
latos főbb csomópontokat. Az alkotmányos és alapelvi 
vizsgálat során magabiztosan kezelte mind a német, mind 
a magyar alkotmánybírósági esetjogot, jól kiválasztva a 
témára vonatkozó leglényegesebb megállapításokat. A bi
zottság úgy értékelte, hogy Mohácsi Barbara alapos és 
eredményes kutatómunkát végzett, felhívta a figyelmet 
néhány -  elsősorban gyakorlati -  problémára, és olyan

következtetéseket vont le, amelyek a jogalkotásban és a 
jogalkalmazásban egyaránt hasznosíthatók lehetnek.

A Kari Doktori Tanács 2012. május 22-i határozatában 
a bírálóbizottság javaslata alapján tett előterjesztésére az 
Egyetemi Doktori Tanács 2012. július 17-én ítélte oda a 
PhD fokozatot Mohácsi Barbara számára.

Király Eszter

löfléneli szemle

JUDr. Erik Stenpien (PhD) 2012. november 29-én tar
totta meg habilitációs előadását a kassai Pavol Jozef 
Safárik Egyetem (Univerzita Pavla Jozefa Safárika) 

jogi karának kari tanácstermében. A szlovák törvények
nek megfelelően a jelölt habilitációs értekezést készített, 
amelynek címe: Dejiny súkromného práva v Uhorsku 
(’A magyar magánjog története'). A mű monográfiaként 
már korábban megjelent. A habilitációs előadás témája 
Legislativna cinnost' uhorského snemu v stavovskom ob- 
dobi ('A magyar rendi gyűlés jogalkotási tevékenysége 
a rendi korban') volt. A szakmai bíráló bizottság elnöke 
Prof. JUDr. Alexander Bröstl (CSc) volt, tagjai: Prof. Dr. 
Homoki-Nagy Mária (PhD, egyetemi tanár, SZTE-ÁJK) 
és Prof. JUDr. Jozef Béna (CSc, tanszékvezető, pozso
nyi Comenius Egyetem Jogtörténeti Tanszéke). A kije
lölt opponensek: Prof. Dr. Stipta István (CSc, egyetemi 
tanár, ME-ÁJK), Prof. PaedDr. Stefan Sutaj (Dr.Sc, tan
székvezető, Univerzita Pavla Jozefa Safárika, Bölcsészet
tudományi Kar, Történelem tanszék) és PaedDr. Marián 
Gajdos (CSc, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai 
Társadalomtudományi Intézetének munkatársa). A ren
dezvényt az elnök nyitotta meg, majd felkérte a habilitánst 
előadásának megtartására. A habilitációs eljárás keretében

A
z Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tan
széke, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti 

Szakosztálya és a Rendvédelem-történeti Füzetek szer
kesztősége szervezésében 2012. február 17-én, az ELTE 
Egyetem téri épületének Kari Tanácstermében, a Magyar 
vidék rendvédelme 1867-1945 címmel rendezték meg a 
XVI. Magyar közbiztonság-történeti tudományos szim- 
poziónt.

A délelőtti ülést -  amelynek levezető elnöke Szakály 
Sándor volt -  Mezey Barna rektor, tanszékvezető egye
temi tanár nyitotta meg. Ezután a Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság elnöke, Parádi József Közbizton
ság-történeti kutatások a Szemere Bertalan Magyar Rend
védelem-történeti Tudományos Társaságnál címmel tar
tott előadást. Az előadó szerint a nemzeti rendvédelmünk 
múltja iránt érdeklődök azért találhatók meg szinte kivétel 
nélkül a Társaság tagjai között, mert nem kémek tőlük 
„hüségesküt"; mindenki szabadon tárhatja fel az öt érdek-

Erik Stenpien kassai 
habilitációs előadásáról

a jelölt a szabályzatban meghatározott időkeretet kihasz
nálva, szlovák nyelven tartotta meg előadását, amelyben 
ismertette kutatási eredményeit, legfontosabb gondolatait, 
megállapításait. A jelenlévők közül többen érdeklődéssel 
és elismeréssel fogadták. A bizottsági tagok (tolmácsolt) 
kérdéseire adott válasz után az opponensek ismertették 
álláspontjukat. Mindhárom opponens méltányolta ajelölt 
szakmai munkáját, publikációs tevékenységét, kutatási 
eredményeit. Az opponensek javasolták a habilitált dok
tori cim odaítélését. A bíráló bizottság rövid ideig tartó 
tanácskozást követően javasolta, hogy az Egyetemi Habi
litációs Bizottság Erik Stenpien számára ítélje meg habili
tált doktori címet. A rendezvény végén megtartott fogadás 
keretében lehetőség nyílt az előadáson elhangzottak meg
vitatására és a szakmaközi kapcsolatok egyeztetésére.

