
lörlénetí szemle
pontjából érezzük annak szükségét, hogy a közjog anyaga 
jogelvek alapján, megfelelő módszerrel, rendszeresen fel
dolgoztassák. A magyar történeti alkotmány alapjának tár
gyalása nem mellőzhető (...), de mégsem kezelendő úgy, 
mint jogtörténet. Meggyőződésem, hogy az ehhez hason
ló kérdések megválaszolásához egy hasonló szemlélet fel
elevenítésére lesz szükség.

Hogyan értelmezhető a Nemzeti Hitvallás azon téte
le, hogy nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkot
mányt? Gyengíti-e ezáltal az Alaptörvény saját legitimáci
óját, tekintve, hogy a Záró rendelkezések esetén éppen az 
1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontjára és 24. 
§ (3) bekezdésére hivatkozik?

Balogh Elemér: Kétfajtaképpen lehet értelmezni ezt 
a normát. Egyrészt az 1949. évi kommunista alkotmány 
alatt azt a materialista értelemben vett sztálini, eredeti jog
szabályt érthetjük, amely elsősorban tartalmi vonatkozás
ban ment szembe az addigi közjogi alkotmányunkkal, tra
díciónkkal, és ennek érvénytelenségét kívánja deklarálni 
az Alaptörvény. Szigorúan formailag nézve ugyanakkor 
nehéz a kérdésre válaszolni.

Kukorelli István: Feltehetjük a kérdést, hogy lehet-e 
diktatórikus alkotmányokat az alkotmányosság mércé
jével mérni? Nem lehet, mert ez visszavetítés, de ettől 
függetlenül nem látom annyira problémásnak a kérdést 
az eredetileg benyújtott javaslat megfogalmazásához ké
pest, amely még nem ismerte el az 1949. évi „kommunis
ta" alkotmányjogfolytonosságát. Ez egy nagyon lényeges

változás, mert itt az 1949. évi szituációra utal vissza, és 
nem foglalja magában az 1989-ben bekövetkezett válto
zásokat.

Mezey Barna: Valóban, a jogfolytonosságra való uta
lás okozhatott volna komoly problémákat. En itt nem lá
tok ellentmondást, mivel ez egy rossz megfogalmazás. 
A probléma abban keresendő, hogy 1989-ben nem szü
letett egy, a számozását tekintve 1989. évi Alkotmány, 
tartalmilag azonban mégis egy új Alkotmány keletkezett, 
amely továbbra is 1949. évi XX. törvényként jelent meg. 
Ez okot adhat félreértésekre, éppen ezért nem szerencsés 
a megfogalmazás.

A beszélgetés végén a közönség számára lehetőség 
nyílt kérdések feltételére; ezeket, valamint az ezekre adott 
válaszokat teijedelmi korlátok miatt nem áll módomban 
ismertetni. A rendezvény sikerét jelzi, hogy a beszélge
tés helyszínéül szolgáló Aula Magna teljesen megtelt, 
és a hallgatóság körében éppúgy találhattunk elsőéves 
TDK-sokat, mint felsőbbéves joghallgatókat; sokan meg
jelentek továbbá egyetemünk oktatói, valamint a jogász 
szakma részéről is. Bízom abban, hogy mindannyian egy 
izgalmas és tartalmas beszélgetés részesei lehettek. Végül 
szeretném ezúton megköszönni azt a rengeteg segítséget, 
amelyet a rendezvény megszervezése során a Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraitól -  külön ki
emelve Barta Áront és Losonczi Esztert -  kaptam!

Képessy Imre

Militarizáció 
és demilitarizáció 

a rendvédelemben -  
rendvédelem-történeti 

konferencia

A  Magyar Tudomány Ünnepe 2011. évi rendezvény- 
sorozatának keretében rendezte meg november 
11 -én, az ELTE Egyetem téri épületének kari ta
nácstermében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ál

lam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszéke 
és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság a Militarizmus és demilitarizmus a 
X1X-XX. századi magyar állam rendvédelmében című tu
dományos konferenciát. A rendezvénysorozat fővédnöke 
Orbán Viktor miniszterelnök és Pálinkás József, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, a rendezvénysorozat bel
ügyi fejezetének védnöke pedig Pintér Sándor belügymi
niszter volt.

Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanárnak, az
__ELTE rektorának megnyitó beszéde és az elismerések át-
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adása után az első előadást Parádi József tartotta Az egy
séges állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfoko
zati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében 
címmel. Az előadó kiemelte, hogy az általa vizsgált idő
szakban, 1867 és 1945 között a magyar rendvédelemben 
-  a Habsburg Birodalom mintegy 300 éves tapasztalatát 
felhasználva -  több elvet érvényesítettek. Az egységesség 
elve szerint, az állami alkalmazottak ellátása egységes, 
azonos volt, s függött a képzettségtől és a gyakorlatban 
megszerzett tapasztalatok hasznosításától. A feladatok 
jellegétől függő különbségeket pedig pótlékokkal egészí
tették ki, és figyelembe vették az eltelt szolgálati időt is. 
A fegyveres szervek tagjai testületi pótlékban részesültek, 
az egészségre káros munkakörben ténykedők esetében 
pedig 8 hónapot egy éves szolgálati időnek számítottak. 
A képzettség elve a szubjektívizmus kizárásával tette ki
számíthatóvá a karriert, ráadásul a vezetők nem választ
hatták meg a munkatársaikat, beosztottaikat; a megüre
sedett helyeket azok tölthették be, akik a szükséges -  és 
legrégebben megszerzett -  képzettséggel rendelkeztek. 
Az előmenetelt tehát a végzettség és a munka minősége 
biztosította. Az állami alkalmazottak ellátását azonban 
nemcsak a képzettség és a minőség határozta meg, hanem 
a család nagysága is -  ezt nevezhetjük a családorientáltság 
elvének. A családfő halála vagy munkaképtelenné válása 
után az állam tovább gondoskodott az állami alkalmazót-



tak családjáról, biztosította a társadalmi állásuknak meg
felelő életvitelhez szükséges feltételeket mindaddig, amíg 
az özvegy újra férjhez nem ment, illetve amíg a gyermek 
keresőképes nem lett. Természetesen az állam érvénye
sítette a felelősség elvét is; az állami alkalmazottaknak a 
jogszabályokban foglaltaknak kellett eleget tenniük, s a 
tetteikért teljes felelősséggel tartóztak. A védettség elve 
jelentette azt a biztonságot, amit a biztos munkahely je
lentett. Az állam ugyanis az alkalmazottait, néhány kü
lönleges esettől eltekintve, nem bocsáthatta el, ha azok 
betartották az előírásokat. Tiszteletben tartották a szakmai 
és a testületi hagyományokat is. Az állami alkalmazottak 
biztosak lehettek továbbá egzisztenciájuk szilárdságában. 
Lényeges volt a nemzethűség és a feddhetetlenség is; bün
tetett előéletű személy természetesen nem lehetett állami 
alkalmazott. Nem utolsó sorban sikeresen érvényesítették 
az alkalmasság elvét, az állami alkalmazottak fizikai, pszi
chikai, egészségügyi állapotát és a megfelelő életvitelét is.

