendelkezésekben sem található. 
Érdekesen vélekedik erről a kérdésről az 1930-as évek 
tűzvédelmének egyik meghatározó személyisége 
Breznay Imre, amikor a Pátenst értékeli: „Ma már az ef
féle részletes apróságokra (Vajjal főzés) nem gondol a 
rendelet,29 de nem is gondolhat.30 Régebben erre is gon
dot fordítottak, például az egri Tüzirend a következőket 
rendeli: „A konyhákban a házi asszonyok, és cselédek a 
zsír, vaj olvasztás, és főzés mellett minden kitelhető vi
gyázattal legyenek: azon szerencsétlen esetre, ha valami 
a konyhában meggyulladna, eszekben tartsák, hogy ne 
vízzel, hanem földdel, és hamuval óltassék inkább a tűz, 
hogy hamarébb megfojtódjon.”31 Nagyon fontos kérdés 
volt annak idején, amikor a főzés, fűtés és világítás nyílt 
lánggal történt, hogy minden este a tüzet eloltsák vagy 
biztonságos helyen tartsák. Ezzel kapcsolatban „Benn a 
házban” címszó alatt a 21. paragrafus a következőket 
rendeli: „A gondviseletlenség is külömbféle szerencsét
lenségeket okozott. Azért a gazdák az ő gyermekeiket, 
cselédjeket arra ösztönözzék, hogy a tűzre s gyertya-vi
lágra mindenkor kiváltképen vigyázzanak” Érdekes, 
hogy az előző „Vajjal főzés” címszó alatti intelmekben 
a gazdák „hitvesei” is szerepeltek azok között, akikre fi
gyelni kell, itt kimaradtak. Talán azért, mert őket a gaz
dával azonosnak tekintették. A második fordulatban 
olyan szabályt fogalmaz meg, amely -  lefekvés előtt -  
napjainkban is helytálló. „Éjjel a lefekvés előtt nézzék, 
s vigyázzák meg szorgalmatosán magok a gazdák, hogy 
a tűz, és gyertya-világ mindenütt eloltasson, vagy vala
mi bátorságos helyen tartasson." A nyílt lángú tüzelés 
során keletkezett hamu veszélyt jelentett. Erre vonatko
zó intelmek a következők: „Hasonló szorgalommal élje
nek a meleg hamu körül: mivel annak vigyázatlan kitöl
tése könnyen meg-gyúlaszthat valamit, s abból tűz tá
madhat. Azért nagyobb bátorságosság kedvéért minden
kor meg-nem gyúladható helyre öntettessék.”32

A 23-24. paragrafusok „Kémény, és Kementze Sep
rő” a kéménytisztítással kapcsolatos rendelkezéseket 
tartalmazzák. Először leszögezi, „mivel a tűznek legna
gyobb veszedelme a kémény tisztításának elhenyélésé- 
ből vészi eredetét, elegendő képen nem lehet az erre va
ló gondviselést ajánlani. Minden gazda a kémények tor
kát legalább minden nyolcadik nap szorgalmatosán meg 
sepertesse, s a kormot tompa seprővel le vakartassa.” A 
kéményeket télen gyakrabban, hat hetente, nyáron rit
kábban, három havonta kellett „egészen, s különös szor
galommal meg sepertetni.” A keskenyebb kéményeket, 
amelyeken „által nem lehet csúszni” a gazdák vagy cse
lédeik, a szélesebbeken, amelyeken „pedig által lehet 
csúszni, azokat a valóságos kéményseprők által kell 
meg tisztíttatni, vagy a hol azok nem találtatnak, a cse
léd által. A feljebbvalóságnak pedig megszabta, hogy 
„tehetsége szerént arra legyen gondja, hogy a községek, 
ahol kéményseprők vannak” velük, megállapodjanak. 
Arra azonban ügyelni kell, hogy a községek a „kémény
seprőktől ne terheltessenek” és azok kötelességeiket 
időben véghez vigyék. A kémények tisztítását és a ke



mencék szabályos használatát a feljebbvalók, a bírók és 
az esküdtek kötelesek ellenőrizni „s a rest gazdákat 
azonnal a Jurisdictiónak bé jelenteni.” További ellenőr
zési kötelezettséget tartalmaz a 25. paragrafus „Tűz -  
Tzirkálás” cím alatt. Ennek lényege, a helység bírája, az 
uraság tisztje, a község kiválasztottai a kéményseprővel 
télen kétszer, nyáron egyszer ellenőrizzék a lakóháza
kat. Ha valamiben a „tűznek veszedelmét észre veszik, 
azonnal eltiltsák, vagy ha a dolog megkívánja, a Várme
gyének bé jelentsék.” A megállapított hiányosságok 
megszüntetéséről a bírónak és a községnek kötelessége 
gondoskodni. „A bírónak és községnek az után a lészen 
kötelessége, hogy mind az, ami a tűz tzirkáláskor ren
deltetett, jól, és rendesen véghez-vitessék, és főképen, 
hogy a tűz iránt tett rendelést senki által ne hágja.”