K. I. K.

------ -

A magyar vidék 
és rendvédelme 
1867-1945 között
Rendvédelem-történeti
konferencia

lödö témakört, s kutatási eredményei határozzák meg a kö
vetkeztetéseit, nem pedig a különböző elvárások. A Társa
ság a tudomány művelésének szabadságát tartja az egyik 
legfontosabb alapelvnek. 1960-2011 között mintegy 50 
rendvédelem-történeti témájú tudományos fokozatszerzö 
értekezést védtek meg hazánkban, ennek több mint a fe
lét a Társaság megalakulása, 1990 után; a 28 alkotó kö
zül csupán kettő nem volt a Társaság tagja. Kifejezetten
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a csendörség történetevei négy disszertáció foglalkozott. 
A trianoni határokon belül a Rendvédelem-történeti Fü
zetek az egyetlen magyar nyelvű periodika, amely fő 
feladatának a nemzeti rendvédelem-történetünk műve
lése során keletkezett kutatási eredmények közzétételét 
tekinti. 1990-töl 2011-ig e folyóiratban 35 szerzőtől 73 
csendörség-t őrt énét i tanulmány jelent meg. Végül az elő
adó hangsúlyozta: a Társaság álláspontja szerint nemzeti 
rendvédelmünk történetének feltárása nem a politika szfé
rájába. hanem a tudomány terrénumába tartozik; a feltárt 
eredmények megítélése pedig minden felnőtt ember lelki- 
ismereti szabadsága.

Ezután Forró János szólt szükebb pátriájáról, Fejér 
vármegye közbiztonság-története 1688-1883 címmel. 
Bemutatta a nemesi vármegye sajátos önkormányzati, 
közbiztonsági intézményrendszerének működési jellem
zőit, külön kitérve a nemesi vármegye és Székesfehérvár 
szabad királyi város közbiztonsági kapcsolatrendszerére, 
ellentmondásos helyzetükre. A nemesi vármegye közgyű
lési regesztái alapján részletesen szólt annak korszakos 
közcsend-közbátorsági szervezetéről. Időrendben ele
mezte a megye rendészetének intézkedéseit, küzdelmét, 
tehetetlenségét, alkalmi eredményességét a cigány, a be
tyár és az egyéb bűnözéssel szemben, továbbá a vármegye 
rendészetének alapvető jellemzőit: annak követő jellegét, 
az ún. késleltetett helyszín intézményét, a csendbiztosi 
és a pandúrrendszer működtetési mechanizmusát. Kitért 
az 1840-1890 között működő mezei rendőrségre, illet
ve az annak tagjait foglalkozásukból eredően támogató 
különböző személyekre (őrökre, csőszökre, bakterokra, 
gátőrökre, vadászokra). Előadásában hangsúlyos helyet 
foglalt el a Csendörség Közép-Dunántúli -  VI. Csendőr- 
kerület -  szervezete és kapcsolata Fejér vármegyével és 
Székesfehérvár szabad királyi várossal.

Zeidler Sándor A polgári magyar állam központo
sított közbiztonsági őrtestülete öltözékének és felsze
relésének specifikumai című előadásában ismertette a 
Habsburg-haderő vadászalakulataitól eredeztethető, ún. 
csendörkalap történetét, szólt a lövészbojtról is, amely az 
Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregéből került át 
a magyar királyi csendörség legénységi egyenruhájára. 
A fegyverek közül az előadó az 1910 M. Frommcr Stop 
ismétlőpisztolyt (ebből 10 ezer darab készült a csendörség 
számára) és a csendörségi szuronyt jellemezte. A marok- 
lőfegyver 1910-1919 között volt rendszeresítve a csend- 
őrségnél, azt megelőzően a Gasser típusú forgópisztoly, 
utána pedig az. 1919 M. Frommer-pisztoly volt a szolgálati 
pisztoly. A kizárólag a csendörségnéi rendszeresített szu
ronyt a szabályzatoknak megfelelően a csendőr a puská
jára tűzve, a legénység pedig oldalfegyverként is viselte.

