
1 Vác Város Levéltára. V. 1-i, Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai, 
végrendeletek. Számozatlan végrendeletek 1716-1790. Sorszámozott 
végrendeletek 1711-1790.

2 Csizmadia Andor-Kovács Kálmán-Asztalos László: Magyar állam-és 
jogtörténet (Budapest. 1975. 228. p.)

Jegyzetek-----------------------------------------------
3 Frank Ignácz: A közigazság lörvénye Magyarhonban (Buda. 1845.432. p.) 
J Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások (Budapest. 1981.722-724. p.)
5 Frank Ignác: i. m.. 524. p.
6 Kállay Is tv á n : Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században (Budapest. 

1985,437. p.)

László Zsuzsanna

De politia campestri -  
A  mezei rendőrség 

intézményéről

A  19. század első felében, a magyar reformkor 
kezdetén (1830-1831) a humanisztikus, ter
mészetjogi gyökerű felvilágosodás és a francia 

forradalom Európa-szerte új korszak kezdetét jelentő 
változások sorát hozta magával. Magyarországon az 
1830. évi rendi országgyűlés még „a kormány és a ren
dek közötti egyetértéssel kezdődött, folytatódott és 
végződött” ,1 mivel az országgyűlés célja akkoriban az 
volt, hogy a birodalom stabilitását és a legitimitás 
elveinek megtartását sugározza Európa felé.2 Az 
országgyűlés ülésem ez idő tájt már feltűntek a későbbi 
évek és a reformországgyűlések (az 1832-1836. és az 
1839-1840. évi országgyűlés) liberális tagjai, politiku
sai3 is, akik az új eszmék, irányvonalak és a magyar 
polgári reformmozgalom elkötelezett hívei voltak. „A 
magyar liberális mozgalom társadalmi bázisa nem 
annyira gyenge, mint inkább rendkívül heterogén 
volt”;4 fő magját a jómódú középbirtokosok, néhány 
nagybirtokos arisztokrata család és a középnemesi 
réteg alkotta,5 célkitűzéseik között szerepelt a jobbágy
ság megnyerése (részükre polgári jogok követelésével) 
és a feudalizmus teljes felszámolása.

A reformországgyűlések napirendjét a polgári áta
lakulás égisze alatt elsősorban a szabadság és tulajdon 
kettős jelszava határozta meg. A napirendi pontok érin
tették a társadalmi, gazdasági, valamint politikai élet 
valamennyi fontos szegmensét, legégetőbb probléma
ként a jobbágyság helyzetének rendezését. A rendi jog
bizonytalanság korában a büntető hatalom (földesurak, 
szolgabírák, falusi bírák) eljárását törvény nem korlá
tozta, hiányzott az egységes büntetőkódex, s a büntető- 
eljárásban különbséget tettek nemesek és nem nemesek 
között. Szükség volt tehát a törvény előtti egyenlőség 
kimondására és biztosítására.6 Továbbá az sem volt 
adekvátan meghatározva, hogy mely cselekmények 
tekintendők bűncselekménynek, és melyek tartoznak a 
magánjogi szabályozás körébe. Nem ritkán előfordult, 
hogy egy-egy csekélyebb ügyben is súlyos büntetést, 

— illetve testi fenyítést (legtöbbször botozást) szabott ki

az ítélkező bíró: „ ...a  bírák nincsenek sem törvénnyel, 
sem utasítással megkötve a büntetésnemek megvá
lasztásában, mivel tetszik, azzal sújthatnak, [...] miként 
tetszik, úgy sújthatnak” -  írta Szemere Bertalan.7

A  törvény születése

A kodifikációs munkálatok során nagyszámú magán
jogi tervezet készült, de az egységes büntetőkódex 

megalkotása is mind sürgetőbbé vált. Létrejöttek emel
lett olyan „heterogén” javaslatok is, amelyek -  mintegy 
átmenetet képezve a jogágak között -  mind magánjogi, 
mind büntetőjogi jellegű szabályozásokat tartalmaztak, 
s így a két jogág határán mozogtak. Büntetőjogi szem
pontból nézve elmondható, hogy az 1830—1840-es 
években még nem alakult ki teljes elvi szilárdsággal 
sem a bűncselekmények súly szerinti klasszikus hármas 
felosztása (trichotom rendszer: bűntett -  vétség -  ki
hágás), sem pedig a súlyosabb cselekmények elha
tárolása az enyhébb fokú jogsértésektől (dichotomia). 
A korabeli, magánjogot szabályozó törvényekben 
esetenként mégis találkozhatunk olyan rendelke
zésekkel, amelyek a jogsértések tárgyaiból indultak ki -  
nem feltétlenül azok közigazgatási, illetve „büntetőjo- 
gias” jellegéből - ,  s elkülöníthetőkké váltak a tisztán 
magánjogi jogszabályoktól.