A tűzmegelőzési szabályokat követően a II. fejezet
ben „A támadott tűznek hamarságos felfedezésére, s 
kihirhesztésére szabatott rend”-ben .a Pátens a tüzek 
felderítésére és a tűzjelzésre vonatkozó előírásokat 
(26-31. paragrafusok) fogalmazza meg. Először leszö
gezi a 26. §. „Tűzre vigyázó Strázsa, éjjeli Őrállók, s 
azoknak Tisztje” cím alatt, hogy a legnagyobb elővi
gyázatosság ellenére „Tűz, s Gyúlás támadhat, azért a 
legközelebb lévő szorgalom a tűznek hamarságos felfe
dezésére, és ki hirhesztésére intéztessen.”33 Mindenki
nek kötelessége a kitört tüzet felfedezni és riasztani az 
érdekelteket, de akiket ezzel a feladattal bíztak az éjjeli 
strázsáknak ezt fő kötelességévé tette a Pátens: „A mely 
helyeken egynéhány éjjeli strázsa vagyon kiállítva, a 
gyúlásnak felfedezését azok szolgálatjok fő kötelessé
gének tartsák". Mivel az éjszakai tűzesetek sokkal na
gyobb veszélyt jelentettek, mint a nappal keletkezők en
nek gyors felderítésére és elhárítására is történt rendel
kezés: „Az oly helyeken pedig, amelyek nem igen kit- 
sínyek, s tulajdon éjjeli Strázsájok nintsen. kötelesek a 
szomszédok, s ott lakók egymás után változva éjjel 
strázsálni."34 Azokban a helyiségekben, ahol éjjeli őrö
ket kellett állítani, a már ismert módon határozták meg 
a strázsák szolgálati idejét. „Az éjjeli őr állók, avagy az 
éjjeli, és tűzi strázsálásra rendelt emberek Szent Mihály 
napjától fogva húsvétig éjjel 9. órától fogva 4. óráig 
reggel: húsvéttól fogva pedig Szent Mihály napjáig éj
jel 10. órától fogva 2. vagy 3. óráig reggel a strázsálá- 
son maradjanak.”35 A tűzőrök kötelezettségeit, felada
tait a 28. paragrafusban határozta meg a Pátens: „a hely
ségben mindenkor fel s alá járjanak, s minden félbe-ha- 
gyás nélkül a tűzre vigyázzanak, azért nekik tel
jességgel meg tiltatik a strázsálás ideje alatt kortsmára 
térni, vagy más házban tartózkodni.” Az előzőek szerint 
már abban a korban is komoly vonzerőt jelenthetett az 
ital, ha külön kiemeli a tűzőrök kocsmába járásának ti
lalmát. Ugyanebben a paragrafusban foglalkozik a ri
asztással is. A kor technikai színvonalának megfelelően 
kiabálással, ablakok, ajtók zörgetésével „a lakosokat 
költsék fel, mindenek előtt pedig, ha harang vagyon a 
helységben, annak félre-verése által lármát indítsanak.” 
A kötelességszegő tűzőrök megbüntetésére is intézke
dés történt: „Ha a strázsák a támadott tüzet restségekből 
észre nem veszik, s azt vigyázatlanságokból nevekedni,

s terjedni hagyják, igen kemény büntetéssel 
illettessenek.”36 A 30. paragrafus jelentési kötelezettsé
get ír elő a tűzőrök részére. „Amint a gyúlást megsajdít- 
ják, azonnal kötelesek azt a bírónak, az esküiteknek, s 
egyszer s mind a Felyebbvalóságnak, ha az a helység
ben lakik” valamint olyanoknak, akik tűz esetén segíte
ni tudnak a helyieknek, így a vármegye tisztének és „az 
helybéli kvártélyos hadi személyeknek” bejelenteni. A 
szomszédos településeket is értesíteni kell: „A veszede
lemnek minéműsége szerént a szomszéd faluk-is ha
rang-szó, vagy lovas hírmondó által a támadott tűzről 
tudósíttassanak.” Végül a fejezet befejezéseként 31. pa
ragrafusban „A támadott gyúlásnak ki-hirhesztése” 
címmel egy ma is nagyon szigorúan vett kötelezettséget 
tartalmaz a Pátens. Ha valahol tűz keletkezik azt senki 
„el-ne mérészelje titkolni a házban támadott gyúlást, 
hanem azon iparkodjanak inkább, hogy a mint észreve
szik a gyúlást, lármát tegyenek, s másokat segítségül 
híjjanak.” A tűz titkolókat tartozik a „Fellyebbvalóság 
igen keményen megfenyíteni, s vagyonjoknak mértéke 
szerént az okozott kárnak helyre-hozattatására kín- 
szeríteni.” A tűzjelzési kötelezettség körében a mai sza
bályok annyiban haladják meg a Pátens előírásait, hogy 
a tűzveszélyt, az eloltott vagy emberi közreműködés 
nélkül megszűnt tüzeseteket is be kell jelenteni.