Az argentin csendörség múltját vázolta fel előadásában 
Boda József, bemutatva a latin-amerikai testület létreho
zásának körülményeit, s kitérve más argentin rendvédel
mi szervezetekre is. Az előadó részletesen foglalkozott a 
csendörség szervezeti felépítésével, kiképzési és oktatási 
rendszerével, a rendfokozati és előmeneteli lehetőségek
kel. ismertette az argentin csendörség különböző speciális 
alakulatait, nemzetközi kapcsolatait és békemissziós sze-

__repvállalását, végül elemezte a szervezet hatékonyságát.
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Zétényi Zsolt A Képíró-per jog- és rendvédelem-tör
téneti tanulságai című előadásában először röviden jel
lemezte a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnökének 
(VKF) Bírósága, mint ítélő bíróság 1944. január 24-én (és 
nem 22-én) kihirdetett, 1944. február 18-án jogerőre emel
kedett H. 448/43/118. számú ítéletét. Tényként állapította 
meg, hogy a délvidéki vonatkozású karhatalmi parancsok 
szakszerűek és törvényesek voltak, de az írott parancstól 
egyes parancsnokok eltértek, különösen az utolsó napon, s 
az események tömeges vérengzésbe és rablásba torkollot
tak. A terület nagysága és a jelenlévő, nagyobbrészt katonai 
és kisebb részt csendőri erők nagysága miatt nem állítható, 
hogy ebben a teljes állomány részt vett volna. Mindazon
által az intézkedő katonák és a rendvédelmi állomány tagjai 
különleges agresszív, irracionális lelkiállapotba kerültek, 
amely súlyosan kriminális, gátlástalan bűnelkövető maga
tartásba torkollott. Okai között a parancsnokok mindenáron 
való eredményre törekvése, az át nem gondolt szóbeli pa
rancsok, a partizánoktól való fenyegetettség állandó han
goztatása és korábbi tényei, a nagy hideg miatt fogyasztott 
jelentős mennyiségű szeszesital, s bizonyos körben az érté
kes anyagi javak megszerzésére törekvés, vagyis a kapzsi
ság játszott szerepet. Ám ilyen körülmények között is ér
vényesült a katonai életviszonyok részét jelentő ellenőrzés 
és fegyelem; a jogszerű állapot helyreállítása január 23-án 
délután két óra tájban megtörtént, miután a súlyos terrorcse
lekmények hírére a vezérkari főnök intézkedett a rend hely
reállításáról. E rendelkezést késve hajtották végre, de több 
a százat vagy ezret is elérő számú, nagyrészt zsidó feleke
zetű, ill. szerb nemzetiségű személy szabadon bocsátása, 
s egyes vallomások szerint a bocsánatkérés is megtörtént. 
A szerb vizsgálatok 1044 főben állapították meg a gyilkos
ságok számát, ugyanakkor a korabeli vizsgálatot vezető Dr. 
Babos hb. ezredes 1945-1946-ban a Népügyészségen és a 
Népbíróságon 897 áldozatot jelölt meg. A világháború tör
ténetében páratlan és példaértékű, hogy egy hadviselő fél 
saját fegyveres erőinek tagjait bíróság elé állítja és elítéli, to
vábbá, hogy az áldozatoknak kártérítést fizet. Ugyanakkor 
megállapítható az is, hogy a felelősségre vonás a csendőrök 
terhére elfogultan, a törvényben nagyobbrészt egyébként 
bele sem foglalt eljárási garanciák mellőzésével történt, 
nagy valószínűséggel ártatlan személyekkel szemben vagy 
más bűncselekményben bűnös, tehát a VKF bíróság hatás
körébe nem tartozó cselekmények miatt is ítélkeztek, álla
pítottak meg bűnösséget. Alaptalan az az állítás, hogy az 
1944-1945-ös szerb partizánbosszú a délvidéki razzia miatt 
történt volna. A valóság az, hogy egy szerb nemzetstratégi
ába illeszkedő etnikai tisztogatás, népirtás történt, aminek 
felelősei máig büntetlenségei élveznek, megbüntetésüket a 
magyar állam soha nem kérte. Az ügy 1944 utáni utóélete 
a törvénytelen perek sorozata, beleértve a Képíró Sándor v. 
csendőr százados ellen folytatott eljárást is, amelyben már 
a vádemelés és a vád törvényessége is vitatható volt, s a per 
adatai azt támasztották alá, hogy a vádlott nem követett el 
bűncselekményt. Az ügy hatalmas adattárat jelent a rend
védelem-történet és a jogtörténet számára.

