
az 1900-as évek elejétől egyre inkább korszerűtlennek 
tartották. Catherine Lecomte, a Versailles-Saint-Quen- 
tin egyetem tiszteletbeli dékánja szerint a francia jog
alkotók kívánatosabbnak látták egy közigazgatási bíró
sági rendszer bevezetését, amelyben már nem a helyi 
notabilitások, hanem a megfelelő jogi felkészültséggel 
rendelkező szakértők, tisztviselők kaptak helyet. Az új 
bírói fórum kisebb létszáma miatt anyagilag is keve
sebb terhet jelentett az állam számára.

A prefektusi tanácsok átszervezése ezért nem sokat 
váratott magára. Az 1926. szeptember 6-i törvényerejű 
rendelet értelmében ún. megyék közötti tanácsokat hoz
tak létre, amelyek megnövelt illetékességgel ren
delkeztek. Az így létrejött 22 új tanács egész 
Franciaország közigazgatási területét lefedte, azonban a 
törvényerejű rendelet furcsa szervezeti megoldásokat is

tartalmazott: Korzikát például Nizza prefektusi taná
csának illetékességi területéhez sorolta, és nem ren
delkezett Elzász-Lotharingiáról. A kvázi regionális 
szintű rendszer nem volt sokáig életképes, 1953-ban 
végérvényesen megszűntek a prefektusi tanácsok, és 
helyüket a közigazgatási bíróságok vették át.

Ahogy azt a konferenciakötetet záró tanulmányában 
Jean-Framjois Lachaume megjegyzi, a prefektusi taná
csok története egyben a francia igazságszolgáltatás pro- 
fesszionalizálódásának története. Éppen ezért, a kiad
ványt nemcsak a jogtörténészek forgathatják haszonnal, 
hanem tanulságos lehet a hazai igazságszolgáltatási 
reform iránt érdeklődők, és a közigazgatásban tevé
kenykedők számára egyaránt.

K. B.
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12-én egész napos tudományos konferenciát rendezett 
Közrendvédelem a polgári államban címmel. A ha
marosan fennállásának huszadik évét ünneplő Társaság 
rendezvényén a központi téma ezúttal a csendőrség és 
a helyi közrendvédelem kihívásai voltak.

A napjainkban meglehetősen vegyes megítélésű 
csendőrségi szervezetről szóló előadások hasznos 
tudnivalókkal szolgálhattak nemcsak a civil, hanem a 
rendészeti pályán dolgozó érdeklődőknek is, ugyanis a 
helyi közbiztonság megerősítését célzó politikai törek
vések között visszatérően találkozhatunk a csendőrség 
újraszervezésének témakörével. A Magyar Királyi 
Csendőrség tevékenységéről azonban nem könnyű ob- 
jektíven állást foglalni. Egyrészt a testület tagjai helyi 
szinten nemcsak tiszteletnek, hanem -  a legitim 
erőszak-monopólium birtokosaként -  félelemnek és 
időnként ellenszenvnek is örvendtek, másrészt mintegy 
hatvanöt éven keresztül kétségbevonhatatlanul ered
ményes és hatékony bűnüldöző tevékenységet folytat
tak. Mivel a csendőrök a közrend és a közbiztonság he
lyi őreként látták el feladatukat, napjainkban könnyen 
párhuzamot vonnak a csendőrség és a körzeti megbí
zotti rendszer, netán a településőri szolgálat között. 
Árnyalja a képet azonban az, hogy a csendőrség 
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részben a Honvédelmi Minisztérium, részben pedig a 
Belügyminisztérium ellenőrzése alá tartozott, továbbá 
Budapesten és a törvényhatósági jogú városok kül- és 
belterületén, valamint a rendezett tanácsú városok bel
területén nem rendelkezett illetékességgel: ezeken a 
helyeken az állami és az önkormányzati rendőrségek 
feleltek a közbiztonságért.1