A fogalmi letisztázottság hiányának idejében 
született a mezei rendőrségről szóló törvénycikk 
(1840:9. te.), amely jó  példája a magánjogi és a kihá- 
gási-szabálysértési jogi rendelkezések ötvözésének, 
keveredésének. A mezei rendőrség (politia campestri) 
létrehozását úgy indokolta Deák Ferenc 1840. július 7- 
ei követjelentésében, hogy szavai egyúttal a törvény
cikk „Általános indokolásának” is tekinthetők: „Ezen 
törvény még csak első létrehozása egy uj eszmének, 
mely bizonyosan sok jónak, hasznosnak magvát hordja 
már kebelében. Ha népünk lassankint ez által megszok
ja  a rendet, s megtanulja tisztelni másnak tulajdonát, ha 
elhagyja másra nézve káros, magára nézve pedig ritkán 
hasznos pajkosságait, idővel még ebből a helysé
geknek, s azok elöljáróságának czélszerü elrendezése 
jöhet létre; de mindezek csak a törvény szigorú s pon
tos teljesítésével remélhetők. Hanyagság a végrehajtás
ban jelenre s jövőre semmivé teheti annak jó té
konyságát, s ez akkor nem a törvény hibája leend”.8 
(Megjegyzem, hogy egy korábbi javaslatban is talál
ható már törekvés mezei őrség létrehozására, mégpedig 
az első magyar nyelvű, erdélyi büntető és fenyítő



törvénykönyv-tervezetben: ,,A’ faluk elöljárói, a ' köz 
strásáiással, éjjeli vigyázok, mezők gondviselői fel
állíttatására kötelesek lévén, ebbeli mulatásokért a ’ kár 
mentés felett megbüntettetnek, arestummal, és testi sa
nyargatással”.9)

A mezei rendőrségről rendelkező törvény (a további
akban: Mrt.) alkotói még nem a később egységesnek 
tekintett elvi alapon határozták, illetve vonták meg a 
törvény hatáskörét, azaz nem kizárólag a későbbi 
felfogás szerinti kihágásokat és az azokra vonatkozó 
eljárási rendelkezéseket szabályozták, hanem a magán
jog, illetőleg a fennálló büntető törvények rendeletéi alá 
tartozó cselekményekkel vegyítették. A törvényben 
egyaránt található utalás mezei rendőrség hatáskörébe 
tartozó „kihágásokra” és csekélyebb súlyú „vétségekre” 
is, noha utóbbiak súlyosabb megvalósítási formáit már 
büntető törvények fenyegetették. Ebből is látszik, hogy 
még nem alakult ki precíz fogalomrendszer, amely 
egyértelmű elkülönítést tett volna lehetővé. Azt, hogy 
egy konkrét esetben milyen törvényt kellett alkalmazni, 
elsődlegesen az elkövetett cselekmény súlya határozta 
meg, ezen kívül az Mrt. az egyes tényállásoknál is 
mindig utalt a vonatkozó és alkalmazandó jogszabá
lyokra. (Röviddel később, a Deák-féle 1843-iki bün
tetőjogi javaslatok Toldalékéban már kifejezetten szere
peltek kihágások -  de ebből, mint tudjuk, nem lett 
törvény.10)

Az Mrt. voltaképpen nem egy „szervezetről”, hanem 
egy intézményről, a szabad ég alatti, nyílt területeken 
elkövetett, kisebb súlyú károsítások törvény általi meg
büntetéséről rendelkezett. A törvény létrehozását az 
indukálta, hogy egyre több és több, a mezei gazdál
kodás körébe tartozó károsításokat követtek el. „Az ef
féle károsítások meggátlására, s a vétkesek fenyítésére 
tehát törvény által egy részletes mezei rendőrséget 
kívánván megállapítani, annak kidolgozását egy 
kerületi választmányra bíztuk, [...]  s hosszas ideig foly
tatott kölcsönös értekezések után jött létre a törvény 
azon alakban, mint a törvénykönyvben foglaltatik.” 11 
Mi sem bizonyítja jobban a törvény szükségességét egy 
korabeli. Erdős Ferenc által idézett jelentésnél, amely 
az 1848-as állapotokat jeleníti meg: „Móron számos 
lakosok által az erdőben nagyobbszerű bitorlások, 
falopások és a leggyengébb vágásoknak erőszakos le
geltetése és tolvaj puskások a rendet, a tulajdonnak biz
tonságát annyira felzavarták, hogy a legerélyesebb 
intézkedések haladék nélküli alkalmazása annyival in
kább szükséges, minthogy a jelentő választmány a ká
rok fellett a vétkesekre rendelkezést a vizsgálat alkal
mával a népnek ingerültsége miatt nem eszközölhetett, 
de különben is a falopóknak száma 335-re rúg fel és az 
általuk tett károsítás 860 Ftra becsültetett, a tolvaj 
puskások pedig 22-en vágynak, a fiatal vágásokban 
erőszakosan legeltetőknek száma 115-re mégyen. [...] 
A megyei bizottmány közbe jöttével a Fejérváron 
tanyázó gyalog katonaságból 3 századot Mórra kiren
deltem, [...] hogy minden békéltető módokat felhasz
nálva a rendet helyre állítsa, visszaéléseket meg
szüntesse, a főbűnösöket elfogatván megye börtönébe

kísértesse és az illető tisztviselő a mezei rendőrségi 
törvény értelmében a kártalanítást eszközölje, a kiren
delt katonaság pedig csak végső és elkerülhetetlen eset
ben használtassák fel a kellő rend helyreállítására...” 12

