
PARÁDI JÓZSEF 

„A NAPÓLEONI KÖZBIZTONSÁGI ŐRTESTÜLET ÚT JA PÁRIZSTÓL -
ITÁLIÁN ÉS AUSZTRIÁN KERESZTÜL - BUDAPESTIG" 

VIII. Rendvédelemtörténeti tudományos konferencia, 
Budapest, 1996. október 29 - november 1. 

A Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság, 
a Rendőrtiszti Főiskola, a Magyar 
Rendvédelemtörténeti Dokumentációs Köz
pont és az Országos Rendőrfőkapitányság kö
zös szervezésében került sor a XIX. és a XX. 
századot felölelő csendőrségtörténeti konfe
renciára. 

Az immár csaknem évtizedes múltra visz-
szatekintő konferenciasorozat hagyományai
nak megfelelően a rendezvényen a szakterület 
kutatói, a rokon szakterületek művelői, köz
gyűjtemények és felsőoktatási intézmények 
munkatársai és hallgatói, társadalmi szerveze
tek képviselői jelentek meg. A témakört aktí
van művelők körén túlmenően - ugyancsak a 
rendezvény hagyományainak megfelelően -
részt vettek még a szakterület iránt érdeklő
dők és a gyűjtők csoportjai is. Új jelenségként 
volt tapasztalható, hogy a szakterület veterán
jai is szép számmal jelentek meg a rendezvé
nyen. 

A konferenciát a rendezők a Magyar Kirá
lyi Csendőrség megszervezője, Török Ferenc 
címzetes táborszernagy emlékének ajánlották. 
A konferenciasorozat tradícióinak megfelelő
en a Szemere Bertalan Magyar Rend
védelemtörténeti Tudományos Társaság ezút
tal is a konferenciához kapcsolódóan tartotta 
meg éves közgyűlését. 

A rendezvénysorozat konferenciáihoz 
minden évben, mint most is, kamarakiállítás 
kapcsolódott. 

A VII. konferencia alkalmával a Bécs 
melletti Deutsch-Wagramban kerültek bemu
tatásra a magyar rendvédelmi ékítmények és 
kitüntetések. 1996-ban a konferencia helyszí
nén, Budapesten, a Rendőrtiszti Főiskolán 
megrendezett kamara-kiállítás mutatta be a 
volt Magyar Királyi Csendőrség egyen- ruhá
zatát, ékítményeit, kitüntetéseit és rangrend
szerét, valamint a személyi fegyverzet válto

zásait. A magyar vonatkozású kiállítási anya
gok mellett a közönség megismerkedhetett a 
francia és belga csendőrség öltözékeivel is. 

A csaknem nyolcvan résztvevőt számláló 
konferenciát - a házigazda, dr. Fazekas Attila 
rendőr dandártábornok, főigazgató üdvözlő 
szavait követően - dr. Keres László rendőr 
ezredes az Országos Rendőrfőkapitányság 
közlekedésrendészeti főosztály-vezetője nyi
totta meg. 

A megnyitó keretében vitéz Kis Gábor úr, 
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
vezetője, díszkardot adott át a Rendőrtiszti 
Főiskola főigazgatójának. A kard a XIX. szá
zad elejéről származó díszfegyver, melyet a 
francia csendőrségnél rendszeresítettek. Spa
nyol munka, első tulajdonosa egy, a francia
német határ közeléből származó német anya
nyelvű parancsőrtiszt volt. A kard a későbbiek 
során is a Schéffer-család birtokában maradt 
ugyan, de annak a XVIII. században az Újvi
lágba vándorolt ágához került. A Schéfferek 
amerikai ágának leszármazottja a fegyvert a 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
nek adományozta azzal a szándékkal, hogy a 
Rendőrtiszti Főiskola számára ajánltassék fel. 
A Rendőrtiszti Főiskola pedig - az adomány 
elfogadása esetén - köteles azzal minden év
ben legkiválóbb hallgatóját megajándékozni. 