Azonban egy olyan államban, mint a második 
világháború előtti Magyarország, ahol a gazdasági és 
politikai válság hatására óriási szakadék alakult ki a tár
sadalom legtehetősebb és legkevésbé jómódú csoport
jai között, a csendőrség folyamatos konfliktushelyzetek 
résztvevőjévé is vált. Az éppen aktuális politikai hata
lom szívesen mozgósította őket céljai érdekében -  és 
nem is kell feltétlenül a második világháborús sze
repvállalásra gondolni - ,  így például részt vettek vá
lasztások „ellenőrzésében”, de akár adóbehajtás biz
tosításában is. Ezért bár a csendőrök szerves részét 
képezték a vidék mindennapjainak, esetleges házas
ságkötésük után is nehezen tudtak integrálódni a kis
közösségi társadalomba. A csendőrség továbbá csak 
egy szűk réteg számára nyújtott valódi perspektívát: 
egyrészt erősen behatárolt volt a csendőrnek felvehetők 
köre (az ideális csendőr nőtlen, 20-40 év közötti, 
erkölcsös, lehetőleg nem szegény, de mégis földműves 
háttérrel rendelkező férfi, aki már volt katona, tudott 
ími-olvasni, anyanyelvén kívül legalább egy másik 
nyelven beszélt stb.), másrészt a szolgálattal együttjáró 
szigorú napirend és a biztos, de viszonylag szerény 
fizetés és nyugellátás gyakorlatilag csak az 1930-as 
évek második felétől, a gazdasági válság okozta 
kilátástalanság miatt tette vonzóvá a testületet. Mivel 
egy idő után -  sejthetően -  nem mindenki szakmai elhi
vatottságból választotta a esendőn pályát, a szolgálati 
szabályzat szigorú rendelkezései ellenére megtörtént, 
hogy a csendőrök a közbiztonság fenntartása érdekében 
néhány esetben jogsértő magatartást tanúsítottak.

Éppen ezért aktuális és hasznos volt a Társaság 
témaválasztása. Ahogy azt a konferencia délelőtti szék-
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ciójában elnöklő Mezey Barna a megnyitó beszédében 
kifejtette: „a rendvédelem fejlesztése aktuális teendő, 
azonban a fejlesztéshez értékelhető tapasztalatokra van 
szükség. Ha rövid történeti áttekintést végzünk, 
beláthatjuk, hogy a rendészet nemcsak aktív, hanem 
passzív, preventív tevékenységről is szól, mivel a dön
tően jogkövető állampolgári mentalitás fenntartása és 
megerősítése a kitűzött célja."

Az említett áttekintéshez jó kiindulópontként szol
gált az első előadó, Parádi József összefoglalója a hazai 
csendőrségtörténeti források feltárásáról. Parádi három 
nagy csoportba sorolta az ilyen jellegű szakirodalmat: 
egyrészt már a szervezet megalakulásával egy időben 
születtek szabályzatok, tananyagok, periodikák, jogsza
bálygyűjtemények; másrészt pedig az ún. emigráns
publikációk és gyűjtemények (pl. Kövendy Károly, 
Rektor Béla művei), valamint napjainkban a Szemere 
Bertalan Társaság által kiadott Rendvédelem-történeti 
Füzetek jelenthetnek ismeretbővítési lehetőséget az 
érdeklődőknek.

Mezey Barna egy, a rendészettel együttjáró gyakor
lati tevékenység, a szabadságvesztés-büntetés végrehaj
tásának történeti előzményét ismertette a dologház me
tamorfózisáról szóló előadásában. Álláspontja szerint a 
dologház, és az ebből kibontakozó, klasszikus értelem
ben vett BV-intézet gyökerei a középkori ispotályig 
nyúlnak vissza. A városi szegénység megnyugtató 
kezelése ugyanis már a korai időszakban gazdasági, 
logisztikai és rendészeti tevékenységgel párosult: ahol 
lehetett, nyilvántartásokat készítettek a gyámolításra 
szorulókról, osztályozták őket, és törekedni próbáltak 
arra is, hogy illetéktelenek ne részesedjenek a számukra 
kiosztott javakból. Az adakozás megszervezéséhez 
kapcsolódó rendészeti intézkedés volt a dologházak 
felállítása is, amelyek helyét azonban a 16. században a 
fenyítőház vette át. A fenyítőintézetekbe általában 
rendészeti és bírói eljárás végén fogadták be a 
delikvenseket, de indokolt esetben -  pl. engedetlen 
tanonc, nevelhetetlen gyermek -  magánkérelemre is 
elhelyezést lehetett nyerni. Bár az intézmény célja 
alapvetően a munkáltatás általi fegyelemre szoktatás 
volt, a fenyítőház a korszak büntetés-végrehajtási inté
zeteinek kapacitáshiánya miatt kriminalizálódott, és 
azzal, hogy gyakorlatilag felszívta a bűnelkövetők min
den rétegét, a börtön előfutárává vált.

