
A Rákócziak neve és Sárospatak a közvélekedés
ben összeforrott. Kiemelt szerepet játszott a 
város a Rákóczi-szabadságharc időszakában is. 

Sárospatak vidéke. Zemplén már a szabadságharc első 
hónapjaiban a kurucok kezébe került. II. Rákóczi 
Ferenc a szabadságharc alatt először 1707. február 11 - 
én látogatott Patakra. Ezt követően gyakran megfordult 
a várban, sőt hosszabb időn át itt tartotta udvarát. 
Minderről titkárának, Beniczky Gáspárnak naplója 
tájékoztat.

A vesztes trencséni csatát követően döntött a fejede
lem az 1708-as pataki országgyűlés összehívásáról. A 
meghívólevél szerint az országgyű
lés témája a „haza megmaradását" 
és a kuruc hadsereg megerősítését 
szolgáló kérdések megtárgyalása.
A november 28. és december 20. 
között ülésezett országgyűlés Sá
rospatak történetének kiemelkedő 
eseménye. Az országgyűlésen tár
gyalt kérdések közül az egyik leg
fontosabb a nyilvános zárszámadás 
volt. A másik fontos, jövőt illető 
kérdés a fegyverszünet és az esetle
ges béketárgyalások indítása. Az országgyűlés két tör
vénycikket fogadott el a hadsereg, a vitézlő rend érde
kében. Ez rendezte a harcoló jobbágyok sorsát, bizto
sítva társadalmi felemelkedésük lehetőségét.

A sárospataki országgyűlés 300. évfordulójának 
megemlékezései kiemelt helyet kaptak a Magyar Nem
zeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 2008. évi program
jában. Október 2-3-án történészkonferencia is köszön
tötte az évfordulót. A II. Rákóczi Ferenc, az államférfi 
c. tanácskozáson 27 előadó vett részt. A magyarországi 
történészek mellett érkezett előadó az Eperjesi Egye
temről, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Tanárképző 
Főiskoláról és Erdélyből is.

R. Várkonyi Ágnes akadémikus tartotta a nyitó 
előadást; Rákóczi államférfiúi habitusáról foglalta 
össze gondolatait. Az elmondottakhoz kapcsolódott 
Köpeczi Béla akadémikus előadása, mely az Értekezés 
a hatalomról címet kapta. Kovács Ágnes, a Debreceni 
Egyetem tanára a sárospataki országgyűlés és a szabad
ságharc folytatásának kérdéskörét vizsgálta. Érdekes 
„párbeszéddé” alakult Gyulai Éva (Miskolci Egyetem) 
és Dienes Dénes (Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményei) előadása. Előbbi Rá
kóczinak a jezsuitákhoz való viszonyát, utóbbi a szé- 
csényi országgyűlés protestánsokat érintő vallásügyi 
végzéséit mutatta be. Basics Beatrix (Budapesti Tör
téneti Múzeum) a művészettörténész szemével vázolta 
fel II. Rákóczi Ferenc uralkodói portréját, bemutatva 
a Rákóczi-ikonográfia egy ábrázolás-típusát.

A kétnapos konferencia második napján két szek
cióban folytatódtak az előadások. Mezey Barna (ELTE) 
a jogtörténész látásmódjával közelítette meg konferen
ciánk témáját Realitásból koncepció. íl. Rákóczi 
Ferenc állampolitikai céljairól című előadásában. 
Gebei Sándor (Eszterházy Károly Főiskola, Eger) I.
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Péter cár és II. Rákóczi Ferenc fe
jedelem 1707. évi varsói egyezmé
nyének utóéletét vizsgálta. Zachar 
József (Eszterházy Károly Főisko
la) II. Rákóczi Ferenc magyaror
szági dux és erdélyi princeps nyu
gati külkapcsolatainak beszűkülé
séről beszélt. Czigány István (Had
történeti Intézet, Budapest) ,A szi
léziai rejtély”. Fordulat a magyar- 
országi háborúban címmel foglalta 
össze gondolatait. Bánkúti Imre 

(Budapest) Válság és kiútkeresés: a konföderáció sá
rospataki gyűlése című előadása úgyszintén konkrétan 
az 1708-as év eseményeivel foglalkozott.

