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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.
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A konferencia második előadója. Barna Attila a poli
tikai bűncselekmények üldözéséről beszélt. A politikai 
indíttatású deliktumok több formája ismert a hazai 
jogtörténetben (lázadás, zendülés, izgatás), ami közös 
bennük, az a védett tárgy: a haza rendje, a fennálló 
jogrend, az országgyűlés határozatai. Az előadó alapos 
forrásismeretét bizonyítja, hogy több vármegyét érintő 
(Somogy. Bihar), szemléletes példákat hozott a poli
tikai bűncselekmények elkövetésére. A dualizmus 
korában a jogalkotó dolgát nem könnyítették meg a 
nemzetiségi mozgalmakhoz kapcsolódó, de poli
tikainak minősülő megmozdulások sem, ezért a kidol
gozásra kerülő Büntető törvénykönyvben különös 
jelentőséget tulajdonítottak a vonatkozó tényállások 
pontos kidolgozásának. Ám a probléma az első világ
háború után is változatlanul fennmaradt, mivel a szoci
ális bizonytalanság kedvezett a szélsőséges mozgalmak 
terjedésének.

Csóka Ferenc a csendőrség történetének levéltári 
forrásait ismertette kimerítő részletességgel. A téma 
iránt érdeklődők örömére a Magyar Országos Levél
tárban viszonylag gazdag anyag áll a kutatók rendel
kezésére. ennek feldolgozásában pedig nagy segítséget 
jelenthet az előadó összefoglalója.

Mezey Barna a kihágások természetéről tartott mind 
a jogászok, mind a történészek számára élvezetes 
előadást. Megállapítása szerint 1848 előtt még nem 
vált szét a hazai jogban a végrehajtás és az igazgatás, 
valamint a rendészet és a rendőrbíráskodás, így csak a 
Btk.-kodifikáció hatására kezdték külön kezelni a 
,.könnyebb súlyú" kihágásokat. Kezdetben büntetőjo- 
gias megközelítéssel próbálták feldolgozni ezt a több 
jogterület határán álló magatartáscsoportot (így az 
1843-as javaslatnak is volt egy ..Toldalék a kihágá
sokról" címet viselő csatolmánya). Hamarosan egyér
telművé vált azonban, hogy a kriminális jellegű 
kihágások szabályozását törvényi vagy kormányközi 
döntéssel lehet megoldani, míg a csekélyebb „ren
detlenségeket" helyhatósági szabályozás keretében is 
lehet kezelni. Előrelépést jelentett a bírói függetlenség
ről szóló törvény, mivel lehetővé tette a végrehajtás és 
az igazságszolgáltatás elválasztását. A kihágások 
esetében a végrehajtást a helyi szerveknél hagyták, a 
Kbtk. pedig a rendőrbírók eljárását is legitimálta: 
1880-tól a kihágások kétharmadát rendőri hatáskörben 
bírálták el, mivel ezzel egy időben a rendőrség feladat- 
és hatásköre is többrétűvé vált. A rendőrség -  igaz
gatási funkciói mellett -  biztonsági szerepet is 
betöltött, amikor politikai és közrendvédelmi tevé
kenységet folytatott. A közrendvédelmi tevékenységen 
belül pedig nemcsak a klasszikus nyomozótevé
kenység ellátása volt a feladata, hanem bíráskodási 
joggal is felruházták, megteremtve ezzel a majdani 
szabálysértési jog alapjait. A „bagateil büntetőjog" 
története valójában tehát a hatalmi ágak eiválaszthatat- 
lanságának bizonyítéka is, hiszen a kihágások ter
mészete ezen a ponton megakadályozta a végrehajtó és 
az igazságszolgáltató hatalom következetes szét
választását.

Ifi- Kocsis Tibor a Csemegi-kódexnek a csendőrség
re gyakorolt hatását mutatta be. A Csemegi Károly 
tevékenységét is részletesen bemutató előadó megál
lapítása szerint a kódex átstrukturálta a végrehajtási el
járást azzal, hogy a csendőrséget az ún. előkészítő sza
kaszba illesztette be. Végkonklúziója szerint a Cseme- 
gi-kódex végrehajtásának egyik legbiztosabb oszlopa 
volt a rendvédelem, köztük a Magyar Királyi Csend
őrség, ugyanakkor a Csendőrség működésének egyik fő 
segítője lett a büntetőjogot konzekvensen szabályozó 
kódex.