Rendvédelem kontra rendészet című előadásában Csó
ka Ferenc kiemelte: a rendvédelem terminológia nem 
véletlenül került az előadó által álliberálisnak tartott neo
liberális politikai irányultságot követők célkeresztjébe. 
Mintegy 10 éve azonban a magyar rendvédelem terén 
tevékenykedő elméleti szakemberek egy részét olyan im
pulzusok érték, amelyek arra ösztökélték őket, hogy a 
neoliberális szemléletet követő irányzatot alakítsanak ki 
a magyar rendvédelem terén is: a mindenki által egysége
sen használt rendvédelmi terminológia helyett áttértek a 
rendészeti terminus technikusra -  gondot jelent azonban, 
hogy a rendészet kifejezést a liberális értékrend szerinti 
tartalommal töltötték fel, amelyet mindenkire rá kíván
nak erőltetni, azt egyedüli lehetséges állami elvárásként 
feltüntetve. A rendészet terminológia hirdetői a kifejezés 
eredetét az 1700-as évekre vezetik vissza, de valójában 
ezt a kifejezést évszázadokon keresztül más tartalommal 
használták: a jogászság kialakulásával, a jogtudomány ré
szeként jött létre. A rendvédelem fogalom használói nem 
csupán jogi tartalmúnak tekintik a rend védelmét, hanem 
annál összetettebb témakörnek, így a rendészetet a jogtu
domány részének tartják, s szerintük a rendvédelem nem 
tudomány, hanem tevékenység, amely mögött nem egy 
tudomány, hanem több tudományterület áll. A rendészet 
terminológia álláspontján állók viszont a rendészetet ön
álló tudománynak vélik, amely az újkorban fejlődött ki. 
Az előadó mondandójának végén így fogalmazott: a ren
dészet kontra rendvédelem ellentétet nem tudományos, 
illetve szakmai kérdésnek tekinti, hanem olyan neolibe
rális politikai offenzívának, amelynek semmi köze a tudo
mányhoz, illetve a szakterület műveléséhez.

Boda József A katonai rang és függelmi rendszer hasz
nálatának tapasztalatai a nemzetbiztonsági szakszolgálat 
tevékenységében című előadásában először is a haszná
latos fogalmakat tisztázta, majd pedig vázolta a Nemzet- 
biztonsági Szakszolgálat és elödszervei rövid történetét, 
ismertetve a fontosabb jogszabályokat, szabályozókat. 
A hallgatóság megismerhette a Nemzetbiztonsági Szak- 
szolgálat céljait, feladatait és rendeltetését, irányítását és 
törvényességi ellenőrzési rendszerét, valamint oktatási 
rendszerét és létszámhelyzetének alakulását.

A délelőtti ülésszak utolsó előadója, Kovács Zoltán 
András A rendőrség és a csendőrség katonai alkalmazá
sa 1944-1945-ben című előadásában összegezte a rend
védelmi szervek katonai alkalmazásának folyamatát, 
amelynek gyökerei a közvélekedéssel ellentétben nem a 
Szálasi-rezsimig, hanem a Sztójay Döme vezette magyar 
királyi kormányig nyúlnak vissza: „Október 16.” a M. 
Kir. Rendőrség és Csendőrség -  ahogy akkoriban hívták -  
„katonásítását” csak felgyorsította, s bár deklaráltan nem 
az volt a cél, hogy a már felállított, illetve formálódó rend- 
öri/csendőri egységeket az első vonalakban alkalmazza, 
számos csapat a harcok során -  elsősorban a fővárosban
-  elvérzett. A csendőr és rendőr (karhatalmi) alakulatok 
vezetői sorsának rövid ismertetése mellett az előadó arra 
is kitért, hogy az eredetileg nem katonai pályát befutó, ka
tonailag képzetlen csendőrök és rendőrök hogyan integ
rálódtak a Magyar Királyi Fegyveres Erő szervezetébe, a 
kormányzat és a hadvezetés milyen szabályokat adott ki 
a két testület közötti szakmai különbségek mielőbbi áthi
dalása érdekében. Az előadó hangsúlyozottan foglalkozott 
azzal a kérdéssel is, hogy egy fegyelmezett, katonásan 
szervezett szélsőjobboldali párt belső hierarchiája mikép
pen érvényesült a hatalomra kerülés után, és mely szervek 
voltak azok, amelyek változatlan formában, vagy csak új 
néven, de közhatalmi keretek között folytatták működé
süket, valamint mi történt a párt belső biztonsági/védelmi 
szerveivel 1944. október 16-a után, volt-e az események 
menetére érdemi befolyásuk.

Az ebédszünetet követően Szakály Sándor vette át Pa- 
rádi Józseftől a levezető elnöki teendőket.