A  felelősség mesteri ötvözése

A  jogsértések tárgyai „a gazdálkodás s iparnak kívül 
fekvő tárgyai”, összesen tizenhat terület (például 

kert. szőlő, legelő, dűlőút, vasút, temető), amelyek sok 
esetben az elkövetés helyét is jelenthették (1840:9. te. 1. 
§). Fontos és mérföldkövet jelentő törvénynek tekintet
ték az Mrt.-t, hiszen a törvényjavaslat 1840. január 30- 
án, az LXXX. országos ülésen tartott vitájában már 
ezen elkövetési tárgyakat meghatározó 1. §-ról is rész
letes disputa folyt.13

A törvény elkövetési magatartásként károsításokat és 
veszélyeztető cselekvéseket nevez meg, amelyek ered
ményt is keletkeztetnek: vagy konkrét sérelmet okoz
nak (károsítás), vagy pedig veszélyhelyzetet hoznak 
létre (veszélyeztető cselekvés), azaz utóbbi esetben 
maga a veszélyhelyzet létrejötte lesz az eredmény. A 2. 
§ szerint ezek a károsítások „ollyasok, mellyeket 
megelőzni az illető kártevőnek hatalmában volt”,14 azaz 
a cselekmény elkövetőjének fennállt a lehetősége a ká
rosodás bekövetkezésének megakadályozására, hogyha 
figyelmesen és körültekintően járt volna el. (Ez mai 
olvasatunkban a Btk. 14. § második fordulatában 
jelenik meg: „a következmények lehetőségét azért nem 
látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körül
tekintést elmulasztja.)

A felelősség alakulásánál elegyítik a magánjogi 
objektív felelősséget a büntetőjogra jellemző, szubjek
tív alapú felelősségi alakzattal, így a következőképpen 
alakul a felelősség:

-  nem kötelezettség teljesítése folyamán követik el a 
károkozást, s nem a gazda/szülő utasítására: saját va- 
gyonból/bérből kötelesek megtéríteni a kárt;

-  kötelezettség teljesítése folytán követik el a kár
okozást a gazda/szülő állatai által: a gazda/szülő köteles 
megtéríteni a kárt (ebben az esetben van viszon- 
követelési jog  a konkrét károkozóval szemben);

-  kötelezettség teljesítése folytán követik el a ká
rosítást, amely „fogadott vagy parancsolt munka termé
szetéből önként következik” : a gazda/szülő köteles 
megtéríteni a kárt (nincs viszonkövetelési jog).

A szubjektív felelősség úgy szövi át a magánjogi 
felelősségi rendszert, hogy a törvény különbséget tesz 
gondatlan és szándékos elkövetési formák között, s 
ezen belül a bűnösség különböző fokozatait is kialakít
ja. A gondatlan elkövetés két alakzata közül az ún. merő 
gondatlanságot (mera incuria) általában nem sújtották 
büntetéssel, a kártevőnek az okozott költségekkel 
egyetemben, egyszeresen kellett megtéríteni az okozott 
kárt (s esetenként az ún. hajtópénzt15) a károsított 
részére -  amennyiben a felek nem egyeztek meg a kár
pótlás mértékében. A gondatlanság ezen enyhébb for
májával szemben főként magánjogi szankciót -
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kártérítést -  alkalmaztak, ha a törvény külön nem ren
delkezett enyhe fokú büntetés (általában pénzbüntetés) 
alkalmazásáról. A súlyosabb, „vétkes gondatlanság” 
(poenali incuria) mindig büntetendő volt, és lénye
gében a „szántszándékos negédességből és rossz 
akaratból” (pláne stúdiósa petulantia et malitia enatis), 
azaz a szándékosságból elkövetett cselekményekkel 
esett egy megítélés alá. Büntetésük a magánjogi 
kártérítésen felül a kárbecslés költségeinek megtérítése, 
represszív szankcióként az okozott kár másodszori, 
illetve a hajtópénz kétszeres megtérítése, pénzbüntetés, 
a bűnösség fokához mérten megállapított testi büntetés, 
illetve fogság lehetett.

