
ARTNER Ramona Egy közbiztonsági őrtestület útja Párizstól – Itálián és Ausztrián keresztül – Budapestig 

 13

ARTNER Ramona 
Egy közbiztonsági őrtestület útja Párizstól – Itálián és Ausztrián keresztül – Budapestig1 

 
Napjainkban a politika porondjára kerülve – emocionális felhangokkal kísérve – a közgondolkodás ré-
szévé vált a csendőrség témája. Úgy gondolom, hogy a témakörben nyilatkozók és véleményt alkotók 
döntő többsége meglehetősen hiányos ismeretekkel rendelkezik. Általában személyes, vagy inkább örö-
költ impressziók hatása alatt foglalnak állást a témában. Ennek pedig óhatatlanul következménye, hogy 
a magyar közgondolkodás határain belüli sémákba igyekeznek beletuszkolni a szervezetet. Egyben – a 
megfelelő nemzeti rendvédelem-történeti ismeretek hiánya mellett – ez alkotja az egyik legjelentősebb 
problémát. A témával kapcsolatos harmadik nehézséget pedig az alkotja, hogy a csendőrség fogalmát 
a XX. század közepétől túlpolitizálták. A megítélés alapjává nem a történelmi események váltak, ha-
nem az ideológiai hovatartozás. Ebből fakadóan szinte elvárássá vált, hogy a baloldali, illetve a jobb-
oldali világnézetet vallóknak mit kell gondolniuk a szervezetről. Úgy gondolom, hogy ez a túlpolitizált 
véleményalkotási elvárás nem helyes. Álláspontom szerint a múltat prekoncepciómentesen fel kell tár-
ni, az eredményeket pedig közkinccsé tenni, amelyek szerint minden ember a lelkiismereti szabadsága 
alapján formálhat véleményt.2 

A csendőrség megítélésével kapcsolatos különböző előítéletek oldásához szeretnék hozzájárulni a 
testület eredetének a bemutatásával. Egyben pedig csatlakozni szeretnék azokhoz3, akik el szeretnék 
oszlatni azt a tévhitet, mely szerint a militáns függelmi viszonyok szerint működő rendvédelmi testüle-
tek tevékenysége eredménytelen és káros, következésképpen fenntartásuk nem kívánatos.4  

A csendőrség francia eredetű testület. A testületet kezdetben „Maréchaussée”-nak nevezték. „Ma-
réchaussée” létrejöttének több hipotézisa ismert. 

Dr. REKTOR Béla a „Maréchaussée” szervezetét Angliából származtatta. Álláspontja szerint az 
angliai „Constable” rendszerből származik a francia „Maréchaussée”. „Constable”-nek hívták a haderő 
azon tisztjeit, akik a törvénysértők elfogása tekintetében hatáskörrel rendelkeztek. I. Edvárd uralkodá-
sa idején (1272–1307) az úgynevezett tizedrendszer fejlődésével a „Constable” került a 10 tizedből 
álló század élére. E minőségében pedig honvédelmi és rendvédelmi feladatokat is teljesített.5 

Az úgynevezett tizedrendszer lényege az volt, hogy egymás mellett lakó 10 család alkotott 1 tize-
det. E tizednek automatikusan tagjai voltak az oda tartozó családok 16 és 60 év közötti férfi tagjai. A 
tized tagjainak kötelességük volt – a tized élén álló tizedes vezetésével – a térségükben törvénysértést 
elkövetőket elfogni. Abban az esetben pedig, ha a bűnöst nem találták, vagy az elszökött, a tizedbe 
tartozó családok kötelessége volt a sértett kártalanítása.6 

Ezt a tizedrendszert – más országokkal együtt – Franciaország átvette, ahol azonban a szervezet 
irányítóját „Maréchaussée”-nak nevezték.  

Hasonló rendszer működött Magyarországon is, bár arra nincsenek adatok, hogy azt Angliából 
plántálták át a Kárpát-medencébe. Annyi azonban bizonyos, hogy már az Árpád-házi királyok idején a 
falvak kötelességét alkotta az úgynevezett orvok elfogása és a törvény emberei számára az átadásuk. 
Sikertelenség esetén pedig a sértett kártalanításáért a falu felelt.7 

A tizedrendszer módosult formái a XIX. század végéig működtek a történelmi Magyarországon.8 