Csiha Gábor a gyakorló jogász szemszögéből vizsgálta
-  Demilitarizációs mozzanatok a magyar katonai igazság
szolgáltatás történetében című előadásában -  a magyar 
katonai igazságszolgáltatás személyi és tárgyi hatályának 
változásait, részletesen megjelölve azon személyeket és 
állami fegyveres szervezeteket, amelyek felett hadbírói 
ítélő hatalom állt, számot adva azon időszakokról is, ame
lyekben a demilitarizáció jelensége tetten érhető a hatás
kör szűkítése, illetve az igazságügyi szervezet, továbbá a 
testületi rangrendszerek és katonai rendfokozati rendsze
rek viszonylatainak változási okán.

Zeidler Sándor előadásában a Magyar Királyi Ne
mesi Testőrség, a Magyar Királyi Darabont Testőrség, a 
Magyar Királyi Képviselőházi Őrség, a Magyar Királyi 
Koronaőrség és a Magyar Királyi Folyamőrség rangrend
szereit ismertette, amelyek katonai és -  úgynevezett -  tes
tületi rendfokozati rendszerekből álltak. A polgári magyar 
állam rendvédelmi testületéiben alkalmazott rangrendsze
reket vizsgálva megállapítható, hogy azok jól megfértek 
egymás mellett -  sőt, azok egymást kiegészítve működ
tek. Akkoriban nem doktriner szempontok szerint foglal
tak állást a rangfokozati rendszerek alkalmazását illetően, 
hanem a praktikum és a hagyományok fo rendezőelvét 
érvényesítették. A polgári Magyarországon fel sem vetőd
hetett, hogy egy másik nagyhatalom rangrendszeri szisz
témáját vegyék át.

A csendőrtiszti karrierről szólt előadásában Szakály 
Sándor. A 19-20. századi Magyarország történetében a 
magyar királyi csendőrség 65 éven keresztül szolgálta a



közbiztonság ügyét. A szervezet létszámának alig 5-8 szá
zalékát tette ki a hivatásos tiszti állomány. Az előadó szá
mos kérdést tett fel -  honnan és milyen úton kerülhettek 
a csendörség állományába? Milyen követelményeket állí
tottak velük szemben? Milyen tanulmányok után meddig 
juthattak a „ranglétrán"? Mit jelentett esetükben a kettős
-  belügyminiszteri és honvédelmi miniszteri -  alárendelt
ség? Mi jelentette a csendőrtiszti karrier csúcsát? Mennyi 
lemondással járt csendőrtisztnek lenni? a kérdésekre 
azonban még ma is csak részleges válaszokat ismerünk. 
S miért kellene többet tudni minderről? Mert a múlt is
merete és annak tapasztalatai a jelenben és a jövőben is 
felhasználhatók, és sok esetben megkímélnek bennünket 
attól, hogy ugyanolyan dolgokat ismét „felfedezzünk”. 
Pinczés Zoltán és vitéz Poltáry Vilmos csendőr vezérőr
nagyok példaadó életútját felvázolva mutatta be az előadó 
a csendörkarrier állomásait.

Fórizs Sándor A rendvédelmi elvárások tükröződése 
négy ország rendőrtisztképzésében címmel tartotta meg 
az egyes országok rendőrtiszti felkészítését vizsgáló elő
adását, különös tekintettel a rendvédelmi specifikumok 
jellemző sajátosságaira, közelebbről tanulmányozva a bu
dapesti, a prágai, a pozsonyi és a Berlin-tartományi tan- 
intézményeket. Az előadó külön kitért arra is, hogy az 
Európai Unióban a rendvédelem területén, kiemelten a 
rendőrség esetében, egységesülési folyamat zajlik, amely 
a szervezetek működésének jogszabályi hátterén kívül ki
hat a tiszti felkészítésre is. Szólt továbbá a Bolognai Fo
lyamatról és az Európai Felsőoktatási Térségről, illetve 
az Erasmus-programról, azok hatásairól, valamint a meg
jelenésükről a rendőrtisztek főiskolai szintű képzésében, 
hangsúlyozva a hallgatók jogi helyzetét is.