Kiss Bernadett a hazai cigányság példáján arra ke
reste a választ, hogy milyen megoldást találnak a min
denkori rendészeti szervek, ha egy általuk nem ismert, 
saját normákkal rendelkező kisebbség az életmódja 
miatt rendszeresen konfliktusba kerül a többségi tár
sadalommal. Előadásában példákkal mutatta be azokat 
a hibás hatósági és jogalkalmazói lépéseket, amelyek 
ahelyett, hogy mindkét fél számára megnyugtató 
helyzetet teremtettek volna, csak a kölcsönös bizalmat
lanságot növelték. így például eredménytelen volt a 
felvilágosult abszolutizmusnak a cigány gyermekek 
nevelőszülőkhöz adását elrendelő intézkedése, mivel a 
gyökértelenné váló fiatalok gyakran egy új szubkultúra, 
a pásztortársadalom és az ezzel összekapcsolódó

betyárvilág tagjaivá váltak. Az erőszakos letelepítési 
kísérletek ugyan a 20. századra meghozták az ered
ményüket, a cigányokat sújtó akkulturációs problémák 
(nyelvhasználat, etnikai adatkezelés, belső normák 
elfogadása, szociális körülmények megváltoztatása) 
azonban ma is megoldatlanok, és gyakran rendészeti 
konfliktusok kiindulásaként szolgálnak.

Boda József a török csendőrség kialakulását mutatta 
be. A szeldzsuk időkből származó alakulat 1864-től 
működött a modem kor igényeit kielégítő közrend- 
védelmi szervként, amit elősegített az is, hogy 
hatáskörét és felépítését 1879-ben angol és francia 
mintára alakították át. A szervezet, amelyben mintegy 
70 000 fő teljesít szolgálatot, 1930-ban nyerte el mai 
közjogi státuszát. A klasszikus rendészeti feladatokon 
túl légi- és víziellenőrzést, valamint speciális készenléti 
feladatokat is ellátnak -  utóbbira példa a Ciprus 
megszállásában való részvétel, vagy a kurdok lakta 
területeken 1990-ben tanúsított fellépésük.

Csóka Ferenc báró Kempen János (Johann Franz 
Kempen von Fichtenstamm) altábornagy pályafutását 
mutatta be. Kempen magasrangú rendőrtisztviselő volt, 
aki a magyar történelembe úgy vonult be, mint 
Batthyány Lajos golyó általi kivégzésének elrendelője, 
de 1849-től ő volt a császári csendőrség általános felü
gyelője, sőt 1850-től Bécs katonai kormányzója, majd 
rendőrhatósági vezetője lett. Naplója, amely értékes 
kordokumentum, kiváló forrás lehet az 1800-as évek 
rendészetével foglalkozók számára.

Kabódi Csaba a Magyar Királyi Csendőrség 
nyomozótevékenységét mutatta be az 1886:33. te., azaz 
a Bűnvádi Perrendtartás alapján. A törvény rendkívül 
részletesen szabályozta a csendőrtől elvárt cselekmé
nyek végrehajtásának módját, és a mai rendőrök számá
ra tanulságos lehet az a törvény egészét átható 
jogalkotói rendelkezés is, amely már a múlt században 
a legkíméletesebb magatartás tanúsítását, az arányosság 
elvének követését írta elő az intézkedő csendőrnek.

Suba János a császári csendőrség tisztikarának lét
számproblémáiról tartott elgondolkoztató és helyenként 
a jelenlegi rendőrségi helyzettel való összehasonlításra 
ösztönző beszámolót, id. Kocsis Tibor pedig a szom
bathelyi csendőrképző működését ismertette az érdek
lődőkkel.

Zetényi Zsolt egy újra és újra napirendre kerülő 
témáról, a csendőrség 1945 utáni jogi megítéléséről 
beszélt. Véleménye szerint a második világháború alatt 
az elöljárói parancsot maradéktalanul teljesítő csendőr 
a harcok után gyakorlatilag automatikusan büntetőjogi 
felelősségrevonás alanyává vált. Bár volt mód arra, 
hogy igazolják, hogy nem követtek el bűncselekményt, 
valójában a népbíróságok a kollektív bűnösség elve 
alapján szinte minden csendőrrel szemben eljártak. 
Eljárásuk -  ha nem is járt minden esetben halálbün
tetéssel vagy szabadságvesztés-büntetéssel - ,  a volt 
csendőrök társadalmi és vagyoni ellehetetlenülését 
idézte elő, ezért a rendszerváltás után az Alkot
mánybíróság kimerítően vizsgálta az elítélésük jogsértő 
jellegét. Az Alkotmánybíróság arra az álláspontra



helyezkedett, hogy önmagában az, hogy valaki a csend
őrség tagja volt, nem felróható magatartás, mivel a 
szervezetnek nem volt kinyilvánított jogellenes célja -  
ezért később, utólag sem érhet senkit hátrány pusztán 
amiatt, hogy csendőrként teljesített szolgálatot.

Hasonlóan nehéz objektíven megítélni a csendőrség 
két világháború közötti hálózatépítési és nyilvántartási 
tevékenységét, amiről Kovács Tamás tartott érdekes 
előadást.

