
1871 ta va szán a nép sze rû pest-bu dai élc lap, az
Üs tö kös egyik szá ma cím ol da lán a Biró Mi hály cí -
mû „nép bal la dá val” je lent meg, mely nek el sõ stró -
fá ja így szólt: 

Mit a szél zúg, a le vél súg,
Mit min den fû szál tud:

„Te ad tad el a hõ sö ket,
Te vol tál ha lá luk!”1

A ver set az a per ih let te, me lyet a kisgörgényi bir -
to kos Bí ró Mi hály in dí tott Or bán Ba lázs el len, aki
Szé kely föld le írá sa cí mû mû vé ben nyom ta tás ban
is ne ki sze gez te a vá dat, me lyet ak kor már majd két
év ti ze de sut tog tak és ki a bál tak: Bí ró Mi hály volt a
Szé kely föl dön 1851–1852-ben le lep le zett Habs -
burg-el le nes szer vez ke dés áru ló ja. Bí ró nak az
1860. ok tó be ri dip lo ma ki adá sa utá ni po li ti kai
kur zus vál tást kö ve tõ en 1861-ben már ön vé del mi
nyi lat ko za tot kel lett köz zé ten nie, de Marosszék
köz gyû lé se er köl csi ha lott nak nyil vá ní tot ta, en nek
el le né re 1871-ben is kö röm sza kad tá ig ta ga dott, és
saj tó per in dí tá sá val vé de ke zett – mind hi á ba.2 Sze -
re pét az óta a tör té net tu do mány rész le te i ben is fel -
fed te, meg erõ sít ve a kor tár sak íté le tét.3

Az Üs tö kös ma ga biz to san fo gal ma zott: csak
azt mond ja ki, „mit min den fû szál tud”. De va jon
ki je lent he tõ-e, hogy a tár sa da lom ál ta lá ban vé ve
ilyen pon to san azo no sí tot ta az 1848–1849-es sza -
bad ság harc ka to nai le ve ré se után a ró la a ha ta lom
bir to ko sa i nak in for má ci ó kat szol gál ta tó tit kolt in -
for má to ro kat? Igen el lent mon dá so san nyi lat koz -
tak ma guk e kor szem ta núi: egy szer re tet ten ér he -
tõ ná luk a fruszt rá ció, a ki szol gál ta tott ság ér zé se, 2014/11

Tud ni akar ta, be osz tott
rend õr hi va tal no kai 
kik tõl, mi lyen fel té te lek
mel lett, mi lyen 
in for má ci ó kat kap nak.
Igényt tar tott ar ra,
hogy is mer je bár mi fé le
pénz be li ho no rá lás ban
ré sze sü lõ 
kon fi den se i ket, 
õ ad has son en ge délyt
al kal ma zá suk ra.

DE ÁK ÁG NES

MIT MIN DEN FÛ SZÁL TUD?
Meg fi gye lõk és meg fi gyel tek Er dély ben 
az 1850-es évek de re kán



ahogy hang sú lyoz zák a fe nye ge tõ fi gye lõ te kin te tek ál lan dó je len lét ét a min den -
nap ok ban; más részt utóbb úgy nyi lat koz nak, nem volt ne héz azo no sí ta ni és ki ját -
sza ni a ha ta lom hát tér be hú zó dó együtt mû kö dõ it. S a tör té nész nek sincs könnyû
dol ga, hi szen az in for má to rok  ki lét ének fel fe dé se az egy kor oly szi go rú an õr zött
rend õr sé gi ira tok át ta nul má nyo zá sa után is csak rész ered mé nyek kel ke cseg te tõ fel -
adat. Egy szer re tud ha tunk töb bet és ke ve seb bet, mint a kor tár sak. Töb bet, hi szen a
fenn ma radt rend õr sé gi ak ták, ha nem is min dent, de so kat fel tár hat nak leg alább
egy-egy idõ szak ból, leg in kább a va la mely rend õri szerv vel töb bé-ke vés bé rend sze -
re sí tett kap cso lat ban ál ló sze mé lyek rõl; más részt vi szont ke ve seb bet, hi szen ezek a
fel jegy zé sek csak el vét ve fe dik fel azon bi zal ma so kat, akik hé be-hó ba, ál lam pol gá -
ri el hi va tott ság ból, egy-egy hi va tal nok irán ti sze mé lyes „elõ zé keny ség bõl”, avagy
hi va ta li elõ lép te tés vagy más elõny szer zés cél já ból ezt-azt súg tak a rend õri vagy
köz igaz ga tá si ve ze tõk fü lé be, vagy csak han gu lat je len té se ket ír tak az ál lam pol gá ro -
kat fog lal koz ta tó kér dé sek rõl. Tud nunk kell te hát, hogy amit a tör té nész fel tár, egy
sze le te csu pán az ál lam pol gá ro kat meg fi gye lés alatt tar ta ni kí vá nó ál lam rend õr ség
in for má ci ós csa tor ná i nak.

A tör té nész sze ren csé je az, hogy az 1852 áp ri li sá ban élet re hí vott Leg fel sõ Rend -
õr ha tó ság ve ze tõ jé nek, Johann Kempen von Fichtenstamm bá ró al tá bor nagy nak jó
ka to na ként a ci vil igaz ga tás ban is a leg szi go rúbb cent ra li zá ció volt az esz mény ké pe.
Az ál lam rend õr sé gi te vé keny ség tel jes cent ra li zá lá sát tûz te ki cél ként. Tud ni akar ta,
be osz tott rend õr hi va tal no kai kik tõl, mi lyen fel té te lek mel lett, mi lyen in for má ci ó kat
kap nak. Igényt tar tott ar ra, hogy is mer je bár mi fé le pénz be li ho no rá lás ban ré sze sü lõ
kon fi den se i ket, õ ad has son en ge délyt al kal ma zá suk ra. Így azu tán el ren del te elõ ször
1852-ben, majd egy év vel ké sõbb is, hogy a rendõrigazgatóságok, il let ve a tar to má -
nyi kor mány zó sá gok/hely tar tó ság ok kö zöl jék kon fi den se ik ada ta it: név, fe le ke zet,
élet kor, csa lá di ál la pot, elõ é let, tu laj don sá gok és ké pes sé gek rö vid jel lem zé se, az al -
kal ma zás mód ja, an nak fel tét elei, al kal ma zá sa idõ höz kö tött vagy ál lan dó, a ho no rá -
lás mó do za ta, az ügy nök fe dõ ne ve vagy kód ja sze re pelt a be kül den dõ ada tok lis tá -
ján. 1853 után tel jes össze írás ra már nem ke rült sor, csak az idõ köz ben le zaj lott vál -
to zá so kat je len tet ték Kempen szá má ra. 