Mag. Sünön F. Nándor a munkásőrségről tartott elő
adást, Párt és beliigy: Munkásőrség -  a Munkásőrség 
rangrendszere és függelmi viszonyai címmel. A Munkás
őrséget 1957 telén-tavaszán szervezték meg a vonatkozó 
párt- és állami határozatok, jogszabályok alapján; előbb 
az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága hozott hatá
rozatot a testület megszervezéséről, egy héttel később a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa alkotott a testületről tör
vényerejű rendeletet, majd a Magyar Forradalmi Mun
kás-Paraszt Kormány fogalmazott meg egy rendeletet. 
A pártnak szüksége volt egy megbízható, milíciaszerü, 
lényegében karhatalmi feladatokat ellátó fegyveres testü
letre, a sietség oka pedig a közelgő MÚK -  Márciusban 
Újra Kezdjük -  volt. A Munkásőrség mindvégig kettős 
alárendeltségben működött, későbbi hivatalos megfogal
mazásban: „A Magyar Népköztársaságban a Munkásőr
ség társadalmilag szervezett, önkéntes fegyveres testület, 
a munkásosztály, a dolgozó nép fegyveres szervezete. 
A Munkásőrséget a Magyar Szocialista Munkáspárt köz
vetlenül irányítja és ellenőrzi a párt központi és területi 
szervei útján, állami felügyeletét és ellenőrzését a Mi
nisztertanács látja el.” A testület hivatásos és társadalmi
-  tényleges és tartalékos -  állományból állt, a testületben 
polgári állományúak is dolgoztak, ám ők jobbára társa
dalmi állományú munkásörök voltak. Az 1990-es állam
fordulat előtt a Munkásőrség volt az egyetlen fegyveres

__szerv, amelynek a hivatásos állománya számára kötele-
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zően írták elő az MSZMP-tagságot. De a társadalmi ál
lományú munkásőrök felvételéről sem az adott városi, 
kerületi vagy járási egység parancsnoka, hanem a területi 
pártbizottság végrehajtó bizottsága döntött. A Munkás
őrség Országos Parancsnoksága (MOP) az 1970-es évek 
elejéig lényegében nem önálló szervezetként, hanem a 
Belügyminisztérium alárendeltségében tevékenykedett, a 
hivatásos munkásörtisztek pedig a BM központi állomá
nyába tartoztak, a MOP 1971-ben kapott „önállóságot”, s 
ettől kezdve állami -  minisztertanácsi -  felügyeletét nem 
a belügyminiszter, hanem a Minisztertanács adminisztra
tív és közigazgatási ügyeket felügyelő elnökhelyettese lát
ta el. A Munkásőrség hivatásos állománya részére katonai 
rendfokozatot -  tiszthelyettes, zászlós, tiszt és tábornok
-  rendszeresítettek, de az egyenruhájukon nem a rendfo
kozatot, hanem a beosztásuknak megfelelő jelzést visel
ték. Igaz, lényegében -  legalábbis a vezetői állománynál
-  kimutatható a rangjelzés és a beosztási jelzés közötti 
összefüggés. A hivatásos munkásőrök minden tekintet
ben a katonai büntető jogszabályok és a katonai büntető 
bíráskodás hatálya alá tartoztak, a testületben becsületbí
róság működött. A vonatkozó 1971-es törvényerejű ren
delet szerint azonban nem lehetett fenyítést kiszabni, ha 
a fegyelemsértés felfedezése óta eltelt három hónap, vagy 
a fegyelemsértés óta egy év. A társadalmi állományiakat 
viszont csak a szolgálatuk alatt elkövetett szabálysérté
sért vonhatták felelősségre az előjárók, illetve a katonai 
igazságügyi szervek. A Munkásőrséget az akkori ellenzék 
felszólítására, de facto katonai akció során, 1989 októbe
rében oszlatták fel.