Az ebédszünet után Suba János ült a levezető elnöki 
székbe, s elsőként Csóka Ferenc tartotta meg előadását 
A Magyar Királyi Csendörség története a levéltári fórrá-



történeti szemle
sok tükrében címmel. Az előadó sajnálattal vette tudomá
sul, hogy a M. Kir. Csendörség irattári, levéltári anyaga 
csaknem teljes egészében megsemmisült. Lengyel László 
csendőr századostól tudható a „miért és hogyan?” Vitat
hatatlanul fontos mindenfajta csendörségi forrás számba
vétele -  a másfél évtizede megkezdett és jelenleg is folyó 
munka részeként most a „többnevü” Titkosszolgálati Le
véltár anyagát, pontosabban az annak részét képező, 4.1. 
számú, „Állambiztonsági munkához készült háttéranya
gok (A-anyag)" című, 1945-1990 között létrejött, de az 
1910 1995. években keletkezett iratokat tartalmazó gyűj
temény csendörségi forrásait veszik számba. Az előadó 
szólt ezen anyagnak Pcijési György csendőr főhadnagy 
értékes gyűjteményéhez fűződő kapcsolatairól is.

Ságvári György az Egy csendőr Örs „távbeszélgeté
si könyve", mint történeti forrás című előadásában a M. 
kir. miskolci VII. csendörkerület Verpeléti Örsének „Táv
beszélgetési Könyv” fejlécet viselő, a Hadtörténeti Mú
zeumban őrzött okmányfüzetét ismertette. A füzet, ren
deltetésének megfelelően, mintegy naplószerüen. rövid 
kivonatokat, összefoglalásokat tartalmaz az őrs fogadott 
és kezdeményezett hivatalos telefonbeszélgetéseiről az 
1941—1944-es évekből. Éppen a világháborús négy év 
teszi érdekessé a történész számára a füzetet. Megis
merhetjük egy csendőrére működését, feladatait a hábo
rú éveiben. A füzetből egy konkrét földrajzi tájegység, a 
Mátraalja háborús éveinek történései ismerhetők meg, ki
csiben megjelenítve a vidéki Magyarország háborús hét
köznapjait.

Hodos Gábor is érdekes témát választott, előadásának 
címe: A csendőrség megítélése a korabeli magyar sajtó
ban. Hodos a magyar rendvédelem és közbiztonság egyik

a dualizmus korában nagy vihart kavaró - ,  már-már el
feledett bűnügyét és annak társadalmi vetületét ismertette. 
A Budapesttől kb. 60 km-re DK-re fekvő Dánospusztán, 
a mai Dánszentmiklóson 1907 júliusában négyes gyilkos
ság történt. Az eset nagy nyilvánosságot kapott, nemcsak 
a négy ember erőszakos halála miatt, s nem is az elköve
tők roma etnikuma miatt, hanem mert két egykori kiemel
kedő politikusunknak, Wekcrlc Sándornak és Rakovszky 
Istvánnak, a számvevőszék elnökének is itt voltak birto
kai. Az áldozatok között volt Rakovszky majorsági ko
csisa is. Az elkövetők a család valamennyi tagjának le
mészárlása után egy csárdát is kifosztottak. Az akkori III. 
csendörkerületben egy csendőrre 26,66 km2 és 1923 lakos 
jutott: ez a tény a korabeli sajtó figyelmét elkerülte. Az 
előadó több korabeli újságba is belelapozott; az ellenzéki 
szociáldemokrata Népszava élesen bírálta a rendvédelmi 
szerveket -  nem végzik jól a munkájukat, nem a valódi 
elkövetőket keresik - , s nemcsak a csendörséget ostoroz
ta. hanem a rendőrséget is. A „Kis” bulvár ellenben kiállt 
mellettük: „Nem ismerünk tökéletesebb közrendészeti in
tézményt a Magyar Királyi Csendörségnél” -  írta a lap. Az 
első időszakban tényleg voltak ballépések, de már július 
2 1 -én. két nappal az elkövetés után a közelben tartózko
dó. kóborló vándorcigányokra terelődött a gyanú. Az új

