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kormány Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye teljhatalmú 
királyi biztosává nevezte ki. Utódául addigi helyettesét. 
Boda Dezsőt nevezték ki. akire munkássága révén a fő
város egyik lesjelentősebb főkapitányaként emlékezhe
tünk. Boda volt egyébként az első főkapitány, akinek 
karrierje a rendőrségen belül ívelt fel. s nem kívülről ke
rült a szervezet élére. A remek szervezőkézséggel meg
áldott, határozott, ám diplomatikus Boda az állami rend
őrséget sok tekintetben alapvetően megreformálta, s ne
véhez több nagyjelentőségű, a bűnügyi munkát fejlesz
tő. az európai nívó elérését célzó intézkedés fűződik.

AZ ORSZÁGOS BŰNÜGYI
NYILVÁNTARTÓ HIVATAL FELÁLLÍTÁSA
Az újonnan felállított országos bűnügyi nyilvántartó 

hivatal 1909. január 1-én kezdte meg működését1. Az 
elkövetkező évek során kialakuló bűnügyi nyilvántartás 
rendszere némileg különbözött a -  korábban már ismer
tetett -  1887-ben létrehozott nyilvántartástól, ezért 
megérdemli, hogy részletesebben is bemutassuk.

Az európai színvonalúnak mondható nyilvántartás öt 
nagy egységből; a törzsanyaggyűjteményből, az ujjny- 
omatgyűjteményből, az ún. „rendes” (Bertillon-féle) 
fényképgyűjteményből, egy ún. különnyilvántartásból, 
valamint a tárgynyilvántartásból állt.

A törzsanyaggyűjtemény -  melyhez a többi nyilván
tartás kapcsolódott -  három részre tagozódott.

Első része, a büntetőlapok gyűjteménye azon bünte
tőlapokból állt, melyeket a jogerőre emelkedett ítéletek 
alapján a királyi járásbíróságok és ügyészségek állítot
tak ki és küldtek meg a hivatalnak. A büntetőlap az el
ítélt származási adatait, a bűncselekmény megnevezé
sét, a büntetés nemét és mértékét, valamint az első- és 
utolsó fokú bíróság megnevezését és ügyszámát tartal
mazta. Ilyen lap kiállítására -  a pénzbüntetéssel sújtott 
becsületsértés kivételével -  minden bűntett és vétség 
esetében sor került. Kihágási ügyben csak közveszélyes 
munkakerülés, koldulás, valamint a 30 napos elzárást 
meghaladó büntetésű cselekmények elkövetése esetén 
készült büntetőlap.
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A törzsanyag második része az ujjnyomatkísérő- 
lapok gyűjteménye volt. Ezt ujjnyomatvételkor állítot
ták ki a letartóztatott adataival, s az ujjnyomatlap mel
lékleteként a büntetőlapot helyettesítette egészen a jog
erős ítélet megszületéséig, mikor is selejtezésre került. 
Ha jogerős ítélet híján nem készült büntetőlap, akkor az 
ujjnyomatkísérőlapot továbbra is megőrizték a bün
tetőlapgyűjteményben.

A törzsanyag harmadik része az ún. figyelőlapok 
gyűjteménye volt, melyet az igazságügyi hatóságok 
(törvényszék, ügyészség, járásbíróság, büntetőintézet) 
állítottak ki a bűnvádi eljárás alatt álló, ám ismeretlen 
helyen tartózkodó személyek kézrekerítése érdekében. 
E lapokat nyomozólevél, elfogatóparancs vagy sze- 
mélyieírás-körözés alapján készítették, és ezekkel 
együtt küldték meg a nyilvántartó hivatalnak.