A tűzoltási feladatokat tartalmazó III. fejezet „A Gyú
lásnak gyors El-óltásáról ki-szabott Rend" két részre ta
gozódik. Az elsőben a tűzoltáshoz szükséges víz. lovak 
és tűzoltó eszközök biztosítására 32-39. paragrafusok, a 
másodikban a tűz esetére meghatározott feladatok vég
zésére történik rendelkezés a 40-52. paragrafusokban. 
Az oltóvíz biztosításával kapcsolatban leszögezi a 32. 
§.: már a gyulladás előtt arról kell „szorgalmatoskodni, 
hogy annak idejében fogyatkozás ne legyen a vízzel ol
tó eszközökben s munkásokban." Elegendő kutakat kell 
ásni a házak számára, a korábban ásottakat ki kell tisztí
tani. a további vízszerzési helyek, „marhaitatók, vályúk, 
tavak s más e féle víz-tartó helyek jó állapotban tartassa
nak." Azokra a helységekre is gondolt a jogalkotó. 33. 
§., ahol kevés a víz, itt az eső víz felfogásával a vizes ár
kokat, ló itatókat mindenkor telt állapotban kell tartani. 
A 34. paragrafusban egyrészt a kiemelt épületek, mint az 
uraság házai, vendégfogadók, klastromok, plébániák, 
fabrikák. malmok vagy a különleges épületek, így a 
mesterséges tüzek csinálására rakatott házak, pl. kovács, 
lakatos műhelyek, valamint „következendőképpen min
den valamennyivel nagyobb házak nyilvánvaló képen 
kötelesek az ő padlásokon vízzel megtöltött edényeket, 
avagy kádakat tartani” A „következendőképpen minden 
valamennyivel nagyobb házak”-ra a magyarázatot a pa
ragrafus második bekezdése adja, amely a „közönséges 
házak”-ra vonatkozó kötelezettséget fogalmazza meg. 
„Minden kisebb ház pedig egy vízzel meg-töltött kádat 
készen tartson.” Talán itt szerencsésebb lett volna pon
tosabban meghatározni „valamennyivel nagyobb házak” 
és a „kisebb házak” fogalmát, de a Pátens megszületése
kor a méterről, mint mértékegységről még nem volt 
szó.37 A mai viszonyok között elfogadott alapterület he
lyett talán a szobák száma alapján lehetett volna „vala-



Jog
mennyivel nagyobb házak" és a „kisebb házak” fogal
mát pontosítani. így a tűz tzirkálást végzők a fellyebb- 
valóság. a bíró. az esküdtek döntötték el a kérdést és kö
telezték a használókat az előírt oltóvíz biztosítására. 
Olyan házakban, ahol a födém nem bírta el a vízzel teli 
kád súlyát vagy, amelyek a víztől (tó, folyó, patak, csa
torna) távol vannak „az ház-ajtajánál, vagy más alkalma
tos helyen a féle vizes kádak bétakarva készen tartassa
nak." Az egyházakat is kötelezi a Pátens az oltóvíz biz
tosítására. A 36. paragrafusban elrendelik: „Az egyhá
zak padlásain legyenek mindenkor készen vízzel meg
töltött kádak." Az előírás megtartására kötelezetteket is 
meghatározza a Pátens: „a töltögetésére viseljenek gon
dot a plébánusok, egyház-fiak, vagy úgy neveztetett 
egyházatyák, vagy az. akire az egyház bízattatott." A kor 
viszonyainak megfelelően a tűzesetek felszámolásánál, 
vízszállításra, anyagok mentésére nélkülözhetetlen volt 
a ló. Erről szól a következő rendelkezés: 37. §., amely 
„A lovaknak készen-tartása” cím alatt elrendeli: „Hogy 
a támadott tűznél fogyatkozás ne legyen a szekérvonó 
marhákban, melyeknek a víz hordására, tűzoltó edé
nyeknek elhozattatására. s más egyéb szükségekre néz
ve jelen kell lenni, amint a gyúlásról jel adatik, s azt a 
szükség kívánja, mind a szomszédság, mind más akárki, 
sőt a postamester is. ha helyben lakik, minden idővona
tás (késlekedés) nélkül tartozik az ő lovait elé állítani." 
Azokon a helyeken, ahol a lovakat éjjel a mezőkön le
geltetik is gondoskodni kell arról, hogy „egynéhányat 
mindenkor otthon kell tartani változtatva, hogy szükség 
idején készen találtassanak.'08

A 38-39. paragrafusokban történik rendelkezés a tűz
oltó eszközök, felszerelések biztosítására. Nagyon érde
kes megoldást tartalmaz a Pátens ezzel kapcsolatosan. 
Három kategóriát állít fel a 38. ij-ban. Ezek közül az el
sőt a ..Tűz-óltó Szerszámok a jobb Házakra. Tűz- és más 
Műhelyekre nézve” címmel ismerhetjük meg. Ebbe a 
körbe tartoznak: „Az Uraság Házai, a Vendégfogadók 
Épületei, a Klastromok, Plébániák. Fabrikák. Ser-házak, 
Malmok. Tűz-Műhelyek s minden nagyobb Házak." 
Ezeket „Nagyságoknak Mértéke szelént" fel kell szerel
ni létrákkal, horgokkal, kézi fecskendőkkel, csöves vízi 
ládákkal, hogy azok mind magukon, mind másokon se
gíthessenek. A második kategóriát,. A Kitsiny. és Kö
zönséges Házak" alkotják, amelyek tűzoltó felszerelései 
a következők: egy-egy létra, horog, egynéhány dézsa 
víz, szalmából fonott, és kívül-belül „szurokkal bé-kent 
Tűz-rotska"-''' és egy Bádok Lámpás. A harmadik kate
góriát a községek alkotják, amelyeknek nagyságukhoz 
mérten kell a tűzoltó eszközökről gondoskodniuk. „A 
Községek, ha Birtokok kitsínysége miatt többet nem 
szerezhetnek” legalább egy létrát, egy pár horgot, „egy
néhány kézi Fetskendőt, s egy pár Bádok Lámpást; ha 
pedig többel bírnak, egy pár Tsőves Vizi-ládát-is az 
azokhoz tartozandó Szekeretskével, vagy Szánkával, s 
mindenkor vízzel tele töltvén, készen tartsák”. Végül 
azokra a házakra is történik rendelkezés, amelyek mások 
alá vannak vetve. A 39. §-ban, amelynek címe: „Tulaj
don Ki-szabása az óltó Eszközöknek a mások alá vette
tett Házakra nézve.” Ilyenek lehettek valószínűleg a föl