Dr. Fazekas Attila válaszbeszédében 
hangsúlyozta, hogy a díszkard átvételével a 
tanintézet hagyományt kíván teremteni, mely 
által a tanulmányi eredmény nyilvános elis
merése speciális - a fegyveres testületek sajá
tos jelképrendszerét tükröző - módon valósul 
meg. 

A Magyar Köztársaság belügyminisztere 
védnökséget vállalt a díszkard-adományozás 
felett. Az adományozásra első ízben 1997 ta
vaszán fog sor kerülni a budai királyi vár 
Oroszlános udvarában, a rendvédelmi tiszt
avatás során. 
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A megnyitót követően 29-én délelőtt az 
elnöki tisztet dr. Őry Károly, a Rendőrtiszti 
Főiskola docense látta el. 

Az első előadó, Lugosi József honvéd ez
redes, a hadtudomány kandidátusa, a Hadtör
téneti Múzeum igazgatója a Magyar Királyi 
Csendőrség által használt fegyvereket ismer
tette. A rendkívül látványos előadás élénk ér
deklődést váltott ki a közönségből. Lugosi ez
redes előadásai immár a konferenciasorozat 
elengedhetetlen részévé váltak, azokra a hall
gatóság nagy várakozással tekint. 

Dr. Őry Károly főiskolai docens a 
Maréchaussée-tól a Gendarmerie Nationale-ig 
címmel a francia csendőrség történelmi előz
ményeit tárta fel élvezetes előadói stílusban. 

Jean Claude Marion tábornok, a francia 
csendőrség történeti szolgálatának vezetője a 
francia csendőrség modernizálásának aktuális 
kérdéseit mutatta be. Az alapos és tendenciá
kat feltáró, színvonalas szemléltetéssel gaz
dagított előadás nyomán a hallgatóság meg
ismerkedhetett a francia csendőrség tradíciói
val és a testület jelenlegi helyzetével. 

Búzás Pál, a Rendészeti Kutatóintézet 
munkatársa előadásában szintén a francia 
csendőrség modernizálásának aktuális kérdé
seivel foglalkozott. 

Zachar József honvéd ezredes, a történe
lemtudomány doktora, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum főigazgatójának tudományos he
lyettese az osztrák csendőrség történetét mu
tatta be a kezdetektől 1918-ig, rámutatva az 
osztrák és a magyar csendőrség hasonlóságai
ra, közös gyökereire. 

Ebéd után az elnöki teendőket Keserű Ist
ván ny. határőr alezredes, a történelemtudo
mány kandidátusa, a Rendőrtiszti Főiskola ta
nára látta el. 

Parádi József, a történelemtudomány 
kandidátusa, rendőrtiszti főiskolai tanár, a 
Magyar Rendvédelemtörténeti Dokumentáci
ós Központ vezetője, a Szemere Bertalan Ma
gyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Tár
saság elnöke a Magyar Királyi Csendőrség 
megalakulását és működését ismertette 1881-
től 1918-ig. Az előadó a szervezet és feladat
rendszer ismertetésén túl bemutatta a testület 
képzési I rendszerét, humán viszonyait és a 
magyar rendvédelemben a vizsgált időszak
ban betöltött történelmi szerepét. 

Dr. Ernyes Mihály rendőr dandártábor
nok, Baranya megye rendőrfőkapitánya 
„Pandúrság helyett csendőrség Baranyában, 
1881-1884" című előadásában a Magyar Kirá
lyi Csendőrség e térségben történt kiépítésé
nek nehézségeit és eredményeit vizsgálta. A 
rendkívül aprólékos és alapos adatbázist fel
sorakoztató előadó a csendőrség felállításának 
legfontosabb következményét abban jelölte 
meg, hogy a térségben helyreállt a rend, visz-
szatért a közbátorság. 

Csapó Csaba, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara Új-
és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
ének tanársegéde a Magyar Királyi Csendőr
ség fegyverhasználati jogát ismertette. Az elő
adó arra a következtetésre jutott, hogy a testü
let fegyverhasználati joga alapvetően katonai 
volt, nem tartalmazott azonban különleges 
elemeket. A fegyverhasználati jog összhang
ban állt a törvényi környezettel, nem tette le
hetővé, hogy a testület tagjai ezáltal különle
ges elbánásban részesüljenek. 