Estók József/I büntetés-végrehajtásiJüggelmi viszony- 
rendszer története 1867-2005 címmel tartotta meg elő
adását. Az első központi magyar fegyintézetek létrehozá
sát követő és a kiegyezést megelőző néhány évtizedben 
igencsak felgyorsultak a hazai börtönügyet érintő esemé
nyek, hiszen a szabadelvű reformpolitikusok mintegy sür
gető lépésként tűzték a zászlójukra a börtönügy javítását
-  kevés eredménnyel. A fejlődés valójában a Csemegi-kó- 
dex hatályba lépését követően indult meg, nem utolsó sor
ban az intézethálózat kiépítését és a börtönügyet támoga
tó tudományos fellendülést hozva magával. Ez a lendület 
azonban megtorpant a 20. század első felében, majd pedig 
a sztálini büntetőpolitika érvényesült Magyarországon is, 
több bv.-intézet is az Államvédelmi Hatóság kereteiben 
működött tovább, létrehozva a Büntetés-végrehajtás Or
szágos Parancsnokságát is. Az 1960-as évektől a fogvatar- 
tottak őrzése mellett a nevelés is egyre nagyobb szerepet 
kapott. A Belügyminisztériumtól 1963-ban került vissza 
az igazságügyi tálcához a büntetés-végrehajtás, majd há
rom évvel később megszületett a bv.-testület történetében 
az első törvényi szabályozás is. A rendszerváltozást kö
vető fél évtized a jogszabályi alapoknak az európai nor
mákhoz való harmonizációjával, valamint a szervezet és 
a személyi állomány helyzetét rendező új jogszabályok 
megalkotásával telt el.

A konferencia -  sorrendben -  utolsó előadását A fővá
rosi rendőrség tagjainak II. világháboríi alatti tevékeny
sége az igazoló bizottsági iratok tükrében címmel tartotta 
meg Perényi Roland. A szövetséges nagyhatalmak már



1943-ban határoztak arról, hogy a győzelmet követően 
a háborús bűnöket bíróságilag büntetni fogják. Az 1945. 
augusztus 8-i londoni egyezmény döntött a Nemzetközi 
Katonai Bíróság létrehozásáról, amely többek között a 
nürnbergi perek során végezte a háborús bűnök kivizsgá
lását. Magyarországon a világháborút lezáró fegyverszü
neti egyezmény, valamint a Magyar Nemzeti Független
ségi Front programja is megfogalmazta a háborús bűnök 
megtorlásának igényét. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
1945. január 4-én kiadott 15/1945. ME. számú rendelete 
intézkedett az Igazoló Bizottságok létrehozásáról, ame
lyek célja a közalkalmazottak és tisztviselők 1939. szep
tember 1. utáni tevékenységének felülvizsgálata volt. 
A bizottságok 7-7 tagból álltak, ebből öten a kormányt 
alkotó pártokat képviselték, egyikük szükségszerűen egy 
jogilag képzett személy volt, a hetedik tagot viszont az a 
hivatal vagy szerv adta, amelynek tagjait vizsgálta az ak

tuális bizottság. Az előadó az 1945-1946-ban keletkezett 
iratok, valamint a Magyar Allamrendörséghez -  köztük 
a kerületi kapitányságokhoz -  kiküldött töredékes levél
tári iratok alapján vizsgálta a fővárosi rendőrség háborús 
tevékenységét; a rendelkezésre álló adatok segítségével 
kimutatás készíthető arról, hogy milyen arányban végződ
tek az igazoló eljárások fegyelmi büntetéssel -  például: 
megfeddés, áthelyezés, előléptetésből való kizárás - , fel
mentéssel vagy súlyosabb esetekben népbíróság elé uta
lással. A források segítségével mutatta be, hogy a fővárosi 
rendőrség mint testület hogyan jelenik meg az iratokban, 
kiemelve, hogy az egyes igazolt személyek hogyan látták 
saját háborús tevékenységüket, illetve milyen kommuni
kációs stratégiákat alkalmaztak a bizottság előtt.

A konferencia résztvevői befejezésül vitában összegez
ték az elhangzottakat.

Simon F. Nándor

történeti szemle'—

Requiem helyett 
memento
Gondolatok az 1912 . évi katonai 
jogi kodifikáció 100 . évforduló ja 
a lkalm ából Győrött rendezett 
konferencia kapcsán

A győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál
lam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke 
2012. március 23-án egész napos konferenciát ren

dezett az 1912. évi katonai jogi jogalkotás 100. évfordu
lója alkalmából, emlékezve a hazai katonai jog és katonai 
jogtörténet múlttól napjainkig tartó sarokpontjaira.

