
Jog
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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történeti siemle

római jog alkalmazása az invesztitúraháború vitairo
dalmában) és Forisek Péter (Polybios és a disciplina 
militaris).

• 2009. február 18-án, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának Kari Tanácstermében ren
dezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke 
és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem
történeti Tudományos Társaság A Magyar Királyság 
közrendvédelme 1867-1945 című szimpoziont. 
Mezey Barna megnyitója után prof Martin Siegert 
(Közrendvédelem Brandenburgban az első világhá
ború előtt), Csapó Csaba (A kormánybiztosi rendszer 
kudarca a magyar rendvédelemben), Parádi József 
(Megsemmisült magyar rendvédelmi emlékhelyek), 
Barna Attila (Politikai cselekmények üldözésének 
történet-jogi keretei Mgyarországon), Csóka Ferenc 
(A polgári magyar állam első központosított közbiz
tonsági őrtestülete a Minisztertanács irataiban), 
Mezey Barna (Bűncselekmény vagy kihágás? A 
„bagatell büntetőjog” az igazságszolgáltatás és a 
rendészet határán), ifj. Kocsis Tibor "(A Csemegi- 
kódex és a csendőrség), Völgyesi Levente (Az önkor
mányzati rendőrség kezdetei Magyarországon), 
Szakály Sándor (A polgári magyar állam központosí
tott közbiztonsági őrtestületének első vezetése), 
Kálmán Zsolt (Somogy vármegye bűnüldözési 
tapasztalatai a kiegyezéstől a második világhá
borúig), Forró János (A polgári magyar állam első 
központosított közbiztonsági őrtestületének közrend- 
védelmi szolgálata). Boda József (Carabineri testület 
a XIX-XX. század fordulóján), Varró István Tamás 
(A Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi 
Pénzügyőrség együttműködése 1919-1941), Hege
dűs Ernő (Honvédelmi és rendvédelmi testületek 
közös tevékenysége a diverzánsok elleni harcokban 
Magyarországon 1944 őszén), Suba János (Karhata
lom 1918-1920), Lóránt Csaba (A polgári magyar 
állam első központosított közbiztonsági őrtes
tületének egyenruhái), id. Kocsis Tibor (Á polgári 
magyar állam központosított közbiztonsági őrtes
tületének rendfokozati rendszere) tartott előadást. 
(Az eseményről beszámoló olvasható e számunk 
80-82. oldalán.)

• 2009. február 20-án, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Kari Tanácstermében került sor a Ma
gyarországi és Határontúli Római Jogászok V. 
Országos Találkozójára. Király Miklós dékán megnyi
tója után Bessenyő András (Romanisztika és civiliszti- 
ka), Nadja El-Beheiri (A római köztársaság alappil
lérei Theodor Mommsen elméletében), Pókecz 
Kovács Attila (Condictio ex paenitentia), Nótári 
Tamás (Az ideális államférfi képe a Pro Sestióban), 
Jusztinger János (A vételár megállapításának és szol
gáltatásának jogkövetkezményei), Siklósi Iván (Cus- 
todia-felelősség és damnum iniuria dátum a klasszikus 
római jogban), Sándor István (Észrevételek a fele

lősségi alakzatokról a társasági jogban), Erdődy János 
(A döntéshozatal pillérei: rerum natura a római jogban 
-  jogi tények a modern jogban). Boóc Ádám 
(Észrevételek az arbitenőI), Szűcs Magdolna (A jövő
beli örökség mint a kötelem tárgya a klasszikus és a 
posztklasszikus római jog szerint), Sáry Pál (A Római 
Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus 
tükrében), Kelemen Miklós (Anasztasziosz császár 
kormányzati reformjai), Szabó Béla (Magyar jogi köz
mondások ius commune-eredeud), Péter Orsolya 
(Infirmitas sexus és az ügyvédi mesterség a XIX. 
század Olaszországában -  Lídia Poet hírhedt esete), 
Benke József (Ujgörög pandektisztika?). Újvári 
Emese (A regressz-igények konkurenciája a kezesség 
és a dologi biztosítékok találkozásánál a római jogban 
és a BGB-ben), Szalma József (A polgári jogi és a bün
tetőjogi felelősség differenciálódása a XIX. és XX. 
századi doktrína és polgári jogi kódexek fényében) 
címmel tartott előadást.

• 2009. február 24-én, az MTA Társadalomkutató 
Központ Jakobinus Termében tartotta meg Kovács 
István Józef Pilsudski szerepe a lengyel állam 
újjáteremtésében című előadását. A vita felkért hoz
zászólója Kiss Gy. Csaba volt.

• 2009. február 27-én, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Dísztermében tartották meg Hermann Róbert 
Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei című akadémiai 
doktori értekezésének nyilvános vitáját. A disszertáció 
opponensei: Gergely András, az MTA doktora. Zachar 
József, a történelemtudomány doktora és Csorba 
László, a történelemtudomány kandidátusa.

• 2009. március 5-én, MTA Társadalomkutató 
Központ Jakobinus Termében kerül sor Sárközi 
Mátyás író, kritikus Angol utazók Magyarországról 
(17-20.század) című előadására.

• 2009. március 6-án, az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar Kari Tanácstermében rendezték meg a kar 
szokásos könyvbemutatóját. Hack Péter A büntetőha
talom függetlensége és számonkérhetősége című 
könyvét Fleck Zoltán. Boros Zsuzsanna-Szabó Dáni
el: Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944) 
című könyvét Schlett István, Menyhárd Attila- 
Bárdos Péter: Kereskedelmi jog  c. tanulmányát 
Kisfaludi András, Steiger Judit: Jog és közgazdaság- 
tan határán c. könyvét Katona Tamás, Fleck Zoltán: 
Bíróságok mérlegen c. kétkötetets művét Baka 
András, Vékás Lajos: Szakértői javaslat az új polgári 
törvénykönyv tervezetéhez című könyvét Kecskés 
László, Hóié Katalin: Europol és jogállam -  bizton
ságunk ára c. könyvét Erdei Árpád mutatta be.

• 2009. március 17-én, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Kari Tanácstermében tartották meg Hajdú Tibor 
Változó korok, változó vélemények a Magyar 
Tanácsköztársaságról című előadását.