Dr. Szabó Gyula rendőr alezredes „A 
csendőrség tagjainak oktatása és képzése a 
XIX. század végén és a XX. század elején" 
című előadásában a csendőrségi képzési rend
szer kialakulását mutatta be, illetve annak 
kapcsolódását a honvédségi és a közigazgatási 
szakképzéshez. Az előadó gazdag témaanyag
gal támasztotta alá mondandóját. 

Az első nap előadásait hozzászólások és 
vita zárta. 

A vita során elsőkét Zachar József egészí
tette ki a csendőrség oktatásának témáját az
zal, hogy a korabeli rendvédelmi testületek 
személyi állományával szemben követelmény 
volt annak a nyelvnek az ismerete, amelyet a 
lakosság a szolgálati helyen beszélt. Analóg 
példaként említette, hogy a véderő ezredei
ben a tiszti karnak kötelező volt 3 éven belül 
elsajátítania azon nyelvet, amit a legénység 
20%-a anyanyelvként használt. Stájer Józsefe 
pandúrság témakörében egészítette ki értékes 
adatokkal az előadáson elhangzottakat. Dr. 
Kiss István Géza honvéd alezredes a Bűnügyi 
Múzeum helyzetéből kiindulva, történelmi 
példákra hivatkozva vázolta a 
rendvédelemtörténeti gyűjtemények lehetsé
ges szerepét a képzésben. Bajusz Zoltán a 
csendőrség kiképzési irányelveinek bemutatá-
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sával gazdagította a csendőrség képzéséről el
hangzottakat. 

A konferencia második napjának délelőtt
jén, október 30-án Zachar József honvéd ez
redes, a történelemtudomány doktora látta el 
az elnöki teendőket. 

Az előadások sorát Szakály Sándor, a 
történelemtudomány kandidátusa, az Osztrák 
Hadilevéltár mellett működő Állandó Magyar 
Levéltári Kirendeltség munkatársa nyitotta 
meg „A Magyar Királyi Csendőrség Története 
1920-1945" című előadásával. Az előadó jól 
érzékeltette a magyarországi csendőrség tör
ténetében az adott időszakban meghatározó 
jelenségeket (a specializálódást, technikai 
fejlődést, illetve a testületnek politikai esemé
nyek játékszerévé válását a deportálásokat il
letően). 

Dr. Suba János százados, a Hadtörténelmi 
Térképtár munkatársa „A rendvédelmi testüle
tek működési feltételeinek kialakulása az 
északi demarkációs vonalon, 1919-1922" 
címmel tartott előadásában a határkijelöléssel 
kapcsolatos rendkívül sokrétű rendvédelmi 
teendőket szedte csokorba és értékelte azok 
eredményeit. 

Bacsa Gábor ny. határőr alezredes, kan
didátus a csendőrségnek a Zala megyei határ
őrizetben történő részvételét vizsgálta. Az 
előadó úgy foglalt állást, hogy a véderő alaku
latait leszámítva a csendőrség képezte a vizs
gált időszak kezdetén a magyar határőrizet 
gerincét, majd a határőrizeti szervekhez 
(vámőrség, határőrség, határvadászok) került 
a primátus, azonban a csendőrség végig jelen 
volt a magyar határőrizetben. 

Csóka Ferenc a csendőrségnek a hírszer
zésben betöltött szerepét vizsgálta. Az f lőadó 
fél évszázadot fogott át, bemutatta az a csend
őrség sajátos és fontos szerepét a magyar hír
szerzésben, az Ewidenzbureautól a VKF-2-ig. 

Hegedűs Róbert honvéd alezredes, kandi
dátus „A csendőrség szerepe a két világhábo
rú közötti Magyar Királyság biztonsági kon
cepciójában" című előadásával a témában is
mert tényeket igyekezett összefoglalni. 