Az utolsó előadóként felszólaló Fliegauf Gergely 
egy magyarul még nem hozzáférhető, de a helyi 
közbiztonság megteremtéséről érdekes részleteket tar
talmazó művet, Roberto Bolano 2666 című könyvét 
ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, amely a mexikói 
Ciudad Juarez városában elkövetett gyilkosságsorozat 
és az ehhez kapcsolódó társadalmi zűrzavar érzékletes 
leírása.

A konferencia zárásaként a délutáni szekció levezető 
elnöke, Szakály Sándor a hallgatósággal együtt megál
lapította, hogy ugyanúgy, mint száz éve, napjainkban is 
szükség van jól képzett, kisközösségi szinten szolgála
tot teljesítő rendészeti és bűnmegelőző feladatot ellátó 
személyekre. A szervezők reményei szerint a csendőri 
szolgálattal kapcsolatos pozitív és negatív információk 
áttekintése révén a konferencia hallgatósága árnyaltabb 
képet kaphatott egy többnyire misztifikált szervezetről, 
és a rendészettel foglalkozók is tanulhattak elődeik 
hibáiból, ezáltal pedig eredményesebben láthatják el a 
jövőbeli feladataikat.

K. B.

1 Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség (Rubicon. 20., 
2010, 202. sz. 4-10. p.)

A  világ  börtönm úzeum ai: 
A  félelem börtöne  

(W icklow  G a o l, Írország)

z ír Köztársaság keleti részén, Dublintől délre 
fekszik Wicklow városa, amely Európa törté
nelmének egyik legkegyet

lenebb helyszíne. A 18. század ele
jén ugyanis egy börtönt építettek a 
város peremén, amelynek falai 
több mint két évszázadon keresztül 
rengeteg borzalmas esemény tanúi 
voltak. A korszak büntetés-végre
hajtási szokásainak megfelelően a 
rabok embertelen körülmények 
között éltek, tetteikért, szabad
ságuk elvesztése mellett, gyakran 
emberi mivoltuk elvesztésével is 
bűnhődniük kellett. Az elítéltek 
napokig nem kaptak ételt, szerve
zetük legyengült, így fogékonyab
bá váltak a betegségekre, a tífusz 
és a kolera ezért gyakori látogató 
volt a börtön falain belül. A beteg
ségek gyors terjedését elősegítette 
az is, hogy a higiéniai körül
mények nem voltak megfelelőek, 
hiszen a cellákat gyakorlatilag soha nem takarították. 
Erre a helyre nem csupán a legelvetemültebb 
gyilkosokat zárták, több esetben előfordult az is, hogy 
ártatlan embereket koholt vádak alapján ítéltek élet
fogytig tartó szenvedésre.

Wicklow börtönéről azért is érdemes szót ejteni, 
mert történelmi fejlődése kiválóan reprezentálja, ho
gyan változott a különböző történeti korokban a bün
tetés-végrehajtási intézet rendszere, működése, vala
mint szervezetének felépítése.

A 17. század végétől kezdve a törvényszegők száma 
drámaian megnőtt Wicklow-ban és környékén, ám a 
város nem rendelkezett egy megfelelően elzárt, őrzött 
és biztonságos épülettel, ahová a veszélyes bűnözőket 
száműzni tudták volna. Ezért 1702-ben a külvárosban 
építkezésbe kezdtek, s néhány évvel később megkezdte 

működését „a félelem börtöne". 
Az első bejegyzett rab egy 72 
éves pap, Owen McFee volt, akit 
azért ítéltek el, mert a törvénynek 
ellenszegülve titkos misét tartott 
híveinek. Később több ezer férfi 
és nő élte át ugyanazokat a kí
nokat, amelyeket az idős papnak 
is el kellett szenvednie. Kezdet
ben borzalmas körülmények ural
kodtak a börtönben, az erőszak és 
a korrupció hatalmas méreteket 
öltött. A börtönőrök könnyen 
megvesztegethetőek voltak, így 
számos fogollyal folytattak kétes 
ügyleteket. A rabok felügyelete 
sem volt megfelelő, ezért sokan 
sikeresen megszöktek a börtön
ből, így rövidítve meg büntetésük 
időtartamát.

A változásra irányuló törekvé
sek csak az 1760-as években kezdődtek, mikor törvényi 
szabályozás írta elő, hogy a közegészségügyi állapo
tokat és a higiéniai előírásokat javítani kell, továbbá a 
foglyok életkörülményein is gyökeres változtatásokat 
kell végrehajtani. Az előírások ellenére a börtön nem