A témaválasztás és a szándék oka -  ahogy a szervezők 
ezt meghívójukban jelezték - , hogy a katonai büntetőjog
gal és különösen annak történetével a hazai jogász-jog
történész szakmának ezidáig csupán egy szűk, de minden
képp elismerésre méltó szegmense foglalkozott csupán, 
holott ez a sajátos jogterület messze nem elhanyagolható 
jelentőségű részét képezi a jognak és a hazai jogtörté
netnek.

Az elhatározás az elmúlt évtizedek témát érintő esemé
nyei tükrében célt ért, hiszen a közelmúlt kellően kiter
jedt, átfogó tudományos feltáró munkát nélkülöző jogal
kotásának köszönhetően a katonai büntetőjog szakterülete 
lassacskán egyre inkább megérett a requiemre. Ezt a szo
morú tényt csak a szervezők által képviselt szándék kellő 
elterjedése és megerősödése tudja megemlékezéssé, méltó 
mementóvá formálni.

A konferencia arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy 
a katonai büntetőjog méltatlanul, a kellő szakmai-tudo
mányos megalapozottság hiánya miatt sodródott a jogi 
gondolkodás perifériájára. Azonban e sodródás során sem

veszhet a feledés homályába e terület jogtörténeti jelentő
sége és emlékeinek sora, melyek nemzeti jogfejlődésünk 
sok ponton kimagasló eredményeként jelentek meg. Kato
naijogunk ugyanis a második világháború előtt a jelentős 
kérdések és jogterületek közé tartozott a hazai jogtörténet
ben, jogéletben és jogtudományi diskurzusban. Gyökerei 
bölcseleti éllel a vérszerzödésig, tényszerű kodifikációtör- 
téneti vonatkozásokban pedig a Rákóczi-szabadságharcig 
nyúltak vissza, s a dualizmus korában éppúgy, mint a két 
világháború között meghatározó fontosságúnak bizonyul
tak. A második világháborúig a hazai jogélet legjelesebb 
alakjai -  a teljesség igénye nélkül gondolatainkba idéz
ve Finkey Ferencet, Schultheisz Emilt, ifj. Szabó Sándort, 
Pap Kálmánt -  mind-mind foglalkoztak ezzel a területtel, 
nem egy ízben behatóan és előremutató jelleggel, amíg az 
1948-as fordulat derékba nem törte -  sok más fejlődési 
pálya mellett -  a katonai jog virágzását, nemzeti fejlődési 
ívét is. A katonai büntetőjog 1948 és 1989 közti szovjete- 
sítése után a rendszerváltozással azonban nem rehabilitál
ták ezt a régi és nagy múltú jogterületet, amelynek ilyen
képp a történeti és elméleti újragondolása éppúgy várat 
még magára, mint korszerűsítése és átfogó reformja.

Egy ilyen, mondhatni revideálásra váró téma történeté
nek, speciális kérdéseinek tudományos megismerését tűz
te tehát zászlajára a konferencia, melynek előadói a hazai 
katonai jogtörténet dicső fejezeteiből, valamint a katonai 
jog különleges kérdéseiből ismertettek meg szemelvénye
ket a konferencia közönségével.

A Hautzinger Zoltán rendőr alezredes, a Pécsi Egyetem 
adjunktusa által elnökölt első szekció Pálffy Géza törté
nésznek, az MTA tudományos tanácsadójának előadásá
val kezdődött, aki a 15-17. századi magyarországi katonai 
igazságszolgáltatás történetét mutatta be a hallgatóságnak, 
kitekintéssel annak előzményeire, forrásaira, illetve azok 
fellelhetőségére is. A résztvevők betekintést nyerhettek a 
meghatározó jogintézmények kialakulásának folyamatai
ba, a bíráskodás jogának kérdéseibe és az ezek mögött álló