Forró János rendőr alezredes, a Fejér 
megyei Rendőr-főkapitányság Személyi Osz
tályának vezetője a csendőrkerületek rendvé
delmi tevékenységének értékelését végezte el 
előadásában. A gazdag adatbázisra épülő ér
tékelés során az előadó szemléletesen érzékel

tette a csendőrkerületek rendvédelmi feladat
körét és ered-ményeit. 

Ebéd után az elnöki teendőket Dombrády 
Lóránd, a hadtudomány doktora látta el. 

Lengyel László Török Ferenc címzetes tá
borszernagy pályafutását mutatta be, kiemelve 
az életút leglényegesebb részét képező idő
szakot, amely a Magyar Királyi Csendőrség 
megszervezését foglalta magába. 

Ravasz István honvéd alezredes, a történe
lemtudomány kandidátusa, a Hadtörténeti In
tézet és Múzeum tudományos főmunkatársa 
„Csendőrpuccs vagy zászlószentelés" című 
előadásában egy régóta nyitott kérdésre adott 
választ. Korábban megoszlottak a vélemények 
abban a kérdésben, hogy a Magyar Királyi 
Csendőrség, illetve annak egy része megkísé
relt-e puccsot szervezni a kormányzó ellen. 
Az előadó minden kétséget kizáróan és egyér
telműen bebizonyította, hogy csendőrpuccs 
nem volt. 

Ságvári György, a hadtudomány kandidá
tusa, a Hadtör-téneti Múzeum főmuzeológusa 
a Magyar Királyi Csendőrség egyenruhájának 
fejlődését mutatta be a szervezet fennállásá
nak időszakában a magyar és az európai 
egyenruha-változások tükrében. Az előadás új 
témák feltárásával, illetve a fejlődési tenden
ciák felvázolásával komplex ismeretet nyújtott 
a csendőrségi öltözékek alakulását illetően. 

Zeidler Sándor a magyar csendőrség 
szimbólumrendszerének fejlődését ismertette 
a hazai társ rendvédelmi szervezetek és az eu
rópai csendőrségek szimbólumrendszereivel 
párhuzamosan. 

A konferencia második napjának előadá
sait is vita zárta. A vita során a legtöbb hozzá
szólást Ravasz István előadása váltotta ki. A 
hozzászólók - a kérdéses időpontban a Ma
gyar Királyi Csendőrség tisztjei (v. Kiss Gá
bor, v. Domokos Sándor, v. Szelei József, v. 
Komporday Pál) — az események résztvevői
ként megerősítették az előadásban elhangzot
takat. Suba János előadásához v. Domokos 
Sándor szólt hozzá, aki az 1939-es 
sátoraljaújhelyi határral kapcsolatban tett ér
tékes észrevételeket. Szakály Sándor előadá
sához v. Szelei József és P aradi József szólt 
hozzá. Vitéz Szelei Józsefe csendőrörsök által 
készített feljelentések témájában ismertette 
személyes emlékeit. Parádi Józsefe csendőr
képzés azon oldalát fejtette ki hozzászólása-
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ban, amely a Magyar Királyi Csendőrséget a 
társ rendvédelmi szervezetekkel kötötte össze. 
Hegedűs Róbert előadásához Bajusz Zoltán és 
Komporday Pál szólt hozzá. Az előadó által 
kifejtett verzióval szemben mindketten ellen
véleményüket fejtették ki a biztonsági kon
cepcióval kapcsolatban. A hozzászólók úgy 
értékelték, hogy az előadó túldimenzionálta a 
csendőrség szerepét a politikai bűnügyek fel
derítése tekintetében. Állításukat elsősorban a 
csendőrség e feladatra mobilizálható szűkös 
személyi és anyagi feltételrendszerével tá
masztották alá. 

A konferencia harmadik napjának déle
lőttjén, október 31-én Mezey Barna egyetemi 
docens, a történelemtudomány kandi-dátusa, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-
és Jogtudo-mányi Kara Magyar Jogtörténeti 
Tanszékének vezetője látta el az elnöki teen
dőket. 