A bűnügyi nyilvántartó hivatal második nagy egysége 
az ujjnyomatgyűjtemény volt. Ez a tízujjas ujjíenyomat- 
nyilvántartás mellett tartalmazott egy monodaktiloszkópi
ai (egyujjas) nyilvántartást is, mely a bűntetteseket „szak
máik" szerint is regisztrálta. Ezekhez a későbbiekben léte
sült egy újabb alosztály is, amely a külföldről érkező meg
keresésekhez mellékelt ujj nyomatlapokból állt. Az ujj- 
nyomatnyilvántartás országos rendszerének bevezetésével 
1908 májusától a m. kir. ítélőtáblák székhelyein szakem
berek oktatták az ujjlenyomatfelvételre a járásbíróságok 
kijelölt közegeit, s megtörtént az ujjnyomok helyszíni 
fényképezésére szolgáló gépek beszerzése is.’

A nyilvántartó harmadik nagy részlegét a „rendes" 
(Bertillon-féle) fényképgyűjtemény, a visszaeső bűnö
zők személyazonosítás céljából készített fotói alkották. 
Ezeket sorszámmal ellátva, fiókokban tárolták, s e szám 
szerepelt az illető személyek büntetőlapjain is.

A bűnügyi nyilvántartó hivatal negyedik részlege az 
ún. különnyilvántartás képezte, mely három alosztályra 
oszlott. Ennek volt egyik része a visszaeső bűnözők 62 
alvilági „szakma” szerint kategorizált kartoték- és fény
képnyilvántartása; e bűnözők különös ismertetőjegyek 
szerinti nyilvántartása; valamint a gúny- és csúfnevek 
szerinti nyilvántartás.

A nyilvántartó ötödik egységét az elveszett, illetve 
megkerült tárgyak nyilvántartása volt. E két „leltárt” 
egymással összefüggésben működtették: ha például a 
rendőrség egy „gazdátlan” ékszerre bukkant, az elve
szett tárgyak nyilvántartásának segítségével fellehető 
volt az egykori károsult.-'

A BŰNÜGYI NYOMOZÁS
TOVÁBBI MODERNIZÁLÁSA BODA ALATT
Boda újítása volt az is, hogy a hatékonyság növelése 

érdekében a Bűnügyi Osztályon a bűncselekmények 
nemei szerint négy főcsoportot jött létre egy-egy fő
tisztviselő vezetésével.4

Továbbképzési eszközként a főkapitány 1907-től be
vezette a bűnügyi osztály tisztikara számára kéthetente 
tartott önképzőkörszerű „bűnügyi megbeszéléseket", 
amelyeken az előadók átadták kollégáiknak saját szak
területükön szerzett tapasztalatokat.5



lörténeli szemle

Szintén 1907-ben dolgoztatta ki Boda nyomozati se
gédeszközként az ún. „üldözési tervet", mely a megszö
kött bűntettes kézrekerítése körül minden eshetőséggel 
számol, s a felmerülő kérdésekre igyekszik precíz vá
laszt adni.6

Szintén oktatási céllal került sor 1908-ban a 124 
tárgycsoporttal rendelkező bűnügyi múzeum felállítá
sára, amely a budapesti rendőrség már 1898 óta megle
vő bűnjelgyűjteményére alapozódott. A bűnjelek gyűj
tése azonban ez idáig meglehetősen nehézkes volt, mi
vel a rendőrség által csak a bűnügy jogerős befejezése 
után kaphatta meg a bűnjeleket az ügyészségtől, addig
ra viszont -  évek múltán -  a valamikor elküldött rend
őrségi megkeresés már feledésbe merült.7 Ezt kiküsz
öbölendő, az igazság- és a belügyminiszter közös ren
deletben mondta ki, hogy „mindazon tárgy, amelyet a 
m. kir. bírói, vagy közigazgatási hatóság koboztatott el. 
ha büntetőjogi tudományos továbbképzés céljaira alkal
masnak találtatik, vagy olyannak mutatkozik, mely a 
bűncselekmények elkövetésének új módozatát világítja 
meg, a budapesti m. kir. állami rendőrség főkapitányi 
hivatalánál szervezett bűnügyi múzeum részére külden
dő meg."8