Mészáros Kálmán (Hadtörténeti Intézet, Budapest) a 
felső-magyarországi arisztokrácia helyzetét vette szám
ba a Rákóczi-szabadságharc időszakában. Csatáry 
György (II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász) a 
hadállítás gondjairól beszélt Ugocsa megye példáján. 
Balogh Judit (Miskolci Egyetem) a korszak székely tár
sadalmát mutatta be. Erdélyi előadónk. Mandula Tibor 
(Szatmárnémeti) II. Rákóczi Ferenc -  a legönzetlenebb 
magyar, aki mindenét a hazának adta címmel tartott 
nagy ívű előadást. Ulrich Attila (Jósa András Múzeum. 
Nyíregyháza) a Wesselényi-mozgalom résztvevőit és 
perbefogásuk okait tekintette át. Kónya Péter (Eperjesi 
Egyetem) Ottlyk György brigadéros 1708-as szerep
lését mutatta be. Érdekes előadást hallhattunk Varga J. 
Jánostól (MTA Történettudományi Intézet) a gyermek
II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre kapcsolatáról.

Tokaj „Vég Várának" utolsó éveiről Oláh Tamás 
(Zempléni Levéltár, Sátoraljaújhely) előadásából 
értesülhettünk. Bagi Zoltán (Csongrád Megyei Levél
tár, Szeged) Sopron kuruc ostromát mutatta be. Szo- 
leczky Emese (Hadtörténeti Múzeum, Budapest) Má- 
ramaros büszke várát, azaz Husztot emelte ki. G. Etényi 
Nóra (ELTE) II. Rákóczi Ferenc diplomáciáját a kora
beli újságirodalomban tekintette át, Kreutzer Andrea 
(Hadtörténeti Múzeum. Budapest) a szabadságharcot a 
Felsecker-Zeitung tükrében mutatta be. Szirtes Zsófia 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) Rákóczi 
Kolozsváron emelt diadal kapuját mutatta be egy frissen 
felfedezett brassói kézirat kapcsán. Maczák Ibolya 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) igen érdekes 
előadást tartott Kuruc pap a gyilkosságról, szolgai köte
lességről, káromkodásról címmel.
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Jog_________
A szabadságharcon túli évekre is kitekintettek az 

előadók. Seres István (MTA Történettudományi 
Intézet) Jávorka Ádám ismeretlen lengyelországi leve
leit dolgozta fel (1743-1744). Kis Domokos Dániel 
(OSZK, Budapest) a bujdosók életét mutatta be.

A rendkívül jó szakmai visszhangú konferencia 
előadásai 2008 decemberében tanulmánykötetben is 
megjelentek a Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 
53. köteteként.1 A kötet ünnepélyes bemutatójára 2009. 
február 25-én, a Magyar Nemzeti Múzeum Apponyi- 
termében került sor. Dr. Kovács Tibor, a Magyar 
Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte a megjelent 
szerzőket és a nagyszámú érdeklődőt. R. Várkonyi 
Ágnes akadémikus, professor emerita, Rákóczi-kutató 
foglalta össze gondolatait az évforduló jelentőségéről, a 
legújabb kutatások eredményeiről. Jósvainé dr. Dankó 
Katalin múzeumigazgató meleg szavakkal köszönte 
meg a professzor asszony sokoldalú segítségét, amely- 
lyel a MNM Rákóczi Múzeuma évfordulós rendez
vényeit támogatta.

A MNM Rákóczi Múzeuma II. Rákóczi Ferenc, az 
államférfi címmel időszaki kiállítással köszöntötte az 
évfordulót. A kiállításon a magyarországi és a kelet
szlovákiai múzeumokban őrzött, II. Rákóczi Ferenchez 
és a szabadságharchoz kapcsolódó tárgyakat láthattak 
az érdeklődők 2008 októberétől 2009. március végéig. 
A bemutatott 114 tárgyat 21 intézmény kölcsönözte. Az 
eredeti tárgyak sorából is kiemelésre érdemes a 
Hadtörténeti Múzeumban őrzött kuruc lovassági zászló.

Hasonlóan különleges a Kelet-szlovákiai Múzeumban 
őrzött Rákóczi-szekrény és székek kölcsönzése. 
Utóbbiak II. Rákóczi Ferenc regéci kastélyából szár
maznak. Bemutatásra kerültek a szabadságharc jelentős 
dokumentumai, naplói (Beniczky Gáspár. Szathmáry- 
Király Ádám, Csécsi János). A korszak kiemelkedő fes- 
tőjeként számon tartott Mányoki Ádám és Dávid 
Richter munkái közül három, illetve kettő került kiál
lításra. A 19. század nagy alkotói közül Madarász 
Viktor, Benczúr Gyula. László Fülöp képeit, valamint 
Than Mór Az ónodi országgyűlés című nagyméretű 
alkotását említhetjük, amelyet a Parlamentből kölcsö
nöztünk. A kiállítás kurátora Tamás Edit, segítője 
Vámosi Katalin volt. A kiállítást Világosi Gábor, a 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének alelnöke nyi
totta meg és R. Várkonyi Ágnes akadémikus ajánlotta 
az érdeklődőknek. A kiállításhoz kapcsolódva egy 
színes katalógus jelent meg. Bevezető tanulmányát R. 
Várkonyi Ágnes készítette. Tamás Edit szerkesztette, 
huszonkét muzeológus írta a szócikkeket.

A pataki emlékezések sorát 2008 decemberében a 
Rákóczi-obeliszk ünnepélyes felavatása zárta. A 
Pénzügyminisztérium támogatásából készült emlékosz
lop méltó emléke a pataki országgyűlésnek.

Tamás Edit
Jegyzetek-------------------------------------------------------- -
1 A tanulmánykötetről a Jogtörténeti Szemle 2009. 2. számában 

közlünk ismertetést.

A Magyar Királyság 
közrendvédelme

1867-1945
Rendvédelem-történeti konferencia 

az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté
neti Tudományos Társaság és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának Magyar Állam-és Jogtörténeti Tanszéke 2009. 
február 18-án rendezte meg A Magyar Királyság 
közrenclvédelme I8677 I945 című, egész napos konfe
renciáját. Az ELTE ÁJK Kari Tanácstermében tartott 
előadás-sorozaton tizennégy színvonalas előadást hall
gathattak meg az érdeklődők.

Mezey Barna köszöntő szavai után Martin Siegert 
oranienburgi professzor tartott rövid ismertetőt a berli
ni rendőr-főkapitányság kialakulásáról. Előadásából 

_  megtudhattuk, hogy a rendőri szerv létrehozására első- 
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sorban társadalmi okokból volt szükség; a francia for
radalom megrázta Poroszország államszervezetét, ezért 
az uralkodó felismerte, hogy reformokra van szükség a 
közigazgatásban. 1809. március 25-én Berlin élére 
királyi rendőrfőkapitányt nevezett ki, akit a porosz 
belügyminiszter alá rendelt. Az éves fizetéssel ren
delkező főkapitány átszervezte a rendőrséget, és 
kialakította annak jól strukturált hivatali rendszerét (pl. 
ekkor alakult meg az idegenrendészeti hivatal is). A 
kezdetben mintegy 150 fős -  részben lovassági -  
állomány élén hatfős vezető testület állt. Azonosító 
jelvénnyel is ellátták a szolgálatot teljesítőket: szol
gálati érmüket -  amelyen a porosz sas és a „Berlini 
Rendőrség” felirat állt -  magukkal kellett hordaniuk, és 
intézkedés esetén fel kellett mutatniuk. A berlini 
rendőrség 1848-tól működött hivatásosokból álló 
testületként. Létszáma a kezdeti időkhöz képest ekkor
ra megnőtt, és munkáját egy helyi hivatalnokokból és 
mesteremberekből álló polgárőrségszerű szervezet is 
segítette. A mai berlini rendőrség tulajdonképpeni előd
je 1848 júliusára állt fel. élén akkor már ezredesi rangú 
vezető állt. Működésük alapelve a mai rendvédelmi 
szervek és a rendvédelmi igazgatásban dolgozók 
számára is minta lehet; elképzelésük szerint a „rendet a 
jóság eszközeivel kell fenntartani”, ha ez eredményte
len, akkor következhet a rendőri intézkedés.