Az első előadó, Kaiser Ferenc, a 
csendőrörsök mindennapi életébe vezette be a 
hallgatóságot. 

Dr. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem 
tanársegéde a csendőrség és a kisegyházak 
kapcsolatával ismertette meg a hallgatóságot a 
korabeli szolgálati feladatok tükrében. A Ma
gyar Királyi Csendőrség ezen tevékenysége 
kevésbé volt az érdeklődés középpontjában, 
mint a testület klasszikus rendvédelmi teen
dői. A hallgatóság élénk érdeklődését váltotta 
ki az ismeretlen téma és annak színvonalas 
feldolgozása. 

Keserű István ny. határőr alezredes, kan
didátus a Magyar Királyi Csendőrség egyes 
alakulatainak tevékenységét ismertette a má
sodik világháború magyarországi hadművele
teiben. 

Dr. Kiss István Géza honvéd alezredes, a 
Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa „A 
Magyar Királyi Csendőrség hagyományai, 
muzeális emlékanyagainak őrzési heiyei ha
zánkban és külföldön" című előadásában a 
több földrészen fellelhető emlékanyagok ki
állítási helyét vette számba és a gyűjtemények 
tartalmát ismertette. 

Szelei József „Katonából csendőr, csend
őrből járőrvezető" című előadásában a csend
őr karrierívet ismertette, amely az átláthatóság 
és kiszámíthatóság tekintetében példamutató
nak tekinthető akár napjaink viszonyai között 
is. 

Ebéd után az elnöki teendőket Parádi Jó
zsefkandidátus, főiskolai tanár, a Rendőrtiszti 
Főiskola Magyar Rendvédelem-történeti Do
kumentációs Központjának vezetője vette át. 

Dr. Kovács Jenő hadifogsága emlékeit 
igyekezett megosztani a jelenlévőkkel. 

V. Domokos Sándor „A Kanadai Királyi 
Lovas Csendőrség" című előadásában gazdag 
ismeretanyag birtokában és lenyűgöző szem-
léletességgel mutatta be a kanadai csendőrség 
történetét, a testületnek a csendőrségre jel
lemző általános és kanadai sajátosságait. 

Mezey Barna, az állam- és jogtudomány 
kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Ma
gyar Jogtörténeti Tanszékének vezetője „A 
csendőrség európai mintái" címen tartotta 
meg előadását. Történeti áttekintést adott a 
városi és vidéki rendvédelem kialakulásáról, 
típusairól, valamint jellemző különbségeiről 
és sajátosságairól. Kiemelte a vidéki rendvé
delem fejlődésének útját addig az időszakig, 
amikor állami feladat lett a rend fenntartása. 
Külön részben mutatta be a mintaátvételt, 
mint sajátos formát a magyar rendvédelem 
történetében. Összegezte a kiépített magyar 
közigazgatási szervezet átalakulásait (királyi 
és nemesi vármegye, a Habsburg-hatás, 
1848/49-ben a mezőrendőrség, a nemzetőr
ség, stb.), mely az 1867-es kiegyezés után 
minden osztrák vonatkozást elvetett és a ma
gyar közigazgatásnak legjobban megfelelő, a 
vidék közrendjét, biztonságát szavatoló legsi
keresebb átvétel volt. Ez az út vezetett a m. 
kir. csendőrség 1881. évi megalakulásához. 

V. Kiss Gábor zárta az előadásokat. A 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
nevében kitüntetést nyújtott át dr. Őry Kár
olynak a csendőrség története feltárásának te
rén kifejtett tevékenységéért. 