Az új büntetőnovella: lehetőség a hatékonyabb bűn
üldözésre

Az 1908. évi XXXVI. tc-vel lépett életbe az új bün
tetőnovella. amely -  társadalmi és szakmai körök évek 
óta taró sürgetésének hatására -  megreformálta a Btk.-t 
a büntetés felfüggesztése, a mellékbüntetések és az el
kobzás vonatkozásában. A novella különös tekintettel 
kitért egyes elharapózóban levő bűncselekményekre, 
mint a pénzhamisítás, lopás, csalás, kerítés, lehetővé té
ve ezek hatékonyabb és szigorúbb üldözését, például 
azáltal, hogy immár létezett a leánykereskedésre és a 
kerítésre vonatkozó paragrafus. Amerikai kartotékrend
szer szerint nyilvántartás készült a bejelentett kéjnőla- 
kásokról, bordélytelepekről, s a titkos kéjnőkről. A 
büntetőnovella kapcsán lehetővé vált a kerítőnők, le
ánykereskedők és selyemfiúk nyilvántartása (és üldözé
se) is. Ezen intézkedéseknek köszönhető az akkoriban 
dívó külföldre irányuló leánykereskedelem, az ún. 
„vengerka-export” csökkenése.9 (A büntetőnovella fia- 
talkorúakra vonatkozó, szintén jelentős és modern -  a 
Liszt-féle közvetítő büntetőjogi iskola -  nézeteit tükrö
ző része később, 1910-ben lépett életbe.)

A PROSTITUÁLT-KÉRDÉS RENDEZÉSE
Boda főkapitány volt az, aki 1908-ban -  a lehetősé

gek megszabta keretek között -  végre megnyugtatóan 
rendezte a prostituált-kérdést is. Első lépésként az ad
dig csak 1200 korona tiszteletdíjat és a kéjnővizsgála- 
tok kapcsán befolyt mellékjövedelmet kapó rendőror
vosokat bejuttatta a fizetési osztályokba -  egyben azon
ban kötelezte őket a prostituáltak ingyenes orvosi vizs
gálatára. Az erkölcsrendészeti osztály a központból az 
Ó utca 48-ba való kiköltözését felhasználva Reichert- 
féle mikroszkópokkal és egyéb szükséges eszközökkel 
felszerelt modern bakteriológiai lábon alakíttatott ki, a

hozzá tartozó öltözővel, váróhelyisággel együtt. Min
den kéjnő köteles volt egészségügyi lapjával -  az addi
gi heti egy helyett -  hetente kétszer megjelenni az in
gyenes vizsgálaton. Amennyiben a vizsgálat pozitív 
eredményt hozott, a prostituáltat egy polgári ruhás 
rendőr azonnal kórházba kísérte.10

A DETEKTÍVTESTÜLET MEGERŐSÍTÉSE 
BODA ALATT
Az évszázad első tizedének végére a túlterheltség és 

a létszámhiány már komolyan veszélyeztette a detek- 
tívtestület működését: a testület vezetője már 1900-ban 
azzal fejezte be évi jelentését, hogy „a meglevő erővel 
a testületre rótt feledatokat megoldani lehetetlen."11

Mint már említettük, a testület létszámát a növekvő 
munkaterhek ellenére 1900 és 1910 között egyáltalán 
nem szaporították, s csak 1909 végén került sor nyolc 
detektív és egy tisztviselő kinevezésére. Ráadásul -  ép
pen a növekvő világvárosi bűnözés miatt -  ezen idő
szakban a testülettől jónéhány detektívet el is vontak 
más szervekhez, így a 122 detektívnek csak kevesebb, 
mint a fele állt rendelkezésre a fővárosi és országos 
bűncselekmények nyomozására. „Az emberanyag kí
méletlen kihasználásának tudható be, hogy a testület 
szervezésekor kinevezett 36 detektív közül már csak 
egy aktív tagja van a testületnek, s ez is rokkantsága mi
att csupán könnyebb szolgálatra használható. A többi 
legnagyobbrészt általános testi törődöttség vagy idegár
talmak miatt részben meghalt vagy nyugdíjba ment.” -  
panaszolta Boda 1911 -es Főkapitányi jelentésében.12

