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Jena) a Weimari Köztársaság alkotmánya és az egyete
mi alkotmánytan kapcsolatáról beszélt. Az új Cseh
szlovákia és a valamikori Csehország kapcsolatát a két 
világháború közötti német alkotmány és jogtörténeti 
irodalom tükrében elemezte Haris Jürgen Becker. Még 
a felvehető előadások között kapott szót Jozef Klimko 
(pozsonyi jogi főiskola) a Csehszlovák Köztársaság 
határszabályozásának témájában. Vladimír Kindl 
(Károly Egyetem Jogtörténeti Tanszéke) a Cseh 
Köztársaság állampolgársági kérdéseit vázolta. A cseh
szlovák diplomácia két világháború között betöltött 
szerepéről Michal Tomásek (Károly Egyetem Európa- 
jogi Tanszéke) tartott előadást. Jogtörténész szemmel 
izgalmas kérdés volt a Karéi Maly által felvezetett té
ma, a Csehszlovák Köztársaság két világháború közöt
ti időszakának jogtörténete (jogtörténet-tudomány és 
jogtörténeti oktatás).

A konferencia egyik leglényegesebb problémaköre 
volt -  eltekintve a politikai viszonyok értelmezésétől -  
az újonnan létrejött köztársaságok jogrendszerének 
kialakítása, a jogi oktatás és a jogalkotás kihívásainak 
megfelelő válaszokat kereső jogtudomány útkeresése. 
A csehszlovák állam két alkotó eleme között lényeges 
különbség mutatkozott abban a tekintetben, hogy míg a 
cseh országrész tradicionális osztrák kapcsolatai már 
korábban megteremtették a kodifikációs igényt, a cseh 
jogtudományt és a cseh jogi terminológiát, addig a

szlovák országrészben a magyar hagyományok okán 
egy olyan szokásjogi alapra voltak kénytelenek át
menetileg támaszkodni, melynek bázisa a magyar tradi
cionális consuetudo, illetve a magyar jogi szaknyelv. 
Túl tehát azon az alkotmányos útkeresésen, amely az új 
nemzetállamok önállóságával járt együtt, a fiatal 
köztársaságoknak komoly erőfeszítéseket kellett ten
niük az egységes jogrendszer kialakítása érdekében. Az 
előadások során egyre hangsúlyosabb karaktert nyert az 
a robbanásszerű közjogi átalakulás, amelyet termé
szetesen eufórikus nemzeti öröm vett körül.

Ebben a közegben esett szó egyfelől a német 
tudományos és alkotmányos kapcsolatokról, illetve az 
egykori hivatalos Magyarország és az utódállamok 
kapcsolatáról. A konferencián két magyar előadás 
hangzott el: Máthé Gábor (Ungarische Vervvaltung und 
Rechtslehre in dér Zwischenkriegszeit) és Mezey Barna 
(Das Strafrecht in Ungarn in dér Zwischenkriegszeit) 
tolmácsolásában. A magyar előadások után élénk vita 
bontakozott ki a politikai szituációba folyó nehéz
ségekről. Miután azonban a magyar előadások szakmai 
kérdéseket feszegettek (a közigazgatás és a büntetőjog 
históriája kapcsán), a tudományos polémia korrekt 
módon kezelte a Magyarország széthullásával és az új 
állam létrehozásával összefüggő konfliktushelyzeteket.

M.B.

Rendszerváltás 
és rendvédelem 

a 19-20. században

A  Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-tör
téneti Tudományos Társaság és az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá

nyi Karának Jogtörténeti Tanszéke közös rendezésében 
2008. október 10-én, az ELTE ÁJK kari tanácster
mében Rendszerváltások és rendvédelem a XIX-XX. 
században címmel került sor a XXII. Rendvédelem
történeti tudományos konferenciára.