A kitüntetést követően került sor a vitára. 
V. Serényi István a Magyar Királyi Csendőr
ség morális állapotát ismertette az 1940-es 
években. Bajusz Zoltán Kaiser Ferenc elő
adásához szólt hozzá. Követendő példaként 
jelölte meg a csendőrségi karrierívet. Zeidler 
Sándor Domokos Sándorhoz intézett kérdést 
a japán származású idegen állampolgárok ki
telepítését illetően a második világháború so
rán, melyet a kanadai csendőrség hajtott vég
re. Domokos Sándor válaszában úgy fogalma
zott, hogy rendkívül sok hasonlatosság van a 
Magyar Királyi Csendőrség és a kanadai 
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csendőrség második világháború alatti depor-
tálási tevékenysége között. Magyarországon 
azonban a harcokat követően kiépült új poli
tikai rendszer - aktuálpolitikai megfontolá
soktól vezérelve - merőben másképp ítélte 
meg a testület ezen tevékenységét, mint a ka
nadai. Lám Béla és Fráter János hozzászólá
sával megerősítette a Ravasz István előadá
sában elhangzottakat arra vonatkozóan, hogy 
csendőrpuccs nem volt. Mint az események 
résztvevői, mindketten tanúsították, hogy a 
Magyar Királyi Csendőrség nem kísérelt meg 
puccsot a kormányzó ellen. 

Dr. Mokány József, a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvéde-lemtörténeti Alapítvány 
elnöke az alapítvány munkájáról kívánt tájé
koztatót adni, többek között arról, hogy az 
alapítvány milyen eszközökkel tudja segíteni 
a magyar rendvédelemtörténet művelését, a 
társaság kitűzött feladatait. Hozzászólását 
írásban nyújtotta be, mivel szakmai elfoglalt
sága miatt távol maradt. 

A konferenciát a soros elnök, Parádi Jó
zsef úgy foglalta össze, hogy az 

- hozzájárult a volt Magyar Királyi 
Csendőrség objektívabb megítélésének elő
segítéséhez; 

- segítette a testülettel kapcsolatos tévhi
tek tisztázását; 

- új tudományos eredménynek tekinthető 
a csendőrpuccs eddig vitatott kérdésének 
tisztázása. 

Az elnök felhatalmazást kapott a konfe
renciától arra, hogy - a rendezvény hagyomá
nyainak megfelelően - juttassa el a belügy
miniszterhez a tanácskozás során felmerült 
történelmi tapasztalatok mának szóló üzene
tét. 

A konferenciát Körmendi Ferenc zárta, 
aki a Magyar Királyi Csendőrség Bajtársi Kö
zössége nevében köszönetet mondott a szer
vezőknek azért, hogy a magyar csendőrség 
történetével objektív megközelítésben, tudo
mányos alapossággal foglalkoztak, hozzájá
rulva ezzel nemzeti történelmünk ezen részé
nek alaposabb feltárásához. 

A konferencia negyedik napján került sor 
a fakultációs programra, melyen elsősorban a 
külföldről érkezettek vettek részt. A három 
földrészről (Ausztrália, Amerika, Európa) és 
tíz országból érkezők többsége 40 fő körüli 
létszámmal vett részt a fakultációs program
ban, melynek keretében az érdeklődők meg
tekinthették a tarnamérai rendőrtörténeti 
gyűjteményt, valamint Eger fontosabb kultúr
történeti nevezetességeit. 

A VIII. Rendvédelemtörténeti Tudomá
nyos Konferencia résztvevői az eredményes 
munka tudatában köszönhettek el egymástól. 
A rendezvény a résztvevők egyöntetű véle
ménye szerint hozzájárult ahhoz, hogy a té
mával foglalkozók jobban megismerhessék 
egymás munkásságát, és új eredményekkel 
gazdagította a Magyar Királyi Csendőrség 
történetét. 

1997 őszén kerül sor a IX. 
Rendvédelemtörténeti Konferenciára, mely
nek témája a gazdasági rendvédelem lesz. A 
rendezvényre előadásokkal 1997 áprilisáig le
het jelentkezni. A részvételi szándékot 1997. 
május 31-ig kell bejelenteni a szervezőknél, 
akik bővebb felvilágosítással is szolgálnak: 
H-1121 Budapest, XII., Farkasvölgyi út 12, 
vagy H-1125 Budapest, Pf. 27. Telefon: +36 
(1)212-45-55/380 
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