A nehezen viselhető helyzet megváltoztatása céljá
ból Boda az addig a Bűnügyi Osztály előadói mellé be
osztott, ám jobbára csak díjnoki teendőket végző detek- 
tíveket visszarendelte a testülethez, s 30 egyenruhás 
rendőrt is beosztotta a detektívek mellé.13

A központi detektívtestületet Boda átszervezte: az 
eddigi 20 helyett 28 csoport alakult, 5-10 fővel, kiket 
egy csoportvezető irányított. A központban teljesítendő 
szolgálat céljára a testületet három főcsoportra is fel
osztották. Ez azt jelentette, hogy a detektívek egyhar- 
mada 8-10 óra, 10-12 óra, valamint 12-14 óra között 
mindig köteles volt a detektívhelyiségben jelen lenni, s 
szükség esetén rendelkezésre állni. 14 órától másnap 
reggel 8-ig tartott a detektívek központi ügyeleti szol
gálata, amelynek tartama alatt nyolc detektív -  napon
kénti váltásban -  a központi ügyeletes rendőrtisztviselő 
rendelkezésére állt, s az ő utasításait hajtotta végre.14

Boda főkapitány szükségesnek tartotta a testület in
tellektuális színvonalának emelését is. A detektívek 
azon ideig jobbára az egyenruhás rendőrlegénység kö
réből kerültek ki, ami nem mindig kedvezhetett egy 
magasabb szellemi nívójú detektívmunka kifejlődésé
nek. Az 1910-es létszámszaporításnál Boda már tudato
san nagyobb számban vett fel a rendőrség körén kívül 
állókat, mivel „egy metropolis detektív intézményének 
feltétlenül szüksége van arra, hogy tagjai között na
gyobb elméleti képzettséggel bíró, magasabb műveltsé
gi osztályokból valók is legyenek. Azonkívül maga a



detektívhivatás természete is megkívánja, hogy külön
böző társadalmi állásúak és foglalkozásúak tétessenek 
részesévé a detektívmunkának, specziális tudásuk és is
mereteik alkalomadtán éppen ebben a tevékenységi 
körben nagyon is jól felhasználhatók lévén."15 Boda de- 
tektívjei között akadt egykori katonatiszt, jegyző, vas
úti tisztviselő jogász, kereskedő, gazdász, mechanikus. 
A nyomozók nagy része érettségit tett, több idegen 
nyelvet beszélő ember volt.

Boda a detektívtestület működését pedig vidékre is 
kiterjesztette. 1907-ben 165 detektív nyomozott vidé
ken, 1462 statisztikai napot töltve a fővároson kívül.16

A DETEKTÍVEK MUNKÁJA
Mindeközben pedig felbukkantak olyan, némileg új

szerű bűncselekmények, mint az Amerikába illegálisan 
kivándorlók, s a „kivándorlásra csábító ügynökök” prob
lémája, vagy a városszerte tomboló „kártyadüh": „Ma 
Budapesten kevés kivétellel mindenki hódol többé-kevés- 
bé a játékszenvedélynek -  állította az 1906-os évre visz- 
szatekintve Boda főkapitány. Egyre-másra jöttek létre 
olyan ..tolvajszövetkezetek" is, ahol a vezér az állami 
munkaközvetítőkön keresztül talált magának -  akár tör
vényellenes -  megélhetést kereső cimborákat.17 A Buda
pestre érkezők naivitását kihasználó ..parasztszédelgők" a 
pályaudvarokon és forgalmas utcákon zálogjegyekkel va
ló apró szélhámosságokkal, „bugyellárisdobásokkal” sza
badították meg a vidéki atyafiakat pénzüktől.18