des urak tulajdonában lévő valamilyen gazdasági célra 
bérbe adott épületek. Ezekkel kapcsolatban a Pátens 
„Fellyebbvalóságra” bízza „kinek mindenkor a legyen 
fő Gondja, hogy az Házaknak saját Urai szükségtelen 
Költséget ne tegyenek.” Valószínűleg arról lehetett szó, 
hogy csak az indokolt tűzoltó eszközök, felszerelések 
megvásárlására kötelezzék a bérlőket. A paragrafus má
sodik fordulata arra utal. hogy az eredményes tűzoltás 
érdekében szükségesnek tartották a tűzoltó eszközök, 
felszerelések pontos mennyiségének ismeretét, illetőleg 
az adatok birtokában továbbiak beszerzésére kötelezett
séget meghatározni. Ezért itt elrendelték, hogy „a 
Fellyebbvalóságok. Klastromok. Plébánusok. és szabad 
Udvarok tartoznak az ő Tűz-óltó Eszközöknek Lajstro
mát a Vármegyéknek bé-kiildeni, mellyeknek Köteles
ségek lészen. arra Módot mutatni, a mit azokon kívül 
kell szerezni”. A gazdagabbakat pedig még arra is köte
lezték, hogy a fentebb említett tűzoltó eszközök mellett 
„Értzből öntött” fecskendőket is beszerezzenek. A kora
beli eszközök egy részét -  létrákat, horgokat, kézi fecs
kendőket, csöves vízi ládákat, bádog lámpásokat -  a te
lepülések vagy az ott tevékenykedő mesterek, kovácsok, 
lakatosok saját kezűleg állíthatták elő. Házilag készítet
ték a „szalmából fonott, és kívül belül szurokkal békent 
tűz rotskát" is. Az „értzből öntött fecskendő" valószínű
leg már nem volt helyben vagy házilag készíthető, ezért 
azok megvásárlására csak a gazdagabbakat kötelezték.

A fejezet következő részében 40-48. paragrafusok a 
tűzoltásra való felkészülést, a 49-52.-ben az oltással 
kapcsolatos, mai szemmel nézve is jónak nevezhető 
szakmai előírásokat ismerhetjük meg. A 40. §-ban „Elő
re el-rendelni a Lakosok Munkáját. Tisztét" cím alatt ar
ról történik rendelkezés, hogy előre meg kell határozni 
mindenkinek a tűz esetére szükséges feladatait. „A jó 
Rend. melly a támadott Tűznek gyors El-óltására el-ke- 
rülhetetlenül szükséges, meg-tartathasson, a Gazdák
nak. és Szolgáknak, legalább a nagyobb Helységekben, 
a helybéli Fellyebbvalóság előre tudtokra adja. ki mi-té- 
vő legyen a Tűz támadásban.” Egyesek feladata a riasz
tás. vízhordás, „a Tsőves Vizi-ládák el-hordása,” má
soknak őrzési, tűzoltási feladatai vannak, de gondoskod
nak a mai szaknyelvben passzív tűzoltásnak nevezett 
feladatok végzéséről -  az éghető anyagok eltávolításáról
-  így „a Ház fedél Leszakasztásáról, Letöréséről rendel
tessenek.” Végül ezek tudatosítása érdekében elrende
lik: „Az illy El-osztása, s El-rendelése a Lakosoknak a 
Helység Fellyebvalóságától a Szomszédoknak, midőn a 
Község egybe gyűl több ízben ki-hirdettessék.” A 
41—42. paragrafusokban a tűzesetek oltásának irányítá
sáról történik intézkedés. „A Bíró és Esküttek elsők le
gyenek, kik a Gyúlás Helyére siessenek, mivel az ő 
Példájoktól, Rendelésektől, Parantsolatjoktól ólly sok jó 
függ." A többiek pedig kötelesek a bíró és az esküdtek 
által rendelteket „minden kifogás nélkül szorgalmatosán 
követni.” Hasonló irányító feladata van tűz esetén az 
uraság, illetőleg a vármegye tisztjének is, ha a kárszín
hely közelében vannak. Tőlük várható leginkább, hogy 
a népet e parancsolt mód -  a Pátensben foglaltak szerint
-  a tűz oltására vezéreljék. Természetesen eredményes