Dr. ŐRY Károly – franciaországi kutatóútjának tapasztalatai nyomán – arra a következtetésre ju-
tott, hogy a „Maréchaussée” nem angol, hanem francia indíttatású intézmény. Álláspontja szerint a „Ma-
réchaussée” a francia haderő belső rendjének a fenntartására szolgált eredetileg. Szerepe akkor vált 
erőteljessé, amikor a lovagokat a zsoldoskatonák váltották fel. A „Maréchaussée” – amely kezdetben 
íjászokból állt – hatásköre eleinte a hadra kelt sereg alakulatainak a tagjaira terjedt ki. Később fokoza-
tosan – a lakosság igényeit kielégítve – gyarapodott a hatásköre. E folyamat kezdetén a hadműveleti 
terület polgári lakosságára, majd nem csupán háború ideje alatt és nem csupán a hadműveleti terüle-
tekre terjedt ki a „Maréchaussée” kompetenciája.9 

A „Maréchaussée” kifejezés onnan ered, hogy Fülöp Ágost az 1220-as évek elején a hadsereg fő-
parancsnoka a Maréhaux azaz a Marschall hatáskörébe helyezte a katonák feletti igazságszolgáltatást. 
Mivel azonban a hadsereg vezetőit a hadvezetés kötötte le, ezért a katonai bíráskodás és igazságszol-
gáltatás teendőinek az ellátása érdekében felügyelőt neveztek ki e szakterület élére. A felügyelőt hadi 
felügyelőnek, azaz „Prévot des Maréchaux”-nak, tehát a marsalok felügyelőjének nevezték.10 

A „Maréchaussée” fejlődéstörténetét a francia szakirodalom több időszakra bontja. Az első perió-
dusnak az 1221–1474 közötti időszakot tekintik, mint a megalakulás idejét. A második időszaknak az 
1477–1514 közötti éveket tekintik. Ezen évek alatt vált – a korábban csupán a hadviselés időszakához 
kapcsolódó szervezet – állandó, békeidőszakban is működő testületté. A harmadik periódus 1515-től 
1791-ig tartott. Ekkor a szervezetet kiterjesztették a királyság valamennyi tartományára. 1778-ban pe-
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dig a „Maréchaussée”-t a király rendeletével – a többi fegyveres testület elé helyezve – királyi csend-
őrség rangjára emelte.11 

1789-ben a forradalom kapcsán a csendőrséget megszűntették. 1791-ben azonban újra létrehozták 
a szervezetet. A testület felfuttatása azonban 1798-ban vette kezdetét, amikor BONAPARTE Napóleon 
formálta újjá a szervezetet.12 

A csendőrség európai elterjedésének a kezdete BONAPARTE Napóleon császárságához kapcsoló-
dik. A napóleoni császárság vonzáskörébe tartozó országok a francia közigazgatási mintát – ennek ré-
szeként pedig a csendőrséget is – átvették. A császárság bukását követően a bevált formákat nem ala-
kították vissza a hajdani vonzáskörzetbe tartozó országokban. Így maradt meg, majd – mint bevált for-
ma – terjedt el Európa-szerte a csendőrség intzéménye.13 

A HABSBURG-birodalomba Itálián keresztül érkezett a testület. A korábban HABSBURG fennható-
ság alatt álló Lombardia a napóleoni császárság vonzáskörébe került. Ebből fakadóan e térségben is a 
napóleoni közigazgatási minta érvényesült. Bonaparte NAPÓLEON bukását követően ugyan a tarto-
mány ismét visszakerült a HABSBURGokhoz, azonban a visszatért HABSBURG hatalom nem szűntette 
meg a teljes napóleoni adminisztrációt. A bevált rendszereket átvette. Így került sor a csendőrség 
átvételére. Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc leverése után pedig – mint a neoab-
szolutizmussal harmonizáló rendvédelmi testületet – a teljes HABSBURG-birodalom területére kiter-
jesztették.14 

A Magyar Királyságban a csendőrség bevezetésére nem a HABSBURG hatalom tett először kísérle-
tet. Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharcot megelőzően a magyar felsőházban már 
megkísérelték a testület rendszerbe állítását. Gyűjtést is indítottak a Magyar Királyság területén felállí-
tandó csendőrség működése várható költségeinek a fedezésére. Az uralkodó azonban ekkor még nem 
rokonszenvezett a kezdeményezéssel. Mivel anyagilag sem támogatta a felvetést, így az elhalt.  