A Szemere Bertalan Magyar rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 1990. évi alapítása óta évente 
egy-két alkalommal rendez tudományos konferenciát a 
magyar rendvédelem-történet témakörében. A tudo
mányos társaság és az ELTE ÁJK Jogtörténeti Tan
széke között a társaság létrejötte óta bensőséges kap
csolat alakult ki. A 2008. évi őszi konferencia nem az 
első sikeres közös rendezvénye a két szervezetnek.

A konferencia levezető elnöki tisztét délelőtt dr. 
Dombrády Lóránd, a történelemtudomány akadémiai 
doktora, délután pedig Mag. Simon F. Nándor hírlapíró 
látta el.

A rendezvény megnyitóját követően a tudományos 
társaság elnöke, dr. Parádi József átadta a 2008. évi 
rendvédelem-történeti elismeréseket. A társaság több- 
fokozatú kitüntetési rendszert hozott létre, amelynek az 
elismeréseit évente -  a társaság tudományos konferen
ciájához kapcsolódóan -  a szervezet elnöke adja át. Az 
elismerésben részesítés témájában független és pártat
lan grémium dönt a politikai szempontok mellőzésével. 
Az elismerésben azok a személyek részesülhetnek, akik 
a magyar rendvédelem-történet művelése terén kima
gaslót alkottak, hozzájárultak a rendvédelem-történeti 
diszciplína gyarapításához, vagy a művelés feltételeit 
önzetlen módon támogatták.

„Rendvédelem-történetért Érdemérem” elismerés
ben Kőrössyné dr. Soltész Katalin;

„Rendvédelem-történetért Érdemkereszt Támogató 
Fokozat" elismerésben dr. Bökönyi István, Farbaky 
Ákos és Helmut Gebhardt;

„Rendvédelem-történetért Díj” elismerésben Domo
kos Sándor részesült.

Az előadások sorát a külföldi vendégek nyitották 
meg, akik német nyelven osztották meg kutatási ered
ményeiket a konferencia résztvevőivel.

Dr. Detlef Gráf von Schwerin, a Német Szövetségi 
Köztársaság Brandenburg tartományi rendőrsége 
oranienburgi rendőrtiszti főiskolájának rendvédelem
történeti tanszékvezetője -  aki első ízben vett részt a 
rendvédelem-történeti konferenciasorozat rendezvé
nyén - A  Harmadik Német Birodalom rendvédelme cím-
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mel tartotta meg előadását. A korabeli német rend
védelem ismertetését csupán bevezetőnek szánta az 
előadó. A fő hangsúlyt a rendvédelmi rendszer szellemi
ségének utóhatásaira fektette. Kutatásai alapján Schwe- 
rin gróf arra a következtetésre jutott, hogy a rend
védelmi testületek részt vettek a hitleri államapparátus 
antihumánus cselekedeteiben, és azok feltárása, vala
mint az elkövetők felelősségre vonása jórészt elmaradt.

Dr. Helmut Gebhardt, a Grazi Jogtudományi Intézet 
professzora -  aki már hatodik alkalommal ad elő a kon
ferenciasorozat rendezvényein -  előadását Az osztrák 
csendőrség és a 20. századi ausztriai rendszerváltozá
sok címmel tartotta meg. Gebhardt professzor előadá
sában az Osztrák Köztársaság létrehozása, az An- 
schluss, a szovjet megszállás időszakának eseményei
vel kapcsolatos csendőrségi reakciókkal foglalkozott.

August Freyerer csendőr ezredes -  aki az osztrák 
csendőrség és rendőrség integrációját követően rendőr 
ezredesként folytatta szolgálatát -  előadásában olyan 
rendvédelmi akcióról számolt be. amely minden bi
zonnyal be fog vonulni az európai szintű, sikeres 
rendvédelmi akciók történetébe. /íz európai focibajnok
ság biztosításának tapasztalatai című előadása kere
tében Freyerer ezredes szemléletes módon tájékoztatta 
a hallgatóságot az osztrák és az Európai Unió társor
szágai rendvédelmi testületéinek együttműködéséről.