ságok is erre a tényre figyeltek fel, a csendörség is nyo
mozott, s Budapestről négy detektív szállt ki a helyszínre. 
A monori csendőr önnester, Navratil László olyan infor
mációt kapott egy cigányasszonytól, hogy a Kolompár 
Balog család gyilkosságra készül, de azt nem tudta, hol 
és mikor. Az előadó nem felejtette el megemlíteni, hogy 
ennek a négyes gyilkosságnak a felderítése egybeesett a 
daktiloszkópia magyarországi bevezetésével: ujjlenyomat 
alapján sikerült rábizonyítani az elkövetőkre a bűntény el
követését. Ezt a sikert a külföldi lapok is méltatták. Az el
követők perc 1908 áprilisában kezdődött, két hétig tartott, 
az ítélethozatal azonban hatalmas felháborodást keltett, 
mert a kormánypárti Budapesti Hírlap már előre megírta 
az akasztás tényét. A Pestvidéki Bíróság ítélete szerint a 
cigányokat, mint kultúrálatlan, alsóbb civilizációs fokon 
lévő népcsoporthoz tartozókat a Rónay Kamill vezette 
testület életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte. A társa
dalmi problémát a kormány úgy próbálta kezelni, hogy 
gróf Andrássy Gyula belügyminiszter Joanovich Sándor 
személyében cigányügyi biztost nevezett ki a kérdés ren
dezésére, és utasította a csendörséget, hogy a legszigorúb
ban járjon el a portyázó cigánykaravánokkal szemben.

A konferencia utolsó előadását Simon F. Nándor tar
totta Az első polgári magyar központosított közbiztonsá
g i őrtestület szolgálati igazolványai a két világháború 
között címmel. A M. Kir. Csendőrség tiszti és legénysé
gi állománya részére a két világháború között két -  ún. 
alap -  szolgálati igazolványt rendszeresítettek: az elsőt, 
amely egy zöld színű, puha borítójú könyvecske volt, az 
első világháborút követő forradalmak után, a másodikat 
pedig, amely egylapos, évenként bárcával érvényesített 
igazolvány volt, az 1920-as évek második felében ve
zették be. Ez utóbbinak két változata ismert; kezdetben a 
Magyar Királyság középcimerét, utóbb pedig a kiscíme- 
rét helyezték el az igazolványon. A kor rendvédelmi tes
tületéinek igazolványaihoz hasonlóan, az 1920-as évek 
okmányainak megfelelő színvonalú, szigorú számadású 
nyomtatványként kezelt szolgálati cscndőrigazolványok 
egységesek voltak, ugyanolyan igazolvánnyal rendelke
zett a csendörtiszt is, mint a legénységi állományú csend
őr vagy a próbacsendör. A csendőmyomozóknak két 
szolgálati igazolványuk volt: a „rendes” igazolványon 
egyenruhás, a másodikén polgári ruhás csendőr képe sze
repelt. A csendőmyomozói igazolvány előlapja, amely a 
tulajdonos nevét, rendfokozatát és az adott csendörkerü- 
lct számát tartalmazta, teljesen azonos volt az egyenruhás 
csendőrökével, a hátlapján azonban feltüntették, hogy az 
igazolvány tulajdonosa polgári ruhában szolgálatot telje
sítő csendőr. Ismertek írógéppel szerkesztett igazolványok 
is: ezeket például a különböző honvédségi alakulatok csa- 
patcsendörei részére állították ki. Érdekesség, hogy a Vö
rös Hadsereg által megszállt magyar területeken magyar
orosz nyelvű csendörigazolványok is léteztek, a nyugaton 
hadifogságba került csendőrök közül többen angol nyelvű 
csendörigazolványt kaptak.

Simon F. Nándor