Az 1849. III. 4-ei oktrojált birodalmi alkotmány azonban már azt tartalmazta, hogy „A birodalom 
belső biztonságának az őrzése birodalmi ügy.”15 A feudális viszonyok felszámolása, a polgári átalaku-
lás parancsuralmi módon történő megvalósítása szükségessé tette egy birodalmi biztonsági szervezet 
létesítését. Ez a testület volt a császári csendőrség. A császári csendőrség kiépítéséhez a mintát és a ki-
indulási alapot a lombardiai csendőrség szolgáltatta.16 

A csendőrség birodalmi kiépítésének előkészületeit a birodalmi belügyminisztériumban valósítot-
ták meg. A tervezet 1849 májusára készült el, melyet dr. Alexander BACH belügyminiszter terjesztett 
elő az uralkodónak. Ennek nyomán Ferenc József 1849. VI. 8-án nyílt paranccsal rendelte el a birodal-
mi csendőrség létrehozását.17 

A testület felügyelői beosztásába az uralkodó 1849. IX. 17-én báró Johann Franz KEMPEN von 
Fichtenstamm altábornagyot nevezte ki. A szervezet működését az uralkodó az 1850. I. 18-án jóváha-
gyott ideiglenes csendőrtörvénnyel szabályozta. A testület személyügyi tekintetben a hadügyi, szolgá-
lati teendői vonatkozásában pedig a belügyi tárca kompetenciájába tartozott, ám a testület főfelügyelő-
jét közvetlen uralkodói alárendeltségbe helyezték. A törzstiszteket az uralkodó, a beosztott tiszteket a 
hadügyminiszter, a csendőröket pedig az állományilletékes parancsnok nevezte ki. A HABSBURG-biro-
dalmat 16, majd 19 körzetre osztották és mindegyik körzetbe egy-egy ezredet szerveztek, ezredenként 
1000 fő körüli létszámmal. A birodalmi császári csendőrség fénykorában a testületnél 16 340 gyalog 
és 2307 lovas csendőr szolgált. A neoabszolutizmus rendvédelmi struktúrájának csúcsaként Ferenc 
József 1852. IV. 25-én nyílt paranccsal hozta létre a Legfelsőbb Rendőrhatóságot. Íly módon a rendvé-
delem kikerült a belügyi tárca feladatai közül. A birodalom rendvédelmi szervezetei e legfelsőbb ható-
ság (kvázi minisztérium) felügyelete alá kerültek. E hatóság élére az uralkodó a csendőrség felügyelő-
jét nevezte ki, meghagyva a csendőrség felügyelői tisztségét is.18 

A császári csendőrség hatásköre a városokra nem terjedt ugyan ki, azonban a birodalom területé-
nek és lakosságának döntő többsége a működési területén élt. A közrendvédelmi szolgálatot alapve-
tően – a kis létszámú, általában 5–16 fős őrsökre telepített – csendőr legénység járőrözéssel látta el. 
Csendőr az a 24. és 36. év közötti kiszolgált katona lehetett, aki nőtlen, vagy gyermektelen özvegy és 
kitűnő egészségi állapotú volt. Felvételi követelmény volt még a német mellett a szolgálati helyen élő 
lakosság anyanyelvének a beszélése, az írni és olvasni tudás, valamint a fedhetetlenség. A jelentkezők-
nek legkevesebb 8 év szolgálati időt kellett vállalniuk. A csendőrség személyi állományának ellátása 
kedvezőbb volt, mint a haderőnél szolgálatot teljesítőké.19 

A csendőrség az egész HABSBURG-birodalomban, így a Kárpát-medencében is kitűnő hatásfokkal 
működött. A lakosság azonban nem szerette, mert a HABSBURG elnyomás eszközeként működött a szer-
vezet. A csendőrség tagjainak például joguk volt magyaros szakálviselet miatt is néhány napos fogdára 
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büntetni az embereket. A csendőrök hatóság előtt tett tanúvallomását a bíróságok tárgyi bizonyíték-
ként kezelték stb.20 

A birodalmon belüli ellenállás, a Solferino-i (1859. VI. 24.) és Königgrätz-i (1866. VII. 3.) vere-
ség azonban szükségessé tette a belpolitikai irányváltás bevezetését. A Legfelsőbb Rendőrhatóságot 
feloszlatták. BACHot és KEMPENt pedig az uralkodó menesztette (1859. VIII. 21.). A csendőrség azon-
ban megmaradt a hadügyi és a belügyi tárca alárendeltségében. A 19 csendőr ezredet 10-re, a létszá-
mot pedig 7903 főre csökkentették21 ám 1866-ban 15-re növelték a csendőr ezredek számát.22 