Dr. Michael Chvojka. szlovák származású, a cseh
országi brnói egyetemen oktató történész -  aki má
sodízben vett részt a budapesti rendvédelem-történeti 
konferenciasorozat rendezvényén -  Rendszerváltás és 
rendvédelem a Kárpát-medence közigazgatás-történe
tében címmel tartotta meg előadását. Az előadó mon
dandójában a 18. századig nyúlt vissza, és az Oszt
rák-Magyar Monarchia felbomlásával fejezte be ismer
tetőjét. Előadásának tartalma pedig elsősorban nem a 
korabeli Magyar Királyságot, hanem a Habsburg Biro
dalom örökös tartományait célozta meg.

Domokos Sándor -  magyar származású kanadai 
állampolgár, aki nyolcadik alkalommal adott elő a kon
ferenciasorozatban -A z  1918-as winnipegi sztrájk cím
mel tartott előadásával a kanadai rendvédelem érdek
feszítő epizódjába nyújtott betekintést. Az előadó 
Winnipeget Szeged városához hasonlította, ahol a há
borúból hazatérő és a munkaalkalom hiányából faka
dóan a civil életbe visszailleszkedni képtelen lakosok 
elégedetlensége csúcsosodott ki sztrájk formájában. A 
körülmények szerencsétlen összejátszásából fakadóan a 
felfokozott indulatok a Királyi Kanadai Lovas-csend- 
őrség haláleseteket előidéző fegyverhasználatához 
vezettek. Ezt a helyzetet tette vizsgálata tárgyává az 
előadó, aki érdekes, a mának szóló tanulságokat vont le 
a kanadai eseményekből.

Csóka Ferenc Lengyel menekültek Magyarországon 
a II. világháborúban címmel tartotta meg előadását. Az 
előadó arról számolt be, hogy a Magyar Királyi Csend
őrség milyen pozitív szerepet töltött be a lengyel 
katonák és civilek magyarországi elhelyezésében, majd 
a menekült lengyelekkel szemben ellenséges magatar
tást tanúsító német kezdeményezések kivédésében.

Forró János -  mint Székesfehérvár várostörténeti 
ösztöndíjasa -  helytörténeti kutatásai legújabb ered
ményeiről számolt be Székesfehérvár szabad királyi, 
törvényhatósági jogú város rendvédelme 1688-2008 
címmel. Az előadó munkásságának fő része a Fejér 
megyei rendvédelem-történet művelése, ami néhány 
éve kibővült a Székesfehérvár város rendvédelem
történetének feltárására irányuló tevékenységgel. Forró 
János elsősorban a kutatási irányokról és a helyi törté
nész műhelyek várostörténeti kutatásainak az eredmé
nyeiről számolt be előadásában, átfogó képet nyújtva a 
városi rendvédelem-történet témájában publikáltakról.

A délutáni programban először Dr. Parádi József A 
magyar határőrizet és a rendszerváltások a kiegye
zésről a második világháborúig címmel tartotta meg 
előadását. Az előadó több mint három évtizedes 
munkásságát a 19-20. századi magyar rendvédelem 
történetének művelése, ezen belül elsősorban a határ
őrizet-történet feltárása terén fejtette ki. Ebből faka
dóan gazdag tényanyaggal támasztotta alá állításait. A 
rendszerváltások során -  a társ rendvédelmi testületek
től eltérően -  az országon kívüli hatások közvetlenül és 
erőteljesen érvényesültek a határőrizet terén. A külső 
hatások dominanciája azonban nem közömbösítette a 
magyar rendvédelem egészére ható, az ország belső 
viszonyaiból fakadó hatásokat. Ily módon a kiegyezés
től a rendszerváltásig összességében négy nagy hullám
ban szervezték át az ország határőrizetét, amelyek a 
személyi állomány hosszabb-rövidebb ideig tartó és 
változatos módszereket felvonultató cseréjével is 
együtt jártak.