A rend õr igaz ga tók, kor mány zók/hely tar tók, il let ve az ál ta luk meg bí zott be osz tott
hi va tal no kok Kempen jó vá ha gyá si jo ga mel lett lé nye gé ben önál ló an dön töt tek az
ügy nö kök fel vé te lé rõl, il let ve el bo csá tá sá ról, s õk ha tá roz hat ták meg az el len szol gál -
ta tás mi ben lét ét és mér té két is. A ren del ke zés re ál ló in for má ci ók ar ra val la nak, hogy
jó részt ön ként ajánl ko zók ból vá lasz tot tak, de er re vo nat ko zó an meg bíz ha tó ada tok –
Er dély vo nat ko zá sá ban kü lö nö sen – nem áll nak ren del ke zés re.

A Kempenhez be kül dött je len té sek alap ján azon ban azt fel tér ké pez het jük, hogy
az Er dé lyi Nagy fe je de lem ség élén ál ló Karl zu Schwarzenberg her ceg ve zet te ka to nai
és pol gá ri kor mány zó ság, va la mint a he lyi rendõrigazgatóságok ki ket fog lal koz tat tak
va la mi lyen el len szol gál ta tás fe jé ben 1852–1854 kö zött. 1854 utá ni in for má ció vi -
szont eb bõl az év ti zed bõl egyet len er dé lyi közigazgatási/rendõri/katonai ha tó ság
kon fi den se i rõl sem áll ren del ke zé sünk re (ahogy a kö vet ke zõ bõl is csak el vét ve).

Az er dé lyi ka to nai és pol gá ri kor mány zó ság in for má to rai

1852 nya rán Schwarzenberg kor mány zó azt az in for má ci ót to váb bí tot ta Bécs be,
hogy ál lan dó kon fi den se nincs, al kal man ként azon ban négy fõ szol gá la ta it ve szi
igény be: a kisgörgényi föld bir to kos szé kely ne mes Bí ró Mi há lyét, az egy ko ri csá szá -
ri tiszt fõ had nagy, majd hon véd fõ had nagy mér nök Deésy Er nõ ét (aki még tö rök or -
szá gi emig rá ci ó ja ide jén állt az oszt rák rend õr ség szol gá la tá ba4), a csík sze re dai
Boross Ig nác egy ko ri csá szá ri szá za do sét, akit hon véd múlt ja mi att meg fosz tot tak52
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rend fo ko za tá tól, és a Há rom szék ben la kó, szin tén egy ko ri csá szá ri ka to na Beretzkyét
(ke reszt ne vét nem is mer jük).5

Az 1853 ta va szán Bécs be kül dött kor mány zó sá gi kon fi dens lis tán ez zel szem ben
már 13 fõ sze re pel, sõt jel zik, hogy ezen kí vül még van nak, akik hé be-hó ba szál lí ta -
nak in for má ci ó kat, s azért kap nak né mi el len szol gál ta tást (de mi vel fo lya ma tos kap -
cso lat ban nem áll nak a kor mány zó ság gal, a lis tá ra nem vet ték fel õket). Az egy év vel
ko ráb ban je len tet tek kö zül csak Bí ró és Boross ne vé vel ta lál ko zunk új ra, mind ket te -
jük rõl na gyon el is me rõ en szól nak, in for má ci ó i kat meg bíz ha tó nak és ér té kes nek mi -
nõ sí tik. A bi zal mi ak zö mét azon ban új sze mé lyek al kot ták. Meg le põ el sõ lá tás ra a
na gyon tu da tos épít ke zés re uta ló föld raj zi ta golt ság. A kö vet ke zõ hely sé gek bõl je len -
te nek ugyan is ügy nö kö ket: Ko lozs vár ról (Karl Justi, a 2. ro mán ha tár õr ez red volt
tiszt je, ma gán zó, aki ál lí tó lag már 1848–1849-ben is tel je sí tett bi zal mi fel ada to kat a
csá szá ri ha tó sá gok nak), Fogarasról (Friedrich Nagler, szász pos tai al kal ma zott),
Nagy sze ben bõl (Anton Ru dolf Kastner, ti ro li szü le té sû szí nész), Szilágylompértról
(Mak rai Sá mu el, ura dal mi al kal ma zott, volt hon véd), Bánffyhunyadról (De ák Mik lós
sza bó, ma gán zó), Sár vá sár ról (az 1849 óta fa lu si jegy zõ Mócsi Ist ván), Oláh mo nos -
tor ról (!) (Peter Lapustyn, ro mán anal fa bé ta pa raszt!), Szentgericérõl (Si mon Jó zsef
ne me si föld bir to kos, 1848–1849-ben a for ra da lom lel kes tá mo ga tó ja),
Csíkszentmártonból (Todor Ilyes ro mán „pa pír gyár bér lõ”), Ma ros vá sár hely rõl
(Bélteki Kár oly, szé kely ne mes, 1853-ban egy ólom bá nya-tár sa ság tag ja – ál lí tó lag
már 1848 elõtt is, majd 1848-ban Puchner An tal bá ró al tá bor nagy,  er dé lyi fõhad-
parancsnok szá má ra tel je sí tett bi zal mi szol gá la to kat; Orlowska Orszi, szül. Boér, a
ga lí ci ai hi va tal nok férj tõl kü lön élõ fe le ség, aki azért le he tett ke re sett ügy nök, mi vel
test vé re, Boér Nina el ítélt ként sze re pelt az 1851–1852-ben fel gön gyö lí tett er dé lyi
for ra dal mi szer vez ke dés ben).6 Lapustyn pél dá ja azon ban jel zi, hogy eb be a név sor -
ba a kor mány zó ság fel vet te a ka to nai ke rü le ti pa rancs nok sá gok bi zal ma sa it is, hi -
szen az anal fa bé ta fa lu si ro mán pa raszt alig ha tart hat ta a kap cso la tot köz vet le nül a
Nagy sze ben ben mû kö dõ kor mány zó ság gal. A föld raj zi sok szí nû ség te hát eb bõl is
adód ha tott, de az is el kép zel he tõ, hogy Schwarzenberg kor mány zó tu da to san tö re -
ke dett a tar to mány te rü le té nek „le fe dé sé re”, s nem kor lá toz ta az ügy nök szer zést a
tar to má nyi köz pont ra.