A délelőtti ülésszakot Völgyesi Levente előadása 
zárta, aki az újkori városi rendvédelmi igazgatás jel
legzetességeit mutatta be. Az előadó szerint a városok 
autonómiájához bizonyos mértékben önálló rendvédel
mi-rendfenntartási jogkör is tartozott, amely a 
csendőrséget létrehozó 1881:3. te. hatására némileg 
módosult. A városon belüli rendfenntartás, mint szaki
gazgatási feladat továbbra is az önkormányzatok 
alapvető feladatai között maradt. így szabadon rendel
kezhettek pl. a fegyverviselés, a kóborlás szabályairól. 
Korábban viszont a városi rendészeket -  ahol és amíg 
voltak -  a városkapitány irányította, a város területét 
pedig ún. tizedekre osztották fel. amelyek élén egy-egy 
tizedes állt. Általános gyakorlat volt, hogy a városban 
tartózkodó, de illetőségük szerint nem ott ..honos" sze
mélyeknek három napot meghaladó városi tartózkodás 
esetén be kellett magukat jelenteni a hatóságnál. Az 
előadó alapos forrásismeretéről tanúskodott előadásá
nak az a része, amelyben Szombathely város jogszoká
sait. joggyakorlatát tárta a hallgatóság elé (pl. este 
kilenc órától nem szolgálták ki a vendégeket a kocs
mákban, aki pedig mégis borra vágyott, csak lámpással 
indulhatott útnak -  tanúsítva ezzel, hogy nem jár „tilos
ban"), kézzelfoghatóvá téve ezzel egy újkori kisváros 
problémáit.

A konferencia délutáni szekcióiban is jól felkészült 
előadók várták a hallgatóságot. Szakoly Sándor a köz- 
biztonsági őrtestület felsővezetését mutatta be az 
1919-1945 közötti időszakban. Állítása szerint a fel
sővezetés 125 fős csoportot jelentett az állományon 
belül. Családi hátterük a rendelkezésünkre álló adatok 
alapján vegyesnek mondható, de többségük az alsó
középosztályból került ki. Felekezeti megoszlásuk az 
országos arányokat tükrözte, és nagy részük ren
delkezett érettségivel. A felsővezetőként szolgálókra 
jellemző volt, hogy legalább két nyelven beszéltek, és 
igyekeztek magukat továbbképezni, többen is jogi vég
zettséget szereztek. A viszonylag jól képzett vezetőré
teg azonban a második világháború után politikai és 
személyes okokból nem őrizte meg beosztását, és a há
ború utáni Magyarország rendvédelmi szervei sem tar
tottak igényt a szolgálatukra.

Forró János szintén a közbiztonsági őrtestület 
munkáját mutatta be előadásában, ezúttal annak köz- 
rendvédelmi szolgálati feladatait részletezve. Az előadó 
álláspontja szerint a csendőr kettős -  rendvédelmi és 
katonai jellegű -  tevékenységet látott el, így a min
denkori szolgálati szabályzatok mellett katonai sza- _
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bályzatok is befolyásolták a működésüket. Jelenlétük 
nagyban hozzájárult az adott település közrendjének és 
az ott lakók ..rendérzetének" erősítéséhez. A bűn- 
megelőzési feladatokon túl tehát ellenőrzési feladatuk 
is volt, ami a járőrszolgálatban vált a leginkább érzékel
hetővé a lakosság számára. A járőrszolgálatot külön
böző létszámú egységekben teljesítették, illetve a 
nyomozati cselekmények foganatosításában is közre
működtek. Egy csendőr átlagosan 14 négyzetkilomé
teres terület rendje fölött őrködött, és munkáját igye
kezett a helyi hatóságokkal együttműködve ellátni.

Boda József az olasz csendőrség, azaz a carabineri 
testület munkáját és kialakulását ismertette az érdek
lődőkkel. A Védelmi Minisztérium és a Belügyminisz
térium alá tartozó olasz rendfenntartó szervezetet II. 
Viktor Emánuel alapította, és máig rendkívül nagy tár
sadalmi megbecsülésnek örvend. Tagjai 1855-től 
külföldi missziókban is részt vesznek, etikai kódexük 
1879-ből származik. Jelenlegi tevékenységük nagy 
részét a maffiaellenes feladatok és a közrendvédelmi 
szolgálat képezi. Nem szabad elfeledkezni arról sem, 
hogy 2004-ben az olasz Vicenza lett az akkor létreho
zott Európai Csendőri Erő (EUROGENDFER) köz
pontja.

Csapó Csaba előadásában a kormánybiztosi (vagy 
királybiztosi) rendszer, mint rendvédelmi intézmény 
kudarcait elemezte. Bevezetőjében leszögezte, hogy a 
királybiztos, azaz a királyi felhatalmazás alapján helyi 
szinten, kirendelve eljáró tisztviselő régóta ismert a 
magyar jogtörténetben. Feladata, a felhatalmazástól

függően, a közigazgatás irányításától a fegyveres erők 
vezetéséig terjedhetett. 1849-től megnevezésük kor
mánybiztosra változott, ám jogi helyzetük ellentmondá
sossá vált. Kossuth a kormánybiztost, ha az teljhata
lommal rendelkezett, még a törvények fölé emelte, míg 
1867-től egyre ritkábban találkozunk a fogalommal. A 
közrendvédelem területén azonban nem szabad 
megfeledkeznünk Ráday Gedeon kormánybiztos
ságáról, aki a 19. század második felében végezte el a 
betyárvilág rendszabályozását.

Varró István Tamás a Magyar Királyi Csendőrség és 
a Magyar Királyi Pénzügyőrség 1919-1941 közötti 
együttműködését mutatta be. Suba János előadásának 
egy része is ezt az időintervallumot idézte fel, s a ma
gyar karhatalmi szervezet első világháború utáni tevé
kenységét ismertette a hallgatósággal. Szervesen kötő
dött ezekhez az előadásokhoz Lóránt Csaba és iá. Ko
csis Tibor előadása, akik -  korhű egyenruhákba öltöz
tetett bábukon is szemléltetve -  a csendőrségi egyen
ruhák. illetve rendfokozatok rejtelmeibe vezették be a 
közönséget.

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság egész napos konferenciáján 
elhangzott előadások mindegyike gondolatébresztő, 
vitára ösztönző összefoglalónak bizonyult. Remélhe
tőleg a jövőben is lesz lehetőség hasonlóan színvonalas, 
a rendvédelemmel foglalkozók érdeklődésére számot 
tartó rendezvény megtartására.

Kiss Bernadett

HÍREK
• 2009. január 21-én a Szent István Egyetem Sze

nátusa ünnepi ülését tartott abból az alkalomból, 
hogy az egyetem könyvtára és levéltára felvette egy
kori igazgatójának, a 2008-ban elhunyt kiváló törté
nésznek. Kosáry Domokosnak a nevét.

• 2009. február 3-án, a Politikatörténeti Intézet ta
nácstermében Hermann Róbert Szemere Bertalan, a 
republikánus miniszterelnök címmel tartott előadást.

• 2009. február 4-én, a Pécsi Tudományegyetemen 
bemutatták a PE Állam- és Jogtudományi Kara 
Jogtörténeti Tanszékének új kiadványát, Gernot 
Kocher Szimbólumok és jelek a jogban című 
könyvének magyar fordítását. Az alkalomból Kocher 
professzor ünnepi előadást tartott Bilcler vöm Recht 
imAlltag címmel. (A bemutatóról hosszabb ismertető 
olvasható e számunk 72-73. oldalán.)

• 2009. február 4-én, a budapesti Alexandra Irodalmi 
Kávéházban a Sípos Péter, Jeszenszky Géza és 
Horváth Jenő részvételével tartott beszélgetés

keretében mutatták be Joó András Káillay Miklós 
külpolitikája: Magyarország és a háborús diplomá
cia, 1942-1944 című könyvét, amely a Napvilág 
kiadó gondozásában jelent meg.

• 2009. február 10-én, a Debreceni Egyetem (DE) 
Történelmi Intézetének Könyvtárában, a DE Ókor
történeti Tanszéke, a DAB Epigraphicai Munkabi
zottsága és a DE BTK Történelmi Doktori Programja 
rendezésében, Törvények címmel került sor a IX. 
Epigraphicai Kerékasztalra, amelynek keretében 
bemutatták Platón Törvények c. művének új magyar 
kiadását, valamint a Németh György szerkesztette 
Kalendae. Studia Sollemnia in Memóriám Johannis 
Sarkady (Hungárián Polis Studies 16.) című kötetet. 
Előadást tartott Németh György (A törvények 
szigete), Kovács Péter (A pomerium régészete), 
Nemes Zoltán (Törvények és törvényalkalmazás az 
attikai önkormányzatokban), Simon Attila (A 
törvény fogalma Cicero De legibusában), Szabó Béla 
(„A jog népe egyben nem a törvény népe" -  Ius et 
lex),' Szabó Ádám (Papi jogállás a principatus 
korában), Szabó Edit (Elveszett törvények 
nyomában), Mráv Zsolt (M. Antonius Victorinus 
Aquincumban és Budaörsön), Bradács Gábor (A
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