tűzoltás csak akkor lehetséges, ha kellő számú embert 
mozgósítottak. Ezért a 43. §. „Átsok, Kő- művesek, s a 
t.” cím alatt kötelezi az esemény közelében lakó meste
reket, ácsokat, kőműveseket, kovácsokat, lakatosokat, 
kéményseprőket, molnárokat, és ehhez hasonló meste
reket „szükséges szerszámjaikkal megjelenni vagy em
bereik közül valakit segítségül küldeni.” A település la
kóinak mozgósítását rendeli a 44. §. A gazdák és szol
gáik kötelesek „mihelyt észreveszik a tűz kikiáltást, az ő 
tűzoltó szerszámjaikkal a gyúlás helyére sietni, s ott 
azon munkát felfogni, mely nékiek meghagyattatik 
vagy, amelyre már az előtt rendeltettek.” A tűzesetek 
nagy többségében a közeli szomszéd települések segít
sége minden bizonnyal jól jöhetett, ezért azok segítség- 
nyújtási kötelezettségét a 45. §. „A Szomszéd Helysé
gek” határozza meg: E szerint a közeli helységek klast- 
romok, plébánusok, községek nem csak hívásra, hanem 
„önnön magoktól tüstént, amint a szomszédságban tá
madott tűzről tudósítattnak, emberekkel, szerszámok
kal, edényekkel egymásnak segedelmére sietni” kötele
sek. A következő két paragrafus a tűzoltás közbeni vi
selkedésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 46. §. „A 
néppel való emberséges bánás” cím alatt megengedi, 
hogy a tűzoltásnál minden jelen lévő, „dologra hajtas
son. az erre alkalmatlanok pedig, s akik a dolgozóknak 
csak akadályokra vannak, félre küldettessenek, mind
azonáltal senkivel erőszakosan nem kell bánni, hogy az 
oltástól senki el ne ijesztessen.” A következő 47. §. „A 
jó Rendnek Meg-tartása” pedig arra figyelmeztet, hogy 
kerülni kell a felesleges pánikot. Csendes, fegyelmezett, 
céltudatos magatartással kell az oltást végezni. A tűzol
tás közben, amennyire lehet, rendet keli tartani „minden 
haszontalan kiabálást el kell távoztatni, a víz-hordásban 
rendet tartani, meddig egyik a vizet másnak a kezébe ad
ja. addig a többiek vizet hozzanak, s így tovább:” Fon
tos a tűzoltásnál az is. hogy a víz szállítására használt 
utat, akár kézben, akár szekéren történik mindig szaba
don. kell hagyni, ha szükséges meg kell világítani. A 
forgalom irányításával az esküdteket vagy a korosabb 
embereket javasolja megbízni a Pátens. „Az esküttek, s 
korosabb emberek a községből arra vigyázzanak, hogy 
a járásban, menésben egyik a másikat meg ne gátolja.” 
A korabeli viszonyok között mindenkire szükség volt a 
tűz felszámolásakor. Ezért a Pátens megfogalmazza a 
nők feladatait is a tűzesetek felszámolása alkalmával.4" 
Ebben arról rendelkezik, hogy az asszonyok és a leá
nyok maradjanak távol a tűz oltásától, mert az a férfiak 
dolga. Ugyanakkor fontos feladatuk a család vagyoná
nak -  házának, jószágainak -  védelme. Ha szükséges a 
marhákat az istállókban leoldják és azokat a tűz oltásá
ra alkalmatlan embereknek átadják, hogy mielőbb ki
hajtsák az értékes jószágokat a mezőre. Nagyon fontos 
szerepük lesz az asszonyoknak, ha a tűz közel van. Ek
kor az asszonyok „foglalatossága lészen” a ház fedelére 
vizet önteni, a vagyont menteni, amelyet „hív férjfiak 
által” kell „strázsáltatni.”

A fejezet négy utolsó paragrafusa kifejezetten tűzol
tási szakkérdéseket tárgyal. A 49. §-ban „A nevekedő 
Veszedelem-ellen Óvás”-bán hasznos tanácsot ad arra,
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hogy a kigyulladt ház közelében milyen intézkedéseket 
kell tenni. „Ha a tűznek veszedelme nevekedik, a közel
levő padlás ablakjait, fedél nyílásait bé kell zárni; a 
Pintzéknek és Boltoknak Ajtajait, szelelő Lyukait Kö
vekkel, Pásit- hantal, Fal-hulladékokkal, vagy Ganéjjal 
meg kell tölteni, kivált pedig minden meg-gyúladhatót 
félre kell vitetni.” Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy 
ez a módszer csak azoknál a házaknál lehet eredményes, 
amelyek nem szalmával vagy náddal fedettek, mert ezek 
esetében az éghető tetőhéjazatot nehéz megvédeni a 
gyulladástól. Külön figyelmet fordít az 50.§. az egyhá
zakra. Ha ezek környezetében tűz keletkezik, azok tor
nyaira és padlásaira vizet kell hordani. Az ablakokat az 
égő szikráktól oltalmazni kell és az egyházak drága esz
közeit biztonságos helyre, kell vitetni. Az 51. paragra
fusban, amelynek címe: „A benn-rekedt Tűznek el
oltásában tartandó Rend” olyan tűzoltó taktikai taná
csokkal találkozhatunk, amelyeket ma is tanítanak a tűz
oltóknak. A zárt helyiségekben tomboló tűz megfékezé
sét nagyon körültekintően kell végezni. Ha megakadá
lyozzák a levegő bejutását a helyiségbe a tűz esetleg 
magától is megszűnhet vagy gyorsabban lehet eloltani. 
A Pátens idevonatkozó szabálya: „Ha ki-nem ütött még 
a Tűz, hanem benn-rekedt. meddig lehet, ahoz semmi 
Levegő-eget nem kell botsátani, hanem öntözéssel, s 
más lehetséges módokkal annak Megfojtására igyekez
ni.” Más tűzoltó taktikai tanácsot tartalmaz a következő 
bekezdés „A nevekedő, s ki-rohanó tűznél” címmel arra 
az esetre, ha a tűz már kiterjedtebb, az épületen kívülre 
került, különösen, ha gabona, széna, szalma gyulladt ki 
és az öntözés már nem használ. Ilyen esetben az éghető 
anyagokat kell eltávolítani, „az oda érő sövényt, ha ed
dig a szabad járás kedvéért meg nem történt volna, le 
kell dönteni.” Kissé szokatlan módját választja a véde
kezésnek a Pátens a kőből épített és cseréppel fedett há
zak esetében, mert rendelkezése szerint ezek „fedeleit 
le-szakasztani, a falakat, s egyéb égő üszköket, hogy a 
tűz bé-takartatván el fojtassék, bé-felé taszítani." Való
színűleg abban a korban eredményes volt a tűzoltásnak 
ez a -  mai szemmel -  kissé furcsa és korunkban már 
nem alkalmazott módszere. Ugyanakkor a bontásos 
módszert nem javasolja a szalmával vagy sendellel 
(zsindellyel) fedett házakra, mivel a leszakasztás ered
ményeként „inkább meg éledne az által a tűz, s a vesze
delem nevekedhetne.” A házbontásos tűzoltási módszer 
híveit az 52. paragrafusban óvatosságra inti a rendelet: 
„A meggyúlott ház mellett álló házak szükség nélkül le
ne szakasztassanak; tsak akkor kell azoknak le-döntésé- 
hez fogni, mikor a lángnak elterjedését semmi más mó
don meg-nem lehet akadályozni.” Ha a ház lebontása a 
tűzoltás érdekében szükséges a tulajdonosoknak nem 
szabad kedvezni, de akinek a házát lebontották, azt ká
rosultnak kell tekinteni és kártérítésként „első Jusban 
fog részesülni.”

A IV. fejezet, amely „Az el-óltatott Tűz ártalmas Kö
vetkezéseinek Meg-előzése” címet viseli, azokra a kér
désekre ad választ, hogy milyen intézkedéseket kell ten
ni az eloltott tűz után. Nagyon fontos a tűzoltás befeje
zésekor mindent átvizsgáljanak és a visszagyulladás ve



szélyét, kiküszöböljék. Ezért az 53. paragrafusban ren
delkezik arról, hogy a tűz eloltása után, az abban részt
vevők a helyszínről csak akkor mehetnek el. ha erre en
gedélyt kaptak. „Ha valóban eloltatott is a tűz. mindazo
náltal a tűz oltására rendeltetett emberek közül el ne 
menjen előbb senki, mintsem a helység bírája, vagy az, 
aki a dolgot igazgatta, megengedje." A vissza gyulladás 
megakadályozására őrök állítását rendelte el az 54. §. 
„Az elégett helyhez egynéhány Strázsa állíttassák, kik
nek a legyen fő gondjok, hogy az elrejtett szikrák által 
meg ne éledjen a tűz, s új gyúlás ne támadjon.” Egy-egy 
korabeli tűzoltás alkalmával sokan vitték magukkal a 
saját eszközeiket, amelyek a tevékenység végzése köz
ben összekeveredhettek. Ezért az 55. paragrafusban „Az 
óltó szerszámoknak visszaadása” cím alatt rendelkezik 
ezeknek a tulajdonosukhoz történő visszajuttatásáról, il
letve azok kijavításáról. „Az után minden tűzoltó szer
számok ki kerestessenek, s kinek kinek adattasson visz- 
sza az övé, s azoknak megújításáról, s megjobbításáról 
legyen a további gond." Elvétve napjainkban is előfor
dul, hogy valaki a tűzoltásra használt eszközöket, fel
szereléseket megrongálja. Ez II. József korában is való
színűleg többször megtörténhetett, mert ugyanezen pa
ragrafus második fordulatában rendelkezik a Pátens a 
rongáló helyre hozatali kötelezettségéről és büntetésé
ről. „Azok. akik a tűzoltó szerszámokból szántszándék
kal valamit elrontanak, vagy öszve törnek a kárnak tel- 
lyes helyre-hozatalán kívül, érdemlett büntetésre húzat- 
tassanak." A mai büntetések általában szabálysértési el
járást vonnak maguk után, de volt rá példa, hogy a tűz
oltás közben a tűzoltók tömlőit késsel átvágó személyt 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. Ha
sonlóan büntetésre számíthattak azok is, akik valamit el
titkoltak vagy eltulajdonítottak. „Azok ellenben, akik 
amazokból valamit eltitkolnak, magoknak tulajdoníta
nak. vagy éppen eladni merészelnek, kemény törvényes 
fenyítést várjanak magokra.” Ugyanitt gondoskodik 
azok megbüntetéséről, akik a tűzoltásra rendelt eszkö
zöket a helység elöljáróinak tudta nélkül más célra hasz
nálják. „Szintén úgy kell azokat is megbüntetni, akik a 
tűzoltásra szerzett közönséges szerszámokkal, úgymint 
lajtorjákkal s más efélékkel, az helység elöljáróiknak 
tudtok nélkül tulajdon hasznokra élnek.” Ősidők -  leg
alábbis Hamurabi -  óta büntetik azokat, akik a tűzoltás 
közben mások vagyonára vetik szemüket súlyos bünte
tésre számíthattak. A Pátens is megfogalmaz ezzel kap
csolatban szigorú büntetéseket.

Az utolsó 56. paragrafusban „A vármegyéhez teendő 
bé jelentés, s a tűz okának ki keresése” cím alatt a tűz- 
vizsgálatról rendelkezik a pátens. A bő három soros ren
delkezés, amely nem tűnik különösebben jelentősnek a 
ma tűzvédelmi szakemberének rendkívül sokat jelent 
főként, ha összevetjük a jelenleg hatályos rendelkezé
sekkel. Az akkori rendelkezés a következőket tartalmaz
za: „Utoljára, az eloltatott tűz után mindjárt bé kell a 
vármegyének jelenteni a gyúlást; ez pedig szorgalmato
sán visgálja meg, s keresse ki mi tulajdon képen táma
dott a tűz, hogy mind a vigyázatlanokat, mind pedig a 
gonosztévő gyújtogatókat feleletre, s büntetésre idéz

hesse.” A korabeli rendelkezés a mai bonyolultabb vi
szonyoknak megfelelően kibővítve jelenik meg a hatá
lyos tűzvédelmi szabályozásban. A tűzeset bejelentése-  
köszönhetően a modem technikának -  már nemcsak „az 
eloltatott tűz után” kötelező, hanem már annak vagy ve
szélyének felfedezésekor. „Aki tüzet vagy annak közvet
len veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőr
ségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési 
önkormányzót polgármesteri hivatalának (körjegy
zőségnek).”*' A korabeli előírás, a tűzjelzés, azaz „a 
vármegyének történő bejelentés után" kimondja, hogy a 
vármegyének a gyúlást „szorgalmatosán" meg kell „vis- 
gálni” ezt követően pedig „keresse ki mi tulajdon képen 
támadott a tűz, hogy mind a vigyázatlanokat, mind pe
dig a gonosztévő gyújtogatókat feleletre, s büntetésre 
idézhesse.” A jelenlegi tűzvédelmi szabályozásban a 
törvény egyrészt megfogalmazza az értelmező rendel
kezések között a tűzvizsgálat fogalmát: „tűzvizsgálat: a 
tűzoltóságnak azon szakmai tevékenysége, amely a tűz 
keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére 
irányul, "42 másrészt meghatározza a tűzvizsgálatra fel
jogosítottak körét: „A tűzvizsgálatban az illetékes ön- 
kormányzati tűzoltóparancsnok jár el. ”43 A tűzvédelmi 
törvény további rendelkezéseket is megfogalmaz a tűz- 
vizsgálattal kapcsolatban, így a „Tűzvizsgálat” címet 
viselő fejezet a következő rendelkezéseket tartalmazza. 
„A tűzvizsgálatot a tűzoltásvezetőnek kell megkezdenie, 
aki bűncselekmény gyanúja esetén értesíti az illetékes 
rendőri szervet. ”44 További kötelezettséget ír elő a tör
vény a tűzoltóság részére, ha a tűzesettel kapcsolatban 
bűncselekmény gyanúja merülhet fel, ilyen esetben: „A 
tűzoltóság a rendőrség kiérkezéséig köteles biztosítani a 
tűzeset helyszínét, továbbá azoknak a dolgoknak a meg
őrzését. amelyek a bűncselekmény gyanújának bizonyí
tékául szolgálhatnak. ”45 A tűzvizsgálat előzőekben is
mertetett -  alapvető -  rendelkezései mellett a tűzvédel
mi törvény felhatalmazása alapján a belügyminiszter 
rendeletben46 határozta meg ezzel a nagyon fontos tevé
kenységgel kapcsolatos, részletes szabályokat. A mai 
rendeletben nyilvánvalóan részletesebben, terjedelme
sebb formában találkozhatunk az egykori szabályokkal, 
de a lényeges kérdések a kivizsgálás szükségessége, a 
felelősség tisztázása ma is követelmény.

Végül a záró rendelkezés: „Költ a mi lakó vámsunk
ban Bétsben Szent István havának huszonhatodik nap
ján, ezerhétszáz nyoltzvan nyoltzadik esztendőben; or
szágainknak: a rómainak huszonharmadik, a többi örö
kös országainknak nyoltzadik esztendejében.”47

A PÁTENS HATÁSA 
A TŰZVÉDELEM FEJLŐDÉSÉRE

A Pátens -  mivel nem vitték az országgyűlés elé -  
nem került az ország törvényei közé, így végrehajtása 
sem volt kötelező. Ennek ellenére jelentős változást fej
tett ki a tűzvédelmi szabályozásra. Az országba szétkül-



dött anyagot lefordították és rendelkezéseinek alapulvé
telével a vármegyék és a városok kiadták saját tüzirend- 
jeiket. Még abban a században, Egerben 1791-ben,48 
Miskolcon és Pest megyében 1794-ben,49 Veszprém 
megyében 1797-ben,50 Debrecenben 1799-ben51 adtak 
ki tüzirendet a Pátens szabályainak alapul vételével. A 
XIX. században is, hosszú ideig a Pátens képezte váro
sokban és vármegyékben kiadott tűzvédelmi szabályza
tok alapját. így 1802-ben Zalaegerszegen,52 1808-ban 
Pesten és Szabolcs megyében,53 1811-ben ismét 
Egerben,54 1819-ben Kőszegen, Veszprém megyében 
megújítva 1826-ban került sor a Pátens alapján tüzirend 
kiadására. Sátoraljaújhely számára maga Kossuth Lajos 
dolgozott ki 1827-ben egy tűzrendészeti szabályzat ter
vezetet.55 A városban az általa kiválasztott emberekből 
álló tűzoltóság 1863-ig működött sikeresen.56 A továb
biakban is az 1788. évi szabályozásból ismert rendelke
zéseket vagy legalábbis ezek egy részét láthatjuk vi
szont Esztergom 1836-ban, Székesfehérvár 1843-ban,

J  egy zetek_________________________________________
1 1723. évi CIX. te. a tűzvészek megelőzéséről. Preambulum.
2 ..A gyulladásnak eliávoztatűsa, vagy ha támadott, annak könnyű 

eloltása iránt tett rendelések, amint azokat a mezővárosokban, 
városokban és faluhelyen végbe kell vinni"

' Roncsik Jenő: Céhek a tűzoltói szolgálatban (Bp.. 1932. 28. p.)
J Felhő Ibolya-Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár (Bp.. Aka

démiai kiadó. 1961. 168. p.)
5 Magyar Országos Levéltár. Balassa hagyaték.
"A m. kir. belügyministernek 53.888/1888. szám alatt az összes 

vármegyei és városi törvényhatóságokhoz intézeti körrendeleté, 
a tűzrendészeti kormányrendelet kibocsátása tárgyában. I. feje
zet. Általános határozatok. I .§.

7 A tűzrendészet fejlesztéséről szóló 1936. évi X. törvénycikk vég
rehajtására kiadott 180.000/1936 B.M. számú rendelet. I.§.

,s A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóság
ról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4.5. b. pont.
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Kiadó. Bp. 1972 1050. p.)

10 Pátens 5.5. első fordulat
11 Pátens harmadik fordulat
12 Pátens 6.5.
13 Pátens 7.5.
14 Tűzrendészeti szabályok kézikönyve (Bp.. Lampcl Róbert 

(Wodiáner F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari könyvkereskedés kiadá
sa. 1888. 11. p.)

15 Pátens I0.§. első fordulat.
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2.§.(I) bek.
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18 Pátens I0.§. második fordulat.
19 Uo. 1 i.§. ..A mi az Emberek Gondatlanságát illeti a Szatstka- 

metélés, és tséplés mellett s. a. t.”
20 Uo. I2.§."A Száraztás mellett."
21 Uo. I3.§. .Len száraztatás.”
22 Szent Iván napján június 24. keresztelő Szent János emléknapján 

gyakorolt pogánykori Nap- és tűzimádási szertartás. Magyaror
szágon ott volt hagyománya, ahol szláv vagy német kapcsolat 
volt. Többnyire valamely dombon vagy hegyen nagy tüzet gyúj
tottak babonás szertartások között, bele növényi vagy állati áldo
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történeti uemle
Debrecen 1845-ben kiadott tüzirendjeiben. A felsorolt 
tüzirendek bizonyítják a Pátens XIX. századra kiterjedő 
hatását. Ezt egyrészt úgy is értékelhetnénk, hogy nem 
történt számottevő előre lépés a tűzvédelmi szabályo
zásban, ugyanakkor ezeknek is volt hatása a tűzvédelmi 
szabályozás fejlődésére. A szabadságharc leverését kö
vetően meginduló gazdasági fejlődés -  az élelmiszer 
feldolgozóipar, a cukor- és szeszgyártás, a malom-, kon
zerv- és textilipar-jelentősen növelte a tűzveszélyt, te
hát szükség lett volna szakszerű tűzmegelőzési szabá
lyokra. A forradalom bukását követően, a szabályozás
ban -  még a Pátens alapján -  a reformkorban vagy ko
rábban alkotott városi, vármegyei rendelkezések képez
ték a tűzvédelem joganyagát. A királyi rendeletalkotás 
nem foglalkozott a kérdéssel. A kiegyezést követő évek
ben kellett megoldani ezt a társadalmilag fontos kérdést. 
Ennek érdekessége, hogy a Pátens szabályai az 1867. 
utáni tűzvédelmi rendelkezések jelentős részében meg
jelennek, bizonyítva annak szakmai kiválóságát.
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