1905-től kezdve, az orosz-japán háború kitörése, 
majd az azt követő oroszországi forradalmi zavargások 
és pogromok következtében a romániai, orosz, lengyel 
zsidóság „egyre tóduló letelepedése"19 öntötte el Buda
pestet. 1908-ban 7000 orosz emigránst regisztráltak, 
aki java része rendőrségi nézet szerint bajkeverő forra
dalmár vagy egyszerű bűnöző volt. A szocialista mu
mustól való félelem miatt a rendőrség különös figyel
met fordított az emigránsok politikai tevékenységére: 
Az orosz emigránsok a V ili. kér. Aggteleky u. 2. szám 
alatt „Szabadság” egyletben szoczialaista terrorista 
szervezetet létesítettek, hol héber nyelven felolvasáso
kat is szoktak tartani” -  rémisztgette a közvéleményt az 
1908-as Főkapitányi Jelentés.20

A gyanús elemek ellenőrzésére a detektívek például 
1908-ban 56 razziát hajtottak végre a budepesti tömeg- 
szállásokon és egyéb zugszállókban. A razziák során 
1908-ban 500, 1909-ben 862 elfogás történt. A detektí
vek megfigyelőszolgálatot építettek ki, hogy állandóan 
szemmel tarthassák azon helyeket, ahol a közbiztonsá
got veszélyeztető elemek megfordulhattak.

A razziák gyakoriak voltak az akkor még „kültelki vi
déknek” számító Városligetben is, amelyet rablásokat 
elkövető „apacselemek” valósággal birtokukba vettek.21

A rendőrség azt is sajnálattal konstatálta, hogy a 
„boldog békeidőkben” elszaporodtak a szeméremsértő 
cselekmények: „A perverzitás, nevezetesen annak 
homosexualis fajtája nőtt, ami fővárosunkban és itt-ott 
kellő üzleti fölkaroiát is nyert. Vannak értesüléseink, 
hogy némely fürdőben maga a masszírozó személyzet

gyakorolja.” „A megszaporodott homosexualis férfiak 
többnyire gőzfürdőkben tartják mostanában találkáikat, 
ahol igen gyakran tudatlan, ártatlan fiúkat használnak 
fel beteges hajlamaik kielégítésére. Egy névtelen felje
lentés alapján például a múlt év november havában egy 
budai népgőzfürdőből 14 homosexualist állítottak elő, 
akik teljes beismerésben voltak.”22

A SZERENCSEJÁTÉKOK VIRÁGZÁSA
Az alvilági életének kavargásában virágkorukat élték 

a szerencsejátékok és a legkülönfélébb szélhámosság
ok. A detektívtestület „puhatoló osztálya” foglalkozott 
a zugbukmékerek irodáinak megfigyelésével: 1908-ban 
például 304 razziát tartottak ilyen ügyben, ezek közül 
8 1 esetben érték tetten a szerencselovagokat, 1 11 eset
ben pedig sikerült a „bankot” lefoglalniuk. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a detektívek rendszerint 
csak a „kis halakra", a kávéházak, vendéglők hátsó szo
báiban működő hazárdjátékosokra tudtak lecsapni. 
Boda főkapitány maga sem táplált vérmes reményeket 
azt illetően, hogy a „tekintélyes súllyal bíró kaszinóink
ban és klubjainkban” gyülekező felső tízezer körében 
elharapózott szenvedélyes hazárdjátékokat komolyan 
ellenőrizhette volna a rendőrség, ám törvényes fellépé
si lehetőséget kívánt az egyre nagyobb számban alaku
ló, látszólag nemes célú kultúrális, sport, sőt politikai 
klubok, körök ellen, amelyek az egyesületi szabályok 
sánca mögé bújva szerencsejáték-kaszinóként működ
nek. Ezen egyesületek esetében a rendőrség tehetetlen 
volt: a törvény ugyanis csak a nyilvános, vagy a közön
ségnek nyitva álló helyen működő szerencsejáték-vál
lalatokat üldözte.23