-A mezei rendőrség szervezete és eljárása

A  mezei rendőrségre való felügyelés és bíráskodás 
a megyékben ugyan a járásbeli és kerületi szol- 

gabiráknak, a szabad királyi és kiváltságos mező
városokban pedig a városi kapitányoknak tiszti köteles- 
ségökben fog állani" (1840:9. te. 5. §). A Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár Évkönyvében közölt korabeli leírások 
szerint a mezőrendőri kapitányi hivatal tagjai a 
mezőrendőr kapitány, az alkapitány és egy tollnok vol
tak. A hivatal kötelességébe tartozott -  a mezei fő
kapitány személyes felelőssége alatt -  mindennemű, „a 
város kapuin kívüli területükön elkövetendő rendőri 
kihágások felett” eljárni.16 A hivatal szedte be, s juttat
ta el a kár- és büntetéspénzeket a törvényben megha
tározott helyekre, illetőleg személyeknek; felügyelt az 
Mrt. I. §-ban megjelölt területekre, ellenőrizte a „mezei 
rendőrök" (erdő-, mező-, szőlő- és tócsőszök, mező
felügyelők, erdőmesterek) munkáját. A mezei rendő
röknek kötelességei közé tartozott a rájuk bízott terü
letek védelme, a károkozás esetén azonnali zálogolási 
(ez lehetett a mai zár alá vétel elődje) vagy feljelentési 
kötelesség, s a károkozó személy hivatal elé állítása.17

A bíráskodás sajátosan, az általános bírói hatáskörtől 
eltérően, a mai szóhasználat szerint „közigazgatási 
jogkörben”, sommás eljárásban történt. Az eljáró 
hatóságok közötti differenciálás és a fellebbviteli 
lehetőségek az elkövetés helyének státuszától és az 
okozott kár mértékétől függően alakultak. Valószínűleg 
a jogsértések csekélyebb súlya és az eljárások gyors 
befejezése miatt döntöttek a törvényhozók a feudális 
maradvány-intézmény, a sommás per alkalmazása mel
lett. Az ilyen perek szokásjogon és az egyes részleteket 
szabályozó törvényeken alapultak, s gyorsított eljárást 
biztosítottak. 1791-ig- főként a jobbágyokkal szemben 
-  nyíltan engedélyezték a kínvallatást (tortúra), sőt a 
kínvallatást megtiltó 1791:42. te. életbe lépése után is 
titokban tovább alkalmazták. A sommás per vissza
élések sorára adott alkalmat, ezért a reformkorban 
hevesen bírálták az intézményt.18

A mezei rendőrségi bíróság hatáskörének meghatá
rozásakor a törvényjavaslat országgyűlési vitájában 
felszólalók egyöntetűen kiálltak amellett, hogy a

__ törvény ne tegyen különbséget nemes és nem nemes
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között, hanem mindenkire egyformán kiterjedjen: „a 
mezei rendőrségnek czélja az lévén, hogy a kárpótlás 
rögtön eszközöltessék, ezen czél el nem érethetik akko
ron, ha a bírót még más helyen keresni s utána 
várakozni kell. Végre, ha a rendek akkoron, midőn ter
ritoriális a kérdés, a jurisdictiókat elválasztják, ekkép 
nem csak a jurisdictiók hatósága összezavartatik, 
hanem egyszersmind a városoké csonkíttatik is. Ugyan
azért, ha ezen t.-czikknek foganatját akarják, szük
ségesnek tartja, hogy a városi határokban okozott 
károkra neve a nemes is a kapitány hatósága alá ren
deltessék...”19

A mezei kihágást elbíráló sommás eljárásban a káro
sult a panaszt a kár becsűjével együtt terjesztette a 
kijelölt bíró elé. Amennyiben szükségesnek mutatko
zott, tiszti vizsgálatot és tanúkihallgatást tartottak, 
ezután ítéletet hoztak. Ha az ítéletbeli marasztalás a 200 
folyó ezüst forintot nem haladta meg, az ítéletet a 
panasz beadásától számított 15 napon belül végrehaj
tották. Ha a bírói foglalás a marasztalt fél fekvő vagyo
núira is kiterjedt, akkor az 1836:15. tv. rendelkezései 
szerint kellett végrehajtani az ítéletet. A megítélt és 
megvett sommáról a marasztalt félnek nyugtatványt 
adtak, a kárpótlást a károsult kezeihez, az egyéb pénz
beli bírságokat a megyei/városi pénztárnak kellett ki
fizetni, a testi büntetést törvényszéki szokott eljárás 
keretében mondták ki. A pénzbeli marasztalásokra 
nézve a fellebbvitel birtokon kívül a törvényszé- 
kig/városi tanácsig volt engedélyezett (ha a somma a 
200 folyó ezüst forintot nem haladta meg); 200 ezüst 
forint feletti somma fellebbvitele birtokon belül is 
történhetett, de a törvényszék/városi tanács ítéletét csak 
birtokon kívül lehetett feljebb vinni.

A kisebb községekben és nem kiváltságos városok
ban a helybeli illetékes elöljáróság járt el „12 igaz tör
vényes értékű forintnál többre nem becsült” károkozás 
esetében, háromnapos határidővel; mind a kárról, mind 
a pénzbüntetésről rendelkezett, a büntetésbeli bírsá
gokat köteles volt az illetékes szolgabírónak elküldeni. 
Ha az eljárás három napnál tovább húzódott, a károsult 
panasszal fordulhatott a szolgabíróhoz, s ez esetben 
tizenöt napon belül ítéletet kellett hozni. Ez a rendel
kezés nem vonatkozott a nemesekre és földesurakra, 
ugyanis esetükben csak a szolgabíró járhatott el tör
vényesen.

Nemesi községekben és közbirtokosságokban hely
beli rendezett tanács vagy hadnagy szolgáltatott igazsá
got a mellette működő esküdtekkel, ugyancsak sommás 
eljárás keretében, tizenöt napos eljárási határidővel, ha 
a károk becsűje „24 igaz törvényes értékű forintoknál” 
többre nem rúgott.

Jobbágyok egymás közötti vagy a földesúmak merő 
gondatlanságból történt károkozásai esetében az Mrt. 6. 
§-a a földesúrnak vagy képviselőjének biztosított 
eljárási jogosultságot, ha a kár a „60 folyó ezüst forint 
értéket” nem haladta meg. Amennyiben a földesúr 
ítélőszéke nyolc napon belül nem döntött, úgy a káro
sult szabadon fordulhatott az illetékes szolgabíróhoz. Itt 
tehát nem fellebbezésről van szó, hanem egy sajátos
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lehetőségről az elnyomott jobbágyok részére, hogy 
ügyükben a lehető legrövidebb időn belül döntés szü
lessen, s törvényes úton elkerülhessék a földesurak ön
kényes perelhúzását.

A jobbágyrendszer 1848-as megszüntetésével az úri
székeket is felszámolták, s ettől kezdve a szolgabírák, a 
szolgabírói székek hoztak ítéletet sommás szóbeli és 
mezei rendőrségi kihágási perekben, míg a parasztok és 
a földesurak közötti, úrbériséget illető perekben első 
fokon az alispáni bíróság jogszolgáltató szerepe 
érvényesült. A fellebbviteli bíróság feladatát a megyei 
törvényszékek töltötték be a jelentősebb polgári és bün
tetőperekben.20

Árulkodó elemek: 
testi büntetés és fogság

Az Mrt. korlátokkal ugyan, de fenntartotta a 
reformkorban erőteljesen ellenzett és bírált testi 
büntetést. Zsoldos Ignác egyenesen embertelen

nek és céltalan büntetésnek tartotta a botoztatást, és 
hangsúlyozta, hogy ilyen büntetésre nem hatalmazza 
fel törvény a bírót.21 Ha a károkozó olyan cselekményt 
követett el, amelyre a törvény a pénzbeli marasztalá
sokon kívül még testi büntetést is szabott, a bíró az 
elkövetett vétséget bejelentette, és a vizsgálati iratokat 
megküldte a törvényszéki vagy városi tanácsülésre, 
ahol törvényszéki eljárás útján mondták ki a testi bün
tetést (1840:9. te. 4. §).

A későbbi törvényhozás némiképp módosította a 
testi büntetéssel sújthatok körét és magát az eljárást is: 
„A mezei rendőri kihágások tekintetéből a testi büntetés 
ovatos használata fenhagyatik ugyan; de [...]  az 1848. 
XXII. t. ez. a testi büntetést bizonyos qualificatiók 
létezése esetében megszüntette”.22 Amennyiben az 
eljáró egyesbíró büntetésül testi fenyítést szabott ki, a 
vádlottat az ítélet két tanú előtti kihirdetésével egyide
jűleg tájékoztatnia kellett a törvényszékhez, illetve a 
városi tanácshoz való fellebbezési jogáról, s ha az érin
tett fellebbezéssel nem élt, az ítéletet két tanú előtt 
végre kellett hajtani. Ide kapcsolódó lényeges szabály 
még, hogy a testi büntetést csak előzetes orvosi vizs
gálat után és csak a testalkatuknál fogva arra alkalmas 
egyéneken lehetett végrehajtani.23

Bizonyos súlyosabb kihágások elkövetése miatt a 
törvényalkotók fogházi büntetést is kilátásba helyeztek. 
Az esetek egy részében ez a büntetés a becstelenség 
(infamia) bélyegével párosult -  jelezve az elkövetett 
tett (lopás, rablás, személyek erőszakos megtámadása) 
súlyosságát; de a legtöbb, fogsággal is büntethető cse
lekmény nem vonta maga után a becstelenség 
kimondását. Nagy különbség a magánjogi és a kihágási 
jogi jogkövetkezmények között, hogy a magánjogi jel
legű jogsértésekkel szemben fegyelmi vagy rendbün
tetést szabhattak ki, „vagy a polgári bíróság által 
pénzbírsággal, esetleg fogsággal toroltatnak meg, 
anélkül, hogy kriminalitást foglalnának magukban, [...]

s az alkalmazott pénzbüntetések rendszerint nem vál
toztathatók át fogsággá”.24 Az Mrt. szabályozásában 
lehetőség nyílt arra, hogy a kiszabott pénzbüntetést -  
meg nem térítése esetén -  fogságra módosítsák, így ez 
a rendelkezés alátámasztja a törvény kihágási jellegét a 
magánjogi nézettel szemben: „a meg nem térített pénz
beli mennyiségért igaz törvényes értékű 2 ezüst forin
tért egy napot számítván, fogsággal, melly azonban fél 
évnél hosszabb időre semmi esetben nem terjedhet, 
tegyen eleget.” (1840:9. te. 41. §)

A kihágási jog előfutára

A z általános anyagi és eljárásjogi rendelkezések 
után, a törvény a 8. §-tól kezdve taglalja az 
egyes „mezei rendőrségi vétségeket”, mint a 

honi büntető törvények hatálya alá tartozó cselek
ményeknél kisebb jelentőségű deliktumokat. Korábban 
már említettem, hogy a 19. század derekán még hiány
zott a bűncselekmények különböző kategóriákba 
sorolása, sőt, a magánjogi tettektől sem választották 
szét kellő precizitással az igazgatási-kriminális jellegű 
szankcióval sújtandó cselekményeket. A jogtudomány 
és a törvények -  már 1840-ben is -  „»kihágások« elne
vezése alatt változatos és tarka vegyületben foglalták 
össze a szándékos és gondatlanságból eredő, s a 
jogsértő vagy jogot veszélyeztető cselekvések és 
mulasztások egész sorozatát [ ...] .”25 A „kihágás” 
kategóriát még később, a Kbtk. keletkezésekor ( 1879) 
sem tudták egy általános és jellem ző fogalom 
meghatározással megjelölni, hanem úgy tekintették 
őket, mint bűntettek és nagyobb veszélyek megelő
zésére irányzott tilalmak megszegését, de elismerték, 
hogy ezek közül egyesek valódi jogsértést is magukban 
foglalhatnak.26 Ezek azonban „kisebb jelentőségöknél 
fogva enyhébb fenyíték alá esnek, és vagy ren
dőrhatóságokhoz, vagy egyszerűbb bírósági eljárás alá 
tartoznak” -  írta Pauler Tivadar, s a kihágások körének 
meghatározásához utalt a francia Ortolanra, aki 
általános és helybeli kihágásokat különböztetett meg.27 
Megerősíti az Mrt. szabálysértési-kihágási jellegét az a 
tény is, hogy a törvény egy sor olyan cselekvést is 
szabályoz, amelyek mai szemmel nézve beleillenek 
egy-egy, a mai büntető törvénykönyvünkben szabályo
zott törvényi tényállásba. Az ilyen cselekmények közé 
sorolható például az Mrt. 11. §-ában szabályozott 
közegészség elleni vétség, amely a mai Btk.-ban szabá
lyozott járványügyi szabályszegéshez hasonló, de 
példálózó jelleggel említhető még a „gabona és takar
mány meglopása” vagy a „mezei tulajdon tárgyainak” 
ellopása [Mrt. 10. § és 14. §], mint lopás bűncselek
ménye; „szárazság idején tüzet gerjeszt” [Mrt. 12. §] 
mint közveszélyokozás; „fát vág, rongál” , „mezei tulaj
don tárgyait megrontja”, továbbá „gyepek és vetések 
gázoltatása, lecsapásolása, lekaszálása” [Mrt. 13. §, 14.
§, 23. §], mint rongálás; „közországos vagy postautak 
más vonalakra vitele, felszántása, szélességük össze-
szorítása, s különösen a fa- és kőhidak, csatornák ,__„
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útmutató oszlopok rongálása, alkotórészeinek fesze- 
getése, ellopása” [Mrt. 35. §] mint a közlekedés bizton
sága elleni bűncselekmény; „csősz hivatalos köte
lességében! eljárása közbeni, vagy azért bosszút állva 
történő megverése” [Mrt. 31. §] mint aljas indokból 
elkövetett testi sértés -  és még sorolhatók az ezekhez 
hasonló szabályozások.

Mivel Magyarországon a 19. század második fele óta 
folyik rendszeres statisztikai adatgyűjtés, így bizonyos 
források rendelkezésre állnak a korabeli mezei 
rendőrségi kihágások hozzávetőleges számáról és más 
cselekményekhez viszonyított arányairól is. Kőnek 
Sándor bűnvádi statisztikáról írt tanulmányában 
olvasható, hogy az 1872. és 1873. évben a kihágások 
(és bűntettek) miatti elmarasztalások száma és megosz
lása a következőképpen alakult:28

Kihágás 1872 1873
Élet- és testi biztonság ellen 27.420 27.294
Vagyonbiztonság ellen 14.775 17.052
Mezei rendőrség ellen 15.795 11.074
Összes kihágás (a fentieken kívül 
pl. közcsena, közerkölcsiség, 
sajtótörvény etc. ellen) 71.757 72.193
Bűntett
Összes bűntett 16.504 20.976

A mezei rendőri kihágások 1872-ben az összes 
kihágáson belül nagyságrendileg a második, míg 1873- 
ban a harmadik helyen álltak, s látható, hogy nagyjából 
négy és félszer annyi kihágás miatti elmarasztalásra 
került sor, mint bűntett miattira. Kőnek mindezt így 
értékelte: „Ha ennélfogva a vagyonbiztonság ellen 
közvetlenül elkövetett kihágásokhoz még a mezei 
rendőrség ellen intézett merényleteket is számítjuk, 
jóllehet azok is gyakran nem haszonlesésből, hanem 
puszta erőszakoskodási indulatból követtetnek el, ha 
oda továbbá még a jövedékek megrövidésére czélzott, 
mint merőben haszonvágyból származó kihágókat is 
számítjuk, még nem egészen felerésze az elítélteknek 
(49%) birvágy által, több mint felerésze pedig más 
indok által biratott a törvény megszegésére [ ,..] .”29 
Figyelemre méltó, hogy öt évvel a Csemegi-kódex 
hatályba lépése előtt, és még igencsak az 1840:9. te. 
hatályban létekor Kőnek -  és kortársai -  számára nem 
volt kétséges, hogy egyértelműen kihágásnak kell 
minősíteni, s annak megfelelően kell kezelni az Mrt. 
hatálya alá tartozó jogellenes cselekményeket. Az 
1878:5. te. miniszteri indokolásában Csemegi Károly is 
rámutatott arra, hogy hazánkban korábbi jogszabá
lyaink már operáltak a „kihágás” és „vétség” szavakkal,

Jegyzetek____________________________________
1 Magyarország története 1790-1848. Szerk. Vörös Károly. II. 

kötet (Akadémiai Kiadó, Budapest. 1980, 672. p.; a vonatkozó 
rész szerzője Gergely András)

2 Uo.
3 Széchenyi István és Wesselényi Miklós neve említhető a Főrendi 

tábláról, illetve Beöthy Ödön, Klauzál Gábor, vagy Szentkirályi
__  Móric követek a Karok és Rendek Táblájáról, akik maguk is
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különbséget téve azok súlya között: „Hogy pedig e 
különbség az életben, a köztudatban, és a magyar tör
vényhozásban mindig fennállott: azt a »vétség« szónak 
használata a különböző időkben keletkezett törvénye
inkben is igazolja. Az 1840-ik évi IX. t.-cz. 4. §-a kü
lönbséget tesz a rendőri kihágás, és amaz eset között: 
»ha a feladott vétség természete szerint a honi büntető- 
törvények súlya alá tartozik«. Ugyanazon törvény 9-ik 
§-ának végén szintén »a büntető törvénykezés alá eső 
ilynemű cselekvények« megjelölésére a »vétség« szó 
használtatik; vétségről szól a 19. § is.”30

A  mezei rendőrség tovább él

A  mezei rendőrség 1894-ig állt fenn, ekkor hozták 
létre -  csaknem azonos funkcióval -  a mezőren

dőrségei (1894:12. te.). Számottevő változás a mező
rendőr szolgálati jogainál és kötelezettségeinél érhető 
tetten, ugyanis korábbi feljelentési és zálogolási jog
köre bővült: a tetten ért károkozókat immár letartóz
tathatta, illetve az elkövetésre használt eszközöket 
lefoglalhatta, elkobozhatta (1894:12. te. 79. és 86. §). 
Az új, speciális mezei rendőrség szervezését az a 
körülmény tette szükségessé, hogy a közrend és bizton
ság fenntartására hivatott állami csendőrség -  egyéb 
szolgálatai miatt -  nem tudta megfelelően teljesíteni 
kötelezettségeit. A mezei őrszolgálat napjainkban is 
létező intézmény, a szolgálat mibenlétéről, a mezőőr 
személyéről, feladatairól és a kényszerítő eszközök 
használatáról az 1997. évi CLIX. törvény rendelkezik; 
a mezei rendőrség tehát tovább él.

Meglátásom szerint az 1840:9. te. tekinthető az első 
olyan törvényünknek, amely kisebb súlyú jogsértéseket, 
elsősorban igazgatási-szabálysértési jellegű „kihágá
sokat” kivont a korabeli büntetőbíráskodás rendszere 
alól, s „amely elsőként tett kísérletet meghatározott 
ügyek esetében a veszélyeztető cselekmények össze
fogására és büntetésére”.31 Ezen sajátossága adta kor
szerűségét, egyfajta nóvummá téve a jogszabályt. Mind
ezek alapján valóban felfoghatjuk ezt a törvénycikket a 
későbbi kihágási büntetőjog első forrásának, már abból 
kiindulva is, hogy -  mai szabálysértési törvényünkhöz 
hasonlóan -  egyaránt tartalmaz anyagi jogi és eljárásjo
gi rendelkezéseket. Ezzel a törvénycikkel érezhetően 
elindult a kihágási jog fejlődése és ún. pionír jogalkotási 
munkaként előrevetítette az 1870-es években végbe
menő kodifíkációt, ami első modem büntető törvény- 
könyvünk, a Csemegi-kódex (1878:5. te.) mellett 
Kihágási büntető törvényünk (1879:40. te.) megal
kotását is eredményezte.32

aktívan részt vettek a mezei rendőrségről szóló törvénycikk
javaslat országgyűlési vitájában (lásd: Magyarország története 
1790-1848. II. kötet, 672. p.).

4 Magyarország története 1790-1848. II. kötet, 701. p.
5 „A legnagyobb súlya és ezzel eszmei-politikai integráló szerepe 

a válságba jutott, de jelentős birtokkal rendelkező nemesség azon 
csoportjának volt. amely [...] a kiutat a tőkés gazdálkodásra való
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teljes áttérésben, a feudális viszonyok felszámolásában kereste”, 
valamint „ott találjuk kisebb birtokával azon iskolázott, 
messzebb tekintő középnemesi réteget, amelynek birtoka a 
megélhetést lehetővé teszi..." (Magyarország története 
1790-1848. II. kötet, 701-703. p.).

6 „A nyitánya Széchenyi István fellépése volt, aki a Stádiumban 
(1833) meghirdetett törvényekkel a büntető eljárást is új alapokra 
akarta helyezni. Ilyen volt az V. törvény: »Mindenki egyenlően 
áll a törvény oltalma és súlya a!att«, ami a nem-nemesek számára 
is biztosítaná a személyi és vagyoni biztonságot úgy, amint azt a 
Werbőczi-féle Hármaskönyv [...] megadta volna a neme
seknek.” Lásd: Király Tibor: Fejezetek a Magyar Büntető 
Eljárásjog tudományának történetéből (kézirat. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1980, 7. p.).

7 Szemere Bertalan: A büntetésről s különösebben a halálbün
tetésről (Buda, 1841, 169. p.)

8 Deák Ferenci Beszédei 1829-1847. Összegyűjtötte: Kónyi 
Manó. 1. kötet (Franklin Társulat, Budapest, 1882, 334. p.; a 
továbbiakban: Deák beszédei)

9 Gál László: Javallat. Az első erdélyi magyar nyelvű büntető 
törvénykönyv-tervezet. 1839 (Budapest, 1992, 85. p.)

10Fayer László: Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyag- 
gyűjteménye. 1. kötet. II. rész (M.T.A., Budapest, 1896, 
124-125. p.)

"  Deák beszédei, 1., 334. p.
12 Erdős Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében. 

1848-1849 (Fejér Megyei Levéltár Közleményei. 23.; 
http://www.leveltar.fejer.hu/konyvek/kozlemeny_23/fejezet_ 
06.html [2008.02.08.])

13 Magyarország Közgyűlésének Jegyző Könyve. II. Darab 
(Nyomtattatott Belnay, Wéber és Wigandnál, Pozsony, 1840, 
41-42. p.): „Az Elölülő megjegyzé, hogy ő azt világosnak és 
elhatározottnak nem találja azon fogva, mert azon tárgyaknak 
hosszú sorában [...] olly helyek is foglaltatnak, mellyek a' 
helységekben bent léteznek, p. o. a kertek, s’ a' t. ellenben a' 
§nak második részében [...] ezen szavak vágynak: »városokon 
és helységeken kívül fekvő« [...]: vagy azt kívánta, hogy a' 
szakasz végén ezen szavak: »városokon és helységeken kívül 
fekvő« kihagyattassanak; vagy pedig az akép módosíttassák: 
hogy ezen rendelkezés a' városokban és helységekben lévő tár
gyakra is kiterjesztessék. Csongrádi Követ (Klauzál Gábor) 
szinte elfogadja az Elölülő javallatát -  minek folytában 
részéről kívánná, hogy a' szerkezetből ezen szavak: »a' 
városokon és helységeken kívül fekvő« hagyassanak ki. Pest 
Vármegye Követe (Szentkirályi Móricz): ellenben a ’ 
szerkesztést egész maga kiterjedésében kívánná megtartani; 
mert ezen t. ez. A' mezei rendőrségről szólván, ebben csak a' 
város és helységeken kívül fekvő tárgyak eránt rendelkeznek. 
[...]. Bereghi Követ (Pogány Jó’sef): ezen t. czikkelyt, mint 
annak czímje is igazolja, a' gazdaság és iparnak a' városok és 
helységeken kívül felvő tárgyait érdekelvén, szükségesnek tart
ja, hogy a' belső és külső tárgyak egymástól megkülön
böztessenek, 's  azon fogva a’ szerkeztetés a' képen mint va
gyon, hagyassák meg."

14 1840:9. te. 2. §
15 Magyarország Közgyűlésének Jegyző Könyve. II. Darab 

(Nyomtattatott Belnay, Wéber és Wigandnál, Pozsony, 1840,
41-42. p.): .....midőn a’ megvásárlón szarvas marhát, és juh
vagy pedig ürü nyájakat az alföldről a' felföldre hajtják, [...] 
noha ezen kereskedőknek marhája csak a’ szokott utakon haj- 
tatik, 's  a' legelőre nem is lép, annál kevésbé pedig akár a' 
kaszállókban. akár a' bevetett szántó földekben valami kárt 
tészen, - még is minden községeknek elöljárói 's csőszei csak 
azért, hogy ez a' marha a' határon keresztül hajtatik, hajtó pénz

neve alatt öt, hat forintot [...] kicsikarnak [...] minden határban 
meg ujíttatván....”

16 Antal Tamás: A közigazgatás és a bíráskodás újjászervezése 
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