Végül is a HABSBURG-birodalom császári csendőrségének Magyarországon a kiegyezés vetett vé-
get. A rendvédelem nem vált közös üggyé, ennek a gondolata sem merülhetett fel, mivel a kiegyezés 
lényegével lett volna ellentétes. A rend fenntartása ugyanis hagyományosan az önkormányzati, a bel-
ügyi kompetenciák közé tartozott.23 Ebből fakadóan a kiegyezéssel a testületnek a Magyar Királyság 
területén állomásozó alakulatait a magyar kormány nem vette át, működésük megszűnt. Magyarorszá-
gon 1867. V. 8-án rendelettel szűntették meg az idegen testületnek tartott csendőrség tevékenységét. A 
felszámolás okaként nem a szervezet szakmai kvalitásait jelölték meg, hanem a testületnek a nemzeti 
elnyomásban kifejtett tevékenységét. Az uralkodó azonban ezt megelőzően 1867. III. 23-án Budán ki-
bocsátott rendeletében már intézkedett a császári csendőrség Magyarországon állomásozó részének a 
feloszlatásáról.24 

Az örökös tartományokban a csendőrség azonban fennmaradt az eredeti alárendeltségével, neve-
zetesen személyi ügyek tekintetében a hadügyi, a szolgálati feladatokat illetően pedig a belügyi tárca 
alárendeltségében. 1873-ban a testületet oly módon szervezték át, hogy az Osztrák Császárság vala-
mennyi tartományában kialakítottak egy csendőr ezredet. 1876-ban pedig az Osztrák Császárság or-
szággyűlése csendőr törvényt is alkotott.25 

A történelmi Magyarország területén tehát a HABSBURG császári csendőrség megszűnt, de nem 
teljes egészében. Fennmaradt egy–egy csendőr ezred Erdélyben és Horvátországban az ottani közös 
hadseregbeli magasabb parancsnokságok alárendeltségében. A csendőr ezredek fenntartási költségei-
hez a magyar kormány hozzájárult. Ezt az ellenzék is megszavazta annak ellenére, hogy megkísérelte 
kierőszakolni a csendőr ezredek megszűntetését. Az alakulatok létének az elbizonytalanodását az ott 
szolgálatot teljesítő személyi állomány is érzékelte. Az erdélyi csendőr ezred 1207 státuszából 1869. 
VII. 1-én például csupán 637 hely volt feltöltve. Aki tehette elkérte magát a bizonytalan jövőjű alaku-
lattól. Ennek ellenére azonban az alakulat a közbiztonsági teendőit Erdélyben sokkal jobban látta el, 
mint az önkormányzatok rendvédelmi testületei az ország más területein. Ebben az ellenzéki és a kor-
mánypárti képviselők egyaránt egyet értettek.26 

A HABSBURG-birodalom császári csendőrsége Magyarországi maradványainak megszűntetése, 
vagy meghagyása dilemáját végül is egy harmadik megoldás oldotta fel. TISZA Kálmán – mint a 
WENCKHEIM-kormány belügyminisztere – arra az álláspontra helyezkedett, hogy a csendőr alakulato-
kat nem szabad feloszlatni, hanem azt a közös hadügyi tárcától át kell venni a Magyar Királyi Honvé-
delmi Minisztérium alárendeltségébe. Ezt az álláspontját az 1875. III. 9-ei magyar minisztertanácson 
el is fogadtatta. 1875. III. 24-ei koronatanácson már WENCKHEIM Béla miniszterelnökkel közösen ve-
tették fel a csendőr ezredek átvételére irányuló álláspontot. Ekkor azonban az uralkodó még nem adott 
hangot az egyetértésének.27 

A magyar Szent Korona alá tartozó területeken a csendőr csapatok státusza tisztázásának a felada-
tával a magyar kormány SZENDE Béla honvédelmi minisztert bízta meg. SZENDE honvédelmi minisz-
ter KOLLER közös hadügyminiszterrel két témában vitázott, nevezetesen a csendőrségnél maradó tisz-
tek számára a magyar kormány feltételül kívánta szabni a tökéletes magyar nyelvtudást. A távozó tisz-
tek nyugdíját pedig a közös hadügyminisztériumnak kellett volna fizetnie. A véleménykülönbséget az 
1875. VIII. 16-ai koronatanácson egyeztették. E szerint nem magyar állampolgárságú és magyarul 
nem beszélő tisztek is szolgálatban maradhattak. Az átvett csendőri ezredeket pedig nem olvasztották 
be a Magyar Királyi Honvédségbe. A változtatásokat az 1876. IV. 24-én kibocsátott honvédelmi mi-
niszteri rendeletek tartalmazták.28  

Az átvétel során a csendőr ezredeket átkeresztelték „Magyar Királyi Erdélyi Csendőrség”, illetve 
„Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség” elnevezésre. A szolgálati nyelv Erdélyben a magyar, 
Horvátországban pedig a horvát lett. Az átvétel kapcsán rendezték a két csendőr ezred viszonyát a 
közigazgatási hatóságokhoz és a bíróságokhoz, valamint a Magyar Királyi Honvédséghez. A legény-
ség szolgálati idejét 3 évben állapították meg és kötelezővé tették a fizikai alkalmasságot bizonyító or-
vosi igazolást. A lelkészi ügyek, az egyházi anyakönyvek vezetése a közös hadsereg lelkészeitől az il-
letékes vallásfelekezetek lelkipásztoraihoz kerültek.  
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A horvát csendőrség átvétele azonban nem volt zökkenőmentes. KOPPITSCH Ottó ezredes a hor-
vát-szlavón csendőrség parancsnoka – az alakulat alárendeltségének megváltoztatása miatt – szolgála-
tát tovább nem vállalta. A horvát bán a magyar minisztertanács elé vitte a horvát csendőrség ügyét, 
mivel nehezményezte, hogy a Magyar Királyi Honvédség képviselői megvizsgálhatják a horvát csend-
őrség okmányait, a honvédelmi miniszter tiszteket oszthat be próbaszolgálatra a horvát csendőrséghez, 
illetve a horvát csendőrség elnevezésében a magyar jelző is szerepel, továbbá a személyi állomány 
egyenruházatán magyar ékítmények találhatók. A bán felvetését a magyar minisztertanács elutasítot-
ta.29 

A csendőr alakulatok státusza megnyugtató rendezésének nem csupán belpolitikai, hanem külpo-
litikai okai is voltak. Erdélyt az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése egy esetleges orosz-román-
szerb-török fegyveres összetűzés esetén valószínűsíthető hadműveleti területnek, vagy közvetlen hát-
térterületnek tekintette. Ebből fakadóan pedig kiemelt fontosságúnak tartották a térség közbiztonságát. 
Márpedig ebben az időben a csendőrség volt az egyetlen szervezet, amely ezt elfogadható módon biz-
tosítani tudta.30 

A helyi rendvédelem hatáskörének az önkormányzatokhoz telepítését tartalmazó stratégia látvá-
nyosan megbukott az 1870-es években. Csak a jelentős bevétellel rendelkező törvényhatósági jogú vá-
rosok anyagi helyzete bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy ütőképes rendőrséget tartsanak fenn. A me-
gyei pandúrszervezetek elavultak voltak. Vidéken a közbiztonság jelentős mértékben megromlott. A 
helyzeten a magyar kormány kezdetben úgy kívánt úrrá lenni, hogy a legveszélyeztetettebb területeken 
elhelyezkedő vármegyék csoportjaihoz teljahatalmú királyi biztosokat küldött ki. Ilyen volt például 
RÁDAY Gedeon a Dél-Alföldön. A királyi biztosok drasztikus eszközökkel ugyan rendet teremtettek, 
azonban megbízatásuk lejárta után az anarchia visszarendeződött.31 

Ekkor határozott úgy a magyar kormány TISZA Kálmán kezdeményezésére, hogy létrehozzák a ma-
gyar Szent Korona alá tartozó területekre kiterjedően a Magyar Királyi Csendőrséget. TISZA Kálmán 
indítványát 1880 augusztusában terjesztette a magyar minisztertanács elé. A minisztertanács a javas-
lattal egyetértett. A Magyar Királyi Csendőrség létrehozásának témáját a magyar országgyűlés 1880. 
XI. 27-én és 1880. XI. 29-ével kezdődően tárgyalta, melynek nyomán az 1881/II. és az 1881/III. tör-
vénycikket hozta létre, amit az uralkodó 1881. II. 14-én szentesített.32 

Ezzel kezdte meg működését a Magyar Királyi Csendőrség, amely a polgári magyar állam legha-
tékonyabb rendvédelmi testületeként működött. A felállítása ugyan több évet vett igénybe, azonban a 
kezdeti nehézségek után európai színvonalra emelte a magyar vidék közbiztonságát, olyan bűnfelderí-
tési mutatókat produkálva, amelyet azóta sem sikerült utolérni.33 
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