Dr. Mezey Barna Börtönügy és rendszerváltozások a 
20. századi Magyarországon címmel tartotta meg 
előadását. A külföldi szolgálati útról hazatérő előadó a 
reptérről sietett a konferenciára. Előadásában közvetlen 
párhuzamot húzott a börtönrendszer jellege és a 
közigazgatás szellemisége, a politika hatalmi szféra tar
talma között. Ebből fakadóan a 19-20. századi ese
ménydús magyar történelmi fordulatok közvetlenül és 
mélyrehatóan befolyásolták a magyar börtönügyi rend
szert. helyt adva a nagyhatalmi befolyások sajátos érvé
nyesülésének.

Lakatos Roland Humán viszonyok rendvédelmünk
ben a második világháború előtt címmel tartotta meg 
előadását. A rendezvény szervezői ügyeltek arra, hogy 
kövessék a konferenciasorozat egyik sarkalatos hagyo
mányát, nevezetesen azt. hogy az előadók körében 
helyet biztosítanak pályája kezdetén álló kutatónak is. 
Lakatos Roland Miskolcon, történelem-német szakon 
végezte egyetemi tanulmányait, jelenleg a Rendőrtiszti 
Főiskola hallgatója. Kutatói tevékenysége terén az első 
lépéseket teszi meg. Ebből fakadóan előadása elsősor
ban nem a saját kutatási eredményeinek az interpretá
lására, hanem a témakör gondozása terén tevékenykedő 
idősebb kutatók eredményeinek az összegzésére 
irányult.

Dr. Suba János Magyar államhatárok és rendszer- 
változások a 20. században címmel tartotta meg előa
dását. A térképész előképzettségű történész csaknem__
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negyed évszázada gondozza a magyar államhatár 
alakulásának témáját, elsősorban a Magyar Királyság 
katonai térképek számára történő felmérését szorgal
mazó Habsburg-törekvések megvalósításától kezdve. 
Kutatási eredményei a történelmi Magyarország, 
valamint a trianoni, továbbá a terület-visszacsatolások 
és. a Pár,izsi békeszerződés által létrehozott határok 
kijelöléséhez kapcsolódnak. A magyar rendvédelem 
történetének egyik érdekessége, hogy a rendszerváltá
sok egyben a határok átszabásával is jártak, bár az át
szabás mértéke változó volt.

Id. Kocsis Tibor, a nyugati országrész rendvédelem
történetének helytörténeti kutatója, Szombathelyről ér
kezett. Előadását /I magyar állam nyugati határainak 
őrzése a rendszerváltás tükrében címmel tartotta meg. 
Az előadó a páneurópai piknik szokásos témáját ugyan 
nem kerülte meg, azonban mondandóját nem szorította 
ezen aktus bemutatására. Mélyebb összefüggéseket és 
hatásokat igyekezett feltárni, amelyek a rendszerváltás
ból fakadtak, és a határőrizetet alapjaiban változtatták 
meg.

Dr. Szakály Sándor A Magyar Királyi Csendőrség és 
a rendszerváltozások címmel tartotta meg előadását" Az 
előadó az elsők között volt, aki a Magyar Királyi 
Csendőrség történetének feltárására irányuló kutatá
sokat végzett már a rendszerváltást megelőzően is. A 
tábori csendőrséget bemutató, testület-történeti kutatá
sait összefoglaló monográfiája több kiadást is megélt. 
Az előadó annak a meggyőződésének adott hangot, 
hogy a magyarországi csendőrségeket valamennyi fel
oszlatásuk alkalmával politikai és nem szakmai okok 
miatt szűntették meg, ám mindaddig újra felállították, 
amíg a rendszerváltás tétje nem a polgári államforma 
kiiktatása, hanem csupán a módosítása volt.

A konferencia sokoldalúan és szinte valamennyi 
korabeli rendvédelmi testületet érintően foglalkozott a 
19-20. századi magyar rendszerváltások "időszakára 
kiterjedően a magyar rendvédelemmel. A késő délutáni 
órákra ugyan a maradék hallgatóság is elfáradt, azon
ban néhány kérdésben mégis vitára került sor.

A jelenlévők közül többen nehezményezték, hogy 
dr. Michael Chvojka előadásában nem tett különbséget

a Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom örökös 
tartományai között. Az előadó elismerte, hogy ez hiba 
volt a részéről.

A magyar rendvédelem humán viszonyaival foglal
kozó előadáshoz kapcsolódóan a jelenlévők néhány 
pontatlanságra hívták fel az előadó figyelmét, amit La
katos Roland megköszönt és elfogadott.

A magyarországi csendőrségekhez kapcsolódóan 
merült fel, hogy a neoabszolutizmus csendőrségét a 
magyar rendvédelem-történet részének lehet-e tekin
teni, vagy pedig egy idegen rendvédelmi szervezet 
Magyarország területén működött részének kell inkább 
felfogni, amely nem része a magyar rendvédelem 
fejlődésének. A vita során mindkét nézőpont képviselői 
fenntartották állításukat.

A Harmadik Német Birodalom rendvédelmi 
testületéinek személyzete témakörében a magyar hall
gatóság egyöntetű véleménye volt -  szemben a német 
előadóval -  hogy a kollektív felelősségre vonásnak 
semmilyen formában sem helyes helyt adni. A hallga
tóság álláspontja szerint a bűnösöket felelősségre kell 
vonni, a felelősségre vonás azonban a bűncselekmé
nyek bebizonyítása és nem a feltételezése nyomán ke
rülhet sor. Ezzel ugyan az előadó is egyetértett, azon
ban hangsúlyozta, hogy a második világháború után a 
német rendfenntartók körében a bűnösök felkutatása 
nem valósult meg az elvárható intenzitással.

A vitát és a konferenciát a délutáni levezető elnök. 
Mag. Simon F. Nándor zárta, összefoglalva az előadá
sokban ismertetett kutatási eredményeket és a vita ál
láspontjait. A délutáni levezető elnök megköszönte az 
előadók munkáját, a hallgatóság figyelmét"egyúttal pe
dig bejelentette, hogy 2009 őszén a XX Ilí Rendvé
delem-történeti tudományos konferencia témája a 
kiegyezéstől az ezredfordulóig felszámolt országos ha
táskörű magyar rendvédelmi testületek sorsának a be
mutatása lesz.

A konferencia tanulmánnyá átdolgozott előadásai a 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Históriáé Prae- 
sidii Ordinis) soron következő számában fognak meg
jelenni.

P a rád i József

Magyar Tudomány Napja 
a Délvidéken -  2008

-  tudományos tanácskozás

A  Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 
(VMTT) 2008. november 8-án. immáron hete
dik alkalommal emlékezett meg a Magyar Tu

domány Ünnepéről. A Társaság 1997-ben jött létre.

eminens vajdasági egyetemi tanárok kezdeményezé
sére. Alapvető célkitűzése a magyar nyelvű tudo
mányosság és tudományos kutatómunka fejlesztése és 
támogatása a Vajdaságban, magyar nyelvű tudományos 
kiadványok publikálása. A Társaság több mint 150 
tagot számlál, tudományos kutatókat és neves vajdasá
gi publicistákat -  a társadalom és a természettudomá
nyok területéről egyaránt. A tagok nagy többsége tudo
mányos rangfokozattal (tudományok doktora, tudomá
nyok magisztere) rendelkezik. A Társaságot a Magyar 
Tudományos Akadémia külhoni magyar tudományos 
műhelyként jegyzi. A Társaság alapítása óta eddig 32 
kötetet jelentetett meg: a Magyar Tudomány Ürme-