A szerencsejáték-üzlet „figyelmes” lovagjai nem fe
ledkeztek meg a munkásosztály szórakozásának bizto
sításáról sem. A kisebb vendéglőkben és kávéházakban 
élelmes vállalkozók „Hanza” és „Hungária” fantáziane
vű pénzbedobós nyerőgépeket állítottak fel. Először itt 
is megállni látszott a rendőri tudomány, a bíróságok né
zete szerint ugyanis az effajta foglalatosság nem sze
rencsejátéknak, hanem ügyességi játéknak minősült. A 
találékony nyomozó hatóságok azonban mégis lefoglal
ták a játékautomatákat, s „engedély nélküli mutatvá
nyos játék tartása” miatt indítottak eljárást.24

A detektívek számos esetben értek tetten lóverseny- 
bukikat és hamis tétekkel üzérkedő személyeket. A há
ború előtti évek hazárd-őrületének hevében sok helyütt 
a kávéházakban már a dominójátékot is bankár irányí
totta, akinél fogadásokat lehetett kötni: ez volt a 
„bukidominó".25

A detektívtestület „puhatoló osztálya” -  majd ké
sőbb egy külön erre létrehozott csoport -  figyelemmel 
kísérte az újságok apróhirdetéseit is, amelyben különfé
le kuruzslók és jósnők sora kínálta szolgáltatásait.26

HARC A PORNOGRÁFIA ELLEN
A pornográfia egyre erősödő európai üldözése miatt 

ezekben az években Magyarország vált a pomóforgal- 
mazók kedvelt működési területévé, s „az egész konti



történeti szemle

nensen hírhedtté lett a magyar pornográf áru."27 A köz
hittel ellentétben azonban Magyarországon nemigen 
folyt pomógyártás, a külföldi gyártók inkább csak ter
jesztési hídfőállásként használták a mintegy „pomó-sza- 
badterületnek” tekintett Magyarországot. Az erotikus 
áruk elsősorban német nyelvterületről -  Bécsből. Berlin
ből, Drezdából, Hamburgból és Lipcséből származtak, 
ám meglepően élénk „szexkapcsolat” volt Barcelona és 
Budapest között is. 1910-ben a detektívek a pikáns ter
mésből 24-26.000 könyvet, 10-12.000 fényképet, 6000 
levelezőlapot, 9000 méter mozgófilmet és 6000 vetítőle
mezt foglaltak le. A híressé vált V. Ignácné és fia nagy
tétényi telepén például három szobát találtak pornográf 
anyagokkal teletömve, a két élelmes iparos napi külföldi 
postája pedig több száz megrendelésre rúgott.28

A pornográfia elleni keresztes hadjárat azonban a 
kellő törvényi szabályozás hiányában csak relatív sike
reket hozhatott: „Sajnos a költség és a fáradozás éppen
séggel nem áll arányban az elért eredménnyel. A bűnje
lek beszerzése, a pornográf raktárak kikutatása legtöbb 
esetben heteken, sőt hónapokon át tartó megfigyeléssel 
járnak, nem is számítva az anyagi költségeket. A bíró
ságok enyhe büntetései azonban egyáltalán nem szol
gálnak elriasztásul, sőt a pornográfiával foglalkozók 
egyenesen beállítják azokat rizikó-számlájukra."29

Magyarország aztán 1912-ben szűnt meg a pornóke
reskedők Mekkájának lenni, mikor a magyar büntető 
törvények közé is be lett cikkelyezve311 a „fajtalan köz
lemények elnyomása végett” megkötött 1910-es párizsi 
nemzetközi egyezmény.

Az időszak nevezetesebb detektív-eredményei: 
1909-ben sikeresen felderítették a kassai pokolgépes 
merényletet, ahol egy honvéd hadbiztosnak küldött cso
magbombát jóakarója, egy másik honvédtiszt. Bravúro
san -  néhány órán beiül -  elfogták az 1909. szeptembe
rében az Adria szállóban történt prostituáltgyilkosság 
elkövetőjét, egy lecsúszott gyógyszerészt is.31

1912 emlékezetes bűnügye volt a 12 éves Schwarz 
Gizella bestiális meggyilkolása a hűvösvölgyi erdőben. 
A holttestet a tettes feldarabolta, s az egyes részek csak 
hónapok múltán kerültek elő a Kuruclesi úton, a 
Kishárshegyen, s egyéb helyeken... A gyilkos, Rump 
János napszámos külföldre szökött, s végül München
ben fogták el.32

Említésre méltó a magyar detektívek és a bécsi 
rendőrigazgatóság első nemzetközi szintű együttműkö
dése, melyre Ferenc József boszniai útján került sor, 
ahol a koronás fő bizonságát a két testület közösen biz
tosította.