A fe le ke ze ti össze té tel is igen di ver zi fi kált: a 12 fõ kö zött (Orlowska fe le ke ze ti
ho va tar to zá sát nem kö zöl ték) 5 ka to li kus, 4 re for má tus, 2 or to dox és 1 evan gé li kus
sze re pelt.

A fe le ke ze ti meg osz lás már jel zi a nem ze ti sé gi össze té telt is: két ro mán, egy
szász, két va ló szí nû leg tar to má nyon kí vü li szár ma zá sú sze mély mel lett a töb bi ek
mind ma gya rok. Ez nyil ván va ló an el sõ sor ban a cél cso port tal állt össze füg gés ben, hi -
szen egy ér tel mû, hogy el sõ sor ban a ma gyar la kos sá got kí ván ták meg fi gye lés alatt
tar ta ni. Fi gye lem re mél tó to váb bá Schwarzenberg kor mány zó azon még 1852. nyá ri
meg jegy zé se, mely sze rint a több nem ze ti ség ál tal la kott te rü le ten a nem ze ti cso por -
tok kö zöt ti el len sé ges lég kör elõ se gí tet te, hogy a ri vá lis nak te kin tett nem ze ti sé gi cso -
port tag ja i ról tit kolt in for má ci ó kat szol gál tas sa nak egyes la ko sok, s ez né mi leg eny -
hí tet te a hasz nál ha tó s meg bíz ha tó „hi va tá sos” ügy nö kök szer zé sé ben ta pasz talt ne -
héz sé ge ket.7

Ér de kes kü lönb ség az, hogy míg a ma gya rok mind anya gi szol gál ta tás el le né ben
mû köd tek, egy ro mán (Ilyes) és a szász (Nagler) ese té ben je lez ték, hogy pat ri ó ta el -
hi va tott ság ból (szük ség ese tén leg fel jebb költ ség té rí tés el le né ben) je len te nek. 

A 30–40 év kö zöt ti ek vol tak kö zöt tük túl nyo mó több ség ben. Egy fõ rõl tud juk biz -
to san, hogy tar to má nyon kí vü li szü le té sû volt, 7 sze mély nél a szü le té si he lyet saj -
nos nem tün tet ték fel, a töb bi ek mind Er dély ben szü let tek – az az fel te he tõ leg a tar -
to má nyon be lül szü le tet tek vol tak több ség ben.

53
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Egy év vel ké sõbb, 1854-ben ki lé pett a szol gá lat ból Kastner, s az év kö ze pé re Mak -
ra i ról, De ák ról, Mócsiról s Lapustynról is ugyan ezt je len tik. Bár Kempen meg kö ve -
tel te, a rend õr igaz ga tók és a kor mány zó ság is meg le he tõ sen el ha nya gol ta az egyes
kon fi den sek ki lé pé sé nek, il let ve el bo csá tá sá nak azon na li je len té si kö te le zett sé gét,
ezért az tán nem tud juk, a ne ve zet tek ese té ben mi volt az oka az al kal ma zás meg sza -
ka dá sá nak. Az utób bi hár mat azon ban va ló já ban át vet te a ko lozs vá ri rend õri ha tó -
ság, így rend õr sé gi al kal ma zá suk tény le ge sen nem szûnt meg. Új ügy nö kök bõl sem
volt azon ban hi ány, be lé pett az év fo lya mán 7 fõ: Anton Theil (el bo csá tott ka to na,
föld mé ré si mun ká la tok nál al kal ma zott szamosújvári la kos, ho no rá ri um nél kül),
Georg Hagyi-Gidro (csík sze re dai or to dox ro mán ként jel lem zik, já rá si hi va tal nok, az
ud var he lyi ka to nai pa rancs nok ság al kal maz ta)8, majd  Sláby Jó zsef (a ko lozs vá ri pi -
a ris ta gim ná zi um za la eger sze gi szü le té sû igaz ga tó ja, ho no rá ri um nél kül), Anton
Pfenningsdorf (ko lozs vá ri szü lész, ho no rá ri um nél kül), Karl Oppaun (bu ko vi nai szü -
le té sû ko lozs vá ri vá ro si seb or vos, al kal man kén ti fi ze tés sel és költ ség té rí tés sel), Josef
Sandini (Ma ros vá sár he lyen szü le tett gö rög ka to li kus se bész, ko lozs vá ri la kos, al kal -
man kén ti fi ze tés sel), Georg Bacher (1849 elõtt hosszú ide ig a nagy sze be ni rend õri
ügyek ve ze tõ je). Sláby, Pfenningsdorf és Sandini azon ban – ahogy lát ni fog juk – sze -
re pelt a ko lozs vá ri rend õr igaz ga tó lis tá ján is, ez is mét csak ar ra utal hat, hogy a kor -
mány zó sá gi lis tá ba fel vet tek olya no kat is, akik köz vet le nül nem a kor mány zó ság nak
je len tet tek.9

Össze sen két sze mély ta lál ha tó a ki mu ta tá sok ban, akik rend sze res ho no rá ri um -
ban ré sze sül tek, egyi kük Georg Bacher, a volt nagy sze be ni vá ros ka pi tány, aki fel te -
he tõ leg idõs ko rá ra va ló te kin tet tel (1854-ben hat van nyolc éves) ré sze sült ab ban; a
má sik a ko ráb ban al kal ma zott szí nész Kastner, az õ ese té ben még ta lál gat ni sem tud -
juk az okot.

De ter mé sze te sen nem csu pán a kor mány zó ság, ha nem az ál lam rend õr sé gi adat -
gyûj tés sel el sõ sor ban meg bí zott he lyi rendõrigazgatóságok is ki ala kí tot ták a ma guk
in for má to ri há ló za tát, ha át fe dés, amint lát ni fog juk, ki mu tat ha tó is a kor mány zó ság
in for má to rai és a rend õri szer vek bi zal ma sai kö zött.

A rend õr igaz ga tók ügy nö kei

Ami kor az er dé lyi kor mány zó ság be szá mo lót ké szí tett az 1850. évi te vé keny ség -
rõl, a vá ros pa rancs nok sá gok (a ké sõb bi rendõrigazgatóságok) mû kö dé sé ben az út le -
vél ügy és az ide gen ren dé szet mel lett a „rend õr sé gi meg fi gye lõ te vé keny sé get” je löl -
ték meg mint olyan te rü le tet, amely még kí ván ni va ló kat hagy ma ga után. Ezt jó részt
an nak tu laj do ní tot ták, hogy az ál lo mány nagy részt er dé lyi ek kel töl te tett be, akik szá -
má ra is me ret len volt az ilyen tí pu sú te vé keny ség.10 A kö vet ke zõ hó na pok, évek so -
rán azon ban ki ala kul tak a rendõrigazgatóságok he lyi in for má ci ós csa tor nái is, mu -
tat ják ezt a Kempenhez be fu tott je len té sek.

A nagy sze be ni rend õr igaz ga tó 1852-ben össze sen egy fõ, Wargha Já nos (csend õr -
sé gi szál lás mes ter, al kal mi fi ze tés sel, sze mé lyi ada to kat nem kö zöl tek ró la) al kal ma -
zá sát je len tet te. 1853-ban ál lan dó fi ze tett ügy nö köt nem tar tott, mi vel nem ta lált ar -
ra al kal mas, tel je sen meg bíz ha tó egyént. Ese ten kén ti dí ja zás sal vi szont 7 fõt  je len -
tett (saj nos az adat la pot mind egyik eset ben na gyon hi á nyo san töl töt te ki): Joseph
Casper (nagy sze be ni vá ro si hi va tal nok, ko ráb ban ka to na, al kal man kén ti ho no rá ri -
um mal), Gottlieb Leutschaft (viasztekercseresztõ, 1848–1849-ben vá ro si gár dis ta -
ként har colt a ma gyar fel ke lõk el len, ki tün te tést is ka pott, al kal man kén ti fi ze tés sel),
Aloys Römer (lóspekuláns, al kal man kén ti ho no rá ri um mal), Joseph Krauß (mor va or -
szá gi szü le té sû fõ pin cér, al kal man kén ti fi ze tés sel), Johann Kalubner (al só-auszt ri ai
szü le té sû nagy sze be ni fõ pin cér, al kal man kén ti fi ze tés sel), An na Günzburg (he lyi54
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szü le té sû szol gá ló, al kal man kén ti fi ze tés sel), Regine Wachsmann (egy hely be li pol -
gár ár vá ja, kosztosiskola ve ze tõ je, al kal man kén ti dí ja zás sal). Ezen kí vül szá mon tar -
tot tak dí ja zás nél kül 6 fõt: Franz Hößler (a Bécs vá ro sá hoz cím zett szál lo da tu laj do -
no sa, vá ro si pol gár, a kül sõ ta nács tag ja), Karl Pfaffenhuber (le ve le zõ, szász vá ro si hi -
va tal nok), Carl Alesius (földmérõhivatali ír nok), Karl Hartmann (a kor mány zó ság ír -
no ka, 1848–1849-ben Puchner szá má ra már tel je sí tett bi zal mi fel ada to kat), Michael
Theil  (nagy sze be ni ta nács nok, adó hi va ta li hi va tal nok), Johann Möffert (le ve le zõ, a
besz ter cei ke rü le ti ha tó ság ír no ka).11 Az adat la pok hi á nyos ki töl té se mi att csak a szü -
le té si ada tok áll nak ren del ke zés re (azok sem tel jes egé szé ben), esze rint tí zen er dé lyi
szü le té sû ek, s ezen be lül ha tan nagy sze be ni ek. Mint lát tuk, két le ve le zõ is ren del ke -
zés re állt Besz ter cé rõl, il let ve Szász vá ros ból. 1854-ben a dí ja zást nem ka pó sze mé -
lyek kö zül két fõ vel (Hoessler, Hartmann), a dí ja zot tak kö zül pe dig öt fõ vel (Kasper,
Leutschaft, Römer, Krauß, Kalubner) sza kí tot ta meg az össze köt te tést a rend õr igaz -
ga tó „nem meg fe le lõ hasz nál ha tó ság” mi att. Új ügy nö köt pe dig nem al kal ma zott.12

A ko lozs vá ri rend õr igaz ga tó 1852-ben két „szep lõt len hí rû” ma gyar al kal ma zá sát
je len tet te meg ne ve zé sük nél kül, mi vel a ti tok ban tar tást meg ígér te ne kik, s ezt
Schwarzenberg kor mány zó is res pek tál ha tó nak mi nõ sí tet te. Saj nos en nek kö szön he -
tõ en mi sem tud juk ki lé tü ket fel fed ni. 1853-ban min den eset re a rend õr igaz ga tó hat
fõt fog lalt be le je len té sé be: Karl Hegele (ki szol gált al tiszt, lo vász mes ter, a költ sé ge it
fe de zõ al kal mi ho no rá ri um mal), Bogátsi Jó zsef (a szé kely hu szár ez red ben szol gált,
majd 1851-ig az er dé lyi kor mány zó ság rend fenn tar tó ala ku la tá hoz tar to zott, ek kor
el bo csá tot ták, utá na gaz dál ko dó, al kal man kén ti ho no rá lás sal), Ale xan der Castiglioni
(er dé lyi szü le té sû bör tön õr, ka to na, al kal mi fi ze tés sel), Bá nó Ist ván (a ko lozs vá ri jog -
aka dé mia ta ná ra, böl cse let- és jog tu dor, a rend õr igaz ga tó hoz fû zõ dõ ba rá ti vi szony -
ra ala poz va, ho no rá ri um nél kül), a már em lí tett szü lész Anton Pfenningsdorf, va la -
mint Karl Popovits (sza bó mes ter, al kal mi ho no rá ri um mal).13 A ko lozs vá ri rend õr -
igaz ga tó poszt ján 1854 ta va szá ra vál to zás tör tént, s az új igaz ga tó sze rint a ré gi sem -
mi fé le ki mu ta tást nem ha gyott hát ra ügy nö ke i rõl, ezért ró luk sem mi fé le in for má ci -
ó ja nem volt, ma gá nak kel lett új ra ki ala kí ta nia az ügy nö ki kart. (Nem volt ez egye di
eset, a rend õr igaz ga tók más hol is mint egy sa ját bi zal ma sa ik nak te kin tet ték ügy nö ke -
i ket, más fe lõl az ügy nö kök sem fel tét le nül vél ték úgy, hogy au to ma ti ku san foly tat -
hat ják és akar ják foly tat ni ügy nö ki te vé keny sé gü ket egy új rend õr igaz ga tó szín re lé -
pé se után.) Így az új ve ze tõ csak há rom fõt tu dott ügy nök ként meg ne vez ni, Anton
Pfenningsdorfot – aki nyil ván ma ga je lent ke zett buz gón az új fõ nök nél – s két új sze -
mélyt: Sláby Jó zse fet és Josef Sandinit – ró luk a kor mány zó ság ügy nö kei kö zött már
szót ej tet tünk.14 Ha a je len té sek ben elõ for du ló nyolc ügy nök ada ta it össze sít jük, köz -
tük túl nyo mó több ség ben vol tak az Er dély ben szü le tett ka to li ku sok (ki vé telt egyet -
len gö rög ka to li kus je len tett, más kü lön ben pe dig két ma gyar or szá gi szü le té sû ma -
gyar), egyet len ki vé tel lel mind há za sok, élet ko ruk 37–63 év kö zött moz gott, de egy
ki vé tel lel mind 40 éven fe lü li ek vol tak.

A bras sói rend õr igaz ga tó 1852-ben két in for má tort al kal ma zott, mind ket tõt fi ze -
tés nél kül: L. von Langendorfot (he lyi szü le té sû szász ház- és zá log ház-tu laj do nos,
ho no rá ri um nél kül) és Dillmont adó fel ügye lõt (ke reszt név meg je lö lé se nél kül, szin -
tén ho no rá ri um nél kül). Egy év vel ké sõbb négy fõ sze re pel az ál ta la be kül dött lis tán,
köz tük fi ze tés nél kül az új ság író Ge or ge Bariþ, a ro mán nem ze ti moz ga lom is mert ve -
ze tõ je. Dillmont el tûnt a lis tá ról, fel buk kant vi szont to váb bi két új sze mély: Franz
Brodmann (ga lí ci ai szü le té sû fod rász, aki már ti zen egy éve a vá ros ban élt, al kal man -
kén ti ho no rá lás sal) és Mol nár Jó zsef (sza bó mes ter, ha vi 15 fo rint nyi ho no rá ri um -
mal).15 Lát ha tó an te hát egy ro mán, egy szász, egy ma gyar al kal ma zá sá val a nem ze ti -
sé gi cso por to kat kí ván ta le fed ni Dits rend õr igaz ga tó, a fod rász mes ter ség pe dig al kal -
mat nyúj tott a vá ros ban meg for du ló ide ge nek rõl, plety kák ról, a köz han gu lat ról stb.

55

2014/11



ala po sabb tá jé ko zó dás ra. 1854-ben azu tán vál to zat lan ügy nök lis tát ter jesz tett elõ,
csak Mol nárt so rol ta át az ál lan dó fi ze té sû ka te gó ri á ból az al kal man ként ho no rál tak
kö zé.16

A há rom rend õr igaz ga tó mel lett még az ud var he lyi ka to nai ke rü le ti pa rancs nok -
ság ügy nö ke i rõl áll nak ren del ke zés re 1852-bõl in for má ci ók a kor mány zó sá gi je len -
tés jó vol tá ból. Esze rint a pa rancs nok ság mint „az or szág po li ti ka i lag leg fon to sabb
pont ja” szin tén fog lal koz ta tott al kal man ként ügy nö kö ket al kal mi dí ja zás fe jé ben: a
már em lí tett Bí ró Mi hályt, He ge dûs Já nost (ma ros vá sár he lyi bí ró sá gi al kal ma zott),
Bo tos Al ber tet (andrásfalvai föld bir to kos). Emel lett Raimond tisz te le test Ud var hely -
rõl és Benkõ föld becs lõ ins pek tort (szin tén Ma ros vá sár hely rõl) dí ja zás nél kül.17

A rend õr in for má to rok ki lé te – sta tisz ti kai lá tó szög bõl

Bár mennyi re is tu da tá ban va gyunk a fenn ma radt nyil ván tar tás ok hi á nya i nak, két
ál ta lá nos meg ál la pí tást te he tünk. Egy részt meg le põ az ügy nök ál lo mány nagy mér vû
vál to zé kony sá ga, hi szen né hány sze mély tõl el te kint ve meg le põ en rö vid ide ig tar tot -
tak az ügy nö ki al kal ma zá sok. Dits bras sói rend õr igaz ga tó 1854-es je len té se az egyet -
len pél da a Kempenhez be kül dött ügy nök lis ták kö zött, mely nem szá molt be vál to -
zás ról a meg elõ zõ év hez ké pest! 

Más részt a hi va ta los ki mu ta tá sok ban sze rep lõ ügy nö kök szá mát te kint ve vi lá gos
– még ak kor is, ha tud juk, hogy a pénz be li el len szol gál ta tást nem él ve zõ bi zal mi le -
ve le zõk és sze mé lyes bi zal mi ak jó részt nem sze re pel nek azok ban –, hogy a kor társ
becs lé sek és a tény le ges ada tok tá vol áll tak egy más tól. De ter mé sze te sen a „rend sze -
re sí tett” in for má to rok mel lett szép szám mal akad hat tak olya nok, akik ön ként – ne -
vük meg je lö lé sé vel vagy anél kül – fel je len té se ket tet tek, s így a rend õr ség gel „hi va -
ta los” kap cso lat ban nem áll tak, ahogy azo ké is, akik csak ese ten ként s nem „fog lal -
ko zás sze rû en” de nun ci ál tak.

Az ál ta lá nos gya kor lat Er dély ben az volt, hogy ró mai szám mal vagy nagy-, il let -
ve kis be tû vel je löl ték a kon fi den se ket. Az is mert sze mé lyek ese té ben össze sen ki -
lenc fe dõ név for dul elõ (Belgrad, Bu da, Castelnuovo, Hartzfeld, Moldauer, Pa ris,
Piski, Stolzenburger, Willibald).

Mi lyen sta tisz ti kai jel le gû meg ál la pí tá so kat te he tünk az össze sen meg je lölt 51 fõ
sze mé lyi ada tai alap ján? 

Egy ér tel mû en a fér fi ak ját szot ták a ve ze tõ sze re pet, hi szen össze sen há rom nõ ne -
vé vel ta lál koz tunk. A kon fi den sek élet ko rát il le tõ en ta lán meg le pe tés le het, hogy
több sé gük (26 fõ) a har minc év fe let ti, idõ sebb ge ne rá ci ó ból ke rült ki, tí zen öt ven év -
nél is idõ seb bek vol tak (bár óva to san le het csak kö vet kez te té se ket le von ni, hi szen 22
fõ ese té ben is me ret len az élet kor), ez zel is össze füg gés ben a na gyobb ré szük fel te he -
tõ leg há zas. (E te kin tet ben is erõ sen hi á nyo sak az ada tok.) 

Az ügy nö kök túl nyo mó több sé ge er dé lyi szü le té sû volt, az is mert 33 szü le té si
hely ta nú bi zony sá ga sze rint össze sen öten szü let tek biz to san a bi ro da lom va la mely
nem a ma gyar ko ro na or szá ga i hoz tar to zó tar to má nyá ban (Al só-Auszt ria, Ti rol, Mor -
va or szág, Bu ko vi na, Ga lí cia), ket ten pe dig Ma gya ror szá gon. 

A fe le ke ze ti meg osz lás sze rint 16 fõ ka to li kus, 1 fõ gö rög ka to li kus, 3 fõ evan gé -
li kus, 4 fõ re for má tus, 4 fõ pe dig gö rög ke le ti val lá sú volt – a töb bi ek fe le ke ze ti ho va -
tar to zá sá ról nem áll ren del ke zés re in for má ció 

A fog lal ko zás szer ke ze tet il le tõ en az 1857-es nép szám lá lás meg fe le lõ ka te go ri zá -
lá sá ból in dul tunk ki,18 de a „hi va tal nok” ka te gó ri á ból ki met szet tük a „ta ní tó, ta nár”
ka te gó ri át, va la mint a „föld bir to kos” ka te gó ri á ból a „bér lõ, ura dal mi al kal ma zott” ka -
te gó ri át a gaz da tisz tek, lo vász mes te rek stb. szá má ra. Az az az ere de ti 18 ka te gó ria he -
lyett 20 ka te gó ri á ba so rol tuk be az ügy nö kö ket a „je len le gi fog lal ko zá suk ként” meg -56
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adott ada tok alap ján. Így a vá ro si, köz sé gi és ál la mi hi va tal no kok ugyan azon ka te gó -
ri á ba ke rül tek, s ide so rol ták a na pi dí jas ki se gí tõ ket is. Az „egész ség ügyi sze mély zet -
hez” tar toz tak az or vo sok, se bé szek, szü lé szek, bá bák, fog or vos ok. A „föld bir to kos”
ka te gó ria egy aránt ma gá ban fog lal ta a volt ne me si föld bir to kost és a pa rasz ti bir to -
kost is. Na gyon ve gyes ka te gó ria a „ház- és já ra dék tu laj do nos”, hi szen ide kel lett be -
so rol ni „já ra dék tu laj do nos ként” a nyug dí jat vagy kegy dí jat él ve zõ ket, va la mi ko ri
fog lal ko zá suk tól füg get le nül. Igye kez tünk a nõ ket is mert fog lal ko zá suk alap ján be so -
rol ni a táb lá zat ba, csak ak kor ke rül tek a „nõk” ka te gó ri á ba, ha er re nem volt le he tõ -
ség. Esze rint 13 fõ ke rült a hi va tal nok ka te gó ri á ba (an nak el le né re, hogy Kempen til -
tot ta hi va tal ban lé võ hi va tal no kok ef fé le fel ada tok ra va ló fel hasz ná lá sát), 2 fõ volt
lel kész, 1 fõ volt ta ní tó vagy ta nár, 1 fõ ka to na, 2 fõ író, mû vész, 3 fõ egész ség ügyi
dol go zó, 5 fõ föld bir to kos, 2 fõ bér lõ vagy ura dal mi al kal ma zott, 7 fõ ház- és já ra dék -
tu laj do nos, 6 fõ gyá ros vagy ipa ros, 1 fõ ke res ke dõ, 2 fõ ke res ke del mi se géd mun kás,
2 fõ ke rült a „nõk” ka te gó ri á ba, 4 fõ ese tén pe dig is me ret len a fog lal ko zás. Ha eze ket
az ada to kat össze vet jük a Ma gya ror szág ról kö rül be lül ugyan ezen évek bõl is mert 104
kon fi dens ada ta i val, mu tat koz nak né mi kü lönb sé gek: Ma gya ror szá gon sok kal ki sebb
a föld bir to kos ok ará nya (1 fõ), vi szont töb ben van nak a gyá ros-ipa ro sok s fõ ként a
ke res ke dõk. A hi va tal no kok vi szony lag ma gas szá ma azon ban ott is jel lem zõ.

A meg bí zók lát ha tó lag igye kez tek olyan bi zal ma so kat al kal maz ni, akik a tár sa da -
lom le he tõ leg szé le sebb szeg men sé re rá lá tást biz to sít hat tak, akár sa ját tár sa dal mi
stá tu suk (ma gyar ne me si föld bir to kos ok), akár fog lal ko zá suk foly tán (pin cé rek, ipa -
ro sok), mi vel a vá ro si la kos ság kü lön bö zõ ré te gei vet ték igény be szol gál ta tá sa i kat. 

Két fõ rõl nem tud juk, hogy ka pott-e, s ha igen, mi lyen el len szol gál ta tást in for má -
to ri mû kö dé sé ért, a kon fi den sek több mint fe le, 29 fõ tel je sít mé nye után ré sze sült
ho no rá lás ban, össze sen 3-an kap tak rend sze res ho no rá ri u mot, 17-en pe dig pénz be -
li el len té te le zés nél kül vé gez ték te vé keny sé gü ket. Az õ ese tük ben kü lö nö sen sö tét -
ben ta po ga tó zunk le het sé ges mo ti vá ci ó juk ról szól va. A rend õr sé gi ak ták er rõl nem
nyúj ta nak in for má ci ó kat, ab ban ma guk az in for má to rok nem szó lal nak meg. Pusz ta
fel té te le zé sek be pe dig nem sze ret nénk bo csát koz ni.

Köz pon ti le ve le zõk és ügy nö kök

A tar to má nyi ve ze tõ szerv, il let ve a rend õri ha tó sá gok in for má to rai mel lett azon -
ban a bé csi köz pon ti rend õri ve ze tés is igye ke zett köz vet len in for má ci ós há ló za tot
ki ala kí ta ni a bi ro da lom min den pont ján. En nek két for má ja volt. Köz pon ti ügy nö kö -
ket ál ta lá ban egy-egy fel adat ra, kor lá to zott – bár az ese tek több sé gé ben, úgy tû nik,
nem elõ re meg ha tá ro zott – idõ re küld tek ki a cél te rü let re. A bi zal mi le ve le zõk fel -
ada ta ez zel szem ben in kább az ál ta lá nos köz han gu lat jel lem zé se, háttérinformációk
szol gál ta tá sa volt. Az õ al kal ma zá suk fo lya ma tos le he tett, ha vi ál lan dó ho no rá ri um
vagy ese ten kén ti dí ja zás el le né ben. Ez a fel adat önál ló sá got fel té te le zett, a le ve le zõk
ál ta lá ban a tár sa dal mi hi e rar chia ma ga sabb ré te ge i bõl szár maz tak, s idõ rõl idõ re tá -
jé koz ta tást küld tek, ál ta lá ban egy bé csi post restante cím köz be ik ta tá sá val, a la kos -
sá got leg in kább fog lal koz ta tó té mák ról, de ter mé sze te sen al kal man ként konk rét meg -
bí zá so kat is kap hat tak, leg in kább új ság szer kesz tõ ség tõl jö võ tu dó sí tás ra va ló fel ké -
rés for má já ba búj tat va. 1856 nya rán Kempen egyik hi va ta lá ban al kal ma zott bi zal ma -
sa úgy nyi lat ko zott, hogy a le ve le zõi há ló zat a bi ro da lom töb bi ré szén még nem
olyan jól szer ve zett, mint Er dély ben, ahon nan pon tos és helyt ál ló in for má ci ó kat
kap nak a köz ál la pot ok ról, vissza élé sek rõl, a la kos ság kí ván sá ga i ról is.19 Tud juk, hogy
Kempen mi lyenfaj ta in for má ci ó kat várt a bi zal mi le ve le zõk tõl, er rõl 1858-ban a kö -
vet ke zõ képp nyi lat ko zott: „…az it te ni cé lok szem pont já ból ad mi niszt ra tív jel le gû
ese mé nyek vagy vi szo nyok cse kély ér dek lõ dést kel te nek, fõ képp ha azok a te le pü lés
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ha tá ra in túl egy ál ta lán nem vagy csak cse kély je len tõ ség gel bír nak. El len ben olyan
ügyek, me lyek a köz vé le mény re és a nép han gu la tá ra ha tást gya ko rol nak, érint sék
azok el sõ sor ban a kül föl det vagy a bel föl det, min dig tud ni ér de mes nek tûn nek, és itt
az ér dek lõ dést nagy mér ték ben fel kel tik. Az ef faj ta tör té né sek re, kö rül mé nyek re és
ese mé nyek re va ló fi gye lem fel hí vást ajánl juk Ön nek.”20 Saj nos a le ve le zõk szá má ról,
struk tú rá já ról sem mi fé le in for má ció nem áll ren del ke zés re az 1850-es évek re vo nat -
ko zó an, így te hát nem tud juk fel vá zol ni, kik vál lal koz tak ef fé le bi zal mi fel adat ra Er -
dély ben ezek ben az évek ben.

A köz pon ti ügy nö kök rõl is csak el szórt in for má ci ók ma rad tak ránk, leg több ször
ak kor, ha va la mi ne héz ség me rült fel a ki kül dött sze méllyel kap cso lat ban. 1854 nya -
rán pél dá ul Ráskay La jos ér ke zett Er dély be (a ka to nai ha tár õr vi dék rõl szár ma zott,
ka to na tiszt volt ko ráb ban, de egy ál ta lunk nem is mert köz tör vé nyes bûn tett kö vet -
kez té ben négy év nyi vár fog sá got szen ve dett), a köz han gu lat meg fi gye lé sé re, for ra -
dal mi emisszáriusok fel ku ta tá sá ra, eset le ges szer vez ke dé sek fel de rí té sé re küld ték
oda Bécs bõl. Nem tud juk, Ráskay ko ráb ban mi lyen szol gá la to kat tett Kempennek, de
az utób bi úgy nyi lat ko zott, már ta nú jel ét ad ta a rend õr sé gi ügye ket il le tõ te het sé gé -
nek. Er dé lyi ka land ja meg le he tõ sen egye di, de azon ke resz tül meg vi lá gít hat juk a ki -
kül dött köz pon ti ügy nö kök mû kö dé sé nek alap me cha niz mu sa it.

Ráskay az il le té kes 8. csend õr ez red pa rancs no ká val tart hat ta a kap cso la tot, õ fo -
lyó sí tot ta szá má ra a Kempen ál tal meg ha tá ro zott, leg fel jebb ha vi 80 fo rint nyi ho no -
rá ri u mot. A pa rancs nok, ha szük sé ges nek lát ta, meg bíz hat ta más konk rét fel adat tal
is, de azt je len te nie kel lett Kempennek. Az el sõ hó nap el tel té vel je len tést kel lett kül -
de nie Ráskay tel je sít mé nyé rõl, ere de ti je len té sek csa to lá sá val. Kempen Ráskayn ke -
resz tül az er dé lyi rend õri ha tó sá gok mû kö dé sé rõl is in for má ci ók hoz kí vánt jut ni. A
bi zal mi inst ru á lá sa szi go rú an csak a csend õr pa rancs nok ra tar toz ha tott, ami kor az
Nagy sze ben bõl va ló tá vol lé te ide jé re ezt a fel ada tot he lyet te sé re át ru ház ta, Kempen
meg rót ta ezért. Az ügy nök nek szi go rú an ti los volt fel fed ni ügy nök vol tát a he lyi köz -
igaz ga tá si vagy akár rend õri hi va tal no kok elõtt. Ráskay a csa tolt el szá mo lás sze rint
a nyár fo lya mán Nagy sze ben mel lett fel ke res te Bras sót, Elõpatakot, Sep si szent györ -
gyöt, Ta más fa lut, s no vem ber ele jén ké szí tett egy össze fog la lót a tar to mány vi szo -
nya i ról, az egyes ré te gek ben ural ko dó han gu lat ról, de szer vez ke dé sek nyo ma it nem
ta lál ta.  Nem cso da, hogy e je len tés után Kempen nél kü löz he tõ nek tar tot ta szol gá la -
ta it, s er rõl no vem ber 20-án a csend õr pa rancs nok ér te sí tet te õt. Az er dé lyi kor mány -
zó azon ban de cem ber ben ar ról je len tett, hogy Ráskay Ma ros vá sár hely kör nyé kén
pén ze ket pró bált tit kos rend õri meg bí zá sá ra hi vat koz va ki zsa rol ni, s a já rá si elöl já ró -
tól is elõ le get kért. Ez után a kor mány zó ság úgy lát ta, nyil ván va ló an „csa ló szé del gés -
sel” van dol guk, s Ráskay le tar tóz ta tá sát ren del ték el. A ma ros vá sár he lyi csend õr pa -
rancs nok ság igye ke zett men te ni a ment he tõt, s Ráskaynak mint „po li ti kai komp ro -
mit tált nak” a ki adá sá ra szó lí tot ta fel a ke rü le ti köz igaz ga tá si ha tó sá got, hogy õt az il -
le té kes sé gi he lyé re szál lít sák. (Mind ez Kempen uta sí tá sá ra tör tént – ez szá munk ra az
ak tá ból ki de rül, de ezt a kor mány zó ter mé sze te sen nem tud hat ta, a ke rü le ti köz igaz -
ga tá si hi va tal no kok még ke vés bé.) Amint ar ra a csend õri vizs gá lat fény de rí tett, kü -
lön bö zõ rend õri, csend õri és köz igaz ga tá si ve ze tõk tõl össze sen 223 fo rint nyi „elõ le -
get” vett fel Ráskay (az irat ból nem de rül ki, hogy er re el bo csá tá sa után vagy rész ben
már azt meg elõ zõ en ke rült-e sor).  Ez után Ráskayt ko ráb bi la kó he lyé re, Fiuméba to -
lon col ták. Ami kor 1856 ké sõ ta va szán új ra fel buk kant Bécs ben, Kempen azon nal ki -
to lon col tat ta.21

Biz to sak le he tünk azon ban, hogy a köz pon ti ügy nö kök jó ré sze ész re vét len ma -
radt a he lyi köz igaz ga tá si ha tó sá gok s a la kos ság szá má ra is; ha nem tör tént bot rány
kö rü löt tük, jó eséllyel nem ma radt nyo ma mû kö dé sük nek – s az utó kor elõtt is rejt -
ve ma rad sze re pük.58
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Lát hat tuk, a ren del ke zés re ál ló for rá sok csak azon tit kolt kol la bo rán sok mû kö dé -
sé rõl leb bent he tik fel a fáty lat, aki ket egy faj ta al kal ma zott nak te kin tet tek köz vet len
meg bí zó ik, esz kö ze ink a sze mé lyes bi zal ma sok ki lét ének fel tá rá sá ra nem al kal ma -
sak. Ez zel együtt is tel je sebb le het az ezek rõl az évek rõl al ko tott tör té ne ti ké pünk, ha
át te kint jük, kik is vol tak azok, akik se géd kez tek 1849 tör té nel mi tra u má ja után a kor -
mány za ti ha ta lom ágen se i ként, ha na gyon sok fé le le het sé ges mo ti vá ci ó nak kö szön -
he tõ en is, az er dé lyi la kos ság po li ti kai szem mel tar tá sá ban.
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sza bad ság. Jöt tek az oro szok 1849. „Jádzó” Tár sa ság, Sep si szent györgy, 1999. 139.
9. Bordolo al tá bor nagy je len té se Schwarzenberg kor mány zó ne vé ben Kempenhez, Nagy sze ben, 1854. febr. 26.
HHStA IB BM 120/1854.
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ko lozs vá ri rend õr igaz ga tó je len té se Kempenhez, Ko lozs vár, 1853. máj. 13. Uo. 436/1853.
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