A detektívtestület 1911-ben ünnepelte fennállásának 
25 éves évfordulóját. Ez idő alatt 270 fő szolgált a tes
tületben, ebből meghalt 19, fegyelmivel elbocsátottak 
9-et, 14 nem vált be, 20-at máshová neveztek ki, le
mondott 6, nyugdíjba ment 66, az őrszemélyzethez pe
dig átlépett 6 személy. E negyedszázad alatt összesen 
425 627 ügydarabot iktattak, az előállítottak száma pe
dig 84 574 volt.33

1911. január 1-től életbe lépett a rendőri bíráskodás
ra vonatkozó új szabályzat, az új kihágási eljárás. Ezzel

egyidejűleg felállt a központi rendőribüntető bíróság, 
amely a csavargás, koldulás, kitiltás megszegése által 
elkövetett kihágások elbírálására volt hivatott. Meg
kezdte működését az erkölcsrendészeti büntető bíróság 
is, amely a kerületi kapitányságoktól átvette a prostitú
cióval kapcsolatos kihágásokban való ítélkezést.34

1912-ben megkezdődött a rendőri szolgálat gépesíté
se; a főkapitányság ez évben két Berliet típusú autóval, 
egy év múlva pedig egy Marta csapatszállító gépkocsi
val gyarapodott. Legközelebb azonban már csak 1918- 
ban kapott a rendőrség három rabszállító gépjárművet.35

A HÁBORÚ ELŐESTÉJÉN:
FORRONGÓ UTCÁK ÉS REKORDBŰNÖZÉS
A politikai élet forrongásai, a radikális formában je

lentkező társadalmi elégedetlenség (az 1912. május 23- 
ai „véres csütörtökkel” kezdődött kétnapos, brutális ut
cai harccal, rombolással, villamosborogatással járó 
munkás-rendőr csata például hét halottat és 186 sebe
sültet „eredményezett", a Parlament előtt 1912-ben még 
dinamitbomba is robbant) ellenőrzésére végzett „politi
kai rendőrködés" olyannyira elvonta a detektíveket 
alapvető feladatuktól, a bűnügyi nyomozástól, hogy ezt 
a háborgó ellenzéki sajtó mellett Boda főkapitány is 
kénytelen volt hivatalos éves jelentésében is felpana
szolni a belügyminiszternek: „A detektívtestület lét
számbeli ereje a szorosan veendő nyomozó, puhatoló 
működés és az általános rendtartás feladatait is csak 
küzködve bírja el, -  amint azonban a politikai és 
sociális harczok: az utcza birodalmát illető preventíva 
is bontogatja sorai erejét, végképp felemésztődik.” 36

1912-től azonban a detektívek feladatait az is tovább 
növelte, hogy Budapesthez csatolták Erzsébetfalut, 
Kispestet és Pestlőrincet. A cél az volt, hogy e telepü
léseket megtisztítsák a fővárosból kitiltott bűnöző ele
mektől, akik e helyekről rándultak be éjszakai portyáik
ra a városba.

Mindennek tetejébe a háború előtti időszak gazdasá
gi nehézségei valóságos bűnözési hullámot indukáltak. 
Az 1913-as év bűnözési rekordot hozott: 17 937 bűn- 
cselekmény történt 60%-kal több, mint a megelőző év
ben. Különösen jelentős a vagyon elleni bűncselekmé
nyek 70%-os emelkedése.37 „A nagy, s legtöbbször a 
közérdeklődés központjába állított bűnesetekben csakis 
úgy tudunk megnyugtató vagy teljes sikert elérni, ha az 
intézménynek minden tagját ftzikumroskadásig állítjuk 
be a felderítés és üldözés munkájába.” -  mutatott rá 
Boda, hozzáfűzve, hogy az effajta erőösszpontosítás 
hátrányos következménye az is, hogy az „egyszerű" ál
lampolgárok „egyszerű” sérelmeire jóval kevesebb 
energia jut, noha azok joggal várják el az azonos bánás
módot.38 A detektívek túlzott igénybevétele kétszere
sen is visszaütött: 1913-ban 74 detektív volt beteg, s így 
2514 szolgálati nap esett ki a munkából.39

A KRECSÁNYI-BODA AFFÉR
1912-ben Krecsányi Kálmánt, az ünnepelt detektív- 

főnököt először főkapitány-helyettessé, majd a fogház



és toloncosztály, valamint a közbiztonsági központi 
rendőri büntetőbíróság vezetőjévé nevezték ki. Utóda 
dr. Nagy Károly rendőrtanácsos lett. Krecsányi látszó
lagos előmenetele azonban inkább egyfajta „felfelé 
buktatás" volt, melynek hátterében a Krecsányi és Boda 
főkapitány közti -  inkább személyes, mint szakmai -  
ellentétek húzódtak meg. A korabeli sajtóhíradások 
szerint Boda meglehetősen nehezen viselte Krecsányi 
„primadonnáskodását", s gyakori sajtószerepléseit. En
nek következtében már a személyeskedésig fajuló és 
egyre nyilvánosabbá váló összetűzések is támadtak kö
zöttük. A diplomatikus Boda több kísérletet tett ezek 
szalonképes elsimítására, ám a hevesebb vérmérsékletű 
Krecsányinál már olyannyira betelt a pohár, hogy a saj
tóval is megosztotta felgyülemlett sérelmeit: „Szemé
lyes természető differenciáim voltak a főkapitánnyal, és 
ezeknek folyamán kérésemre neveztek ki a toloncügy- 
osztály vezetőjévé. A differenciák tulajdonképpen ott 
kezdődtek, hogy irántam az újságok túlságos jóakarat
tal voltak, nevemmel gyakran szerepeltem. Ahányszor 
egy újság megírta, hogy egy bűnügyben dolgoztam, 
kellemetlenségeim támadtak.... Ennek volt a következ
ménye, hogy detektívfőnöki állásomból, amelyben 
gyakran volt alkalmam szerepelni, tudtomon kívül, lát
szólagos rangemeléssel elmozdítottak. így lettem a fő
kapitány helyettese. Meg kell jegyeznem, hogy már 
Rudnay Béla és Boda Dezső is többször kínált meg a 
Bűnügyi Osztály vezetésével. Mindannyiszor vissza
utasítottam, mert nem akartam olyan állást vállalni, 
amelynek hatáskörébe a feljebbvalók mindig beleszól
nak. Különben is, én teremtettem meg a detektívtestü- 
letet, annyira szerettem a magam művét, hogy nem 
akartam elhagyni. Nekem nem mondták meg, hogy fő
kapitány-helyettessé neveznek ki, és amikor értesítettek 
a megtörténtéről, csak úgy vállaltam, ha megmaradok a 
detektívtestület élén és átveszem a Bűnügyi Osztály ve
zetését. Nem így történt. Hamarosan észrevettem, hogy 
nem én vagyok a Bűnügyi Osztály vezetője, mert egyes 
tisztviselők az én megkerülésemmel egyenesen a főka
pitánynak referálnak, és vannak ügyek, amelyekről 
csak a lapok útján értesülök. Megtörtént, hogy panasz
ra mentek, amikor a Bűnügyi Osztály és a detektívtes
tület munkájába beleszóltam. Végre is be kellett lát
nom, hogy erőszakkal mellőznek. Levontam a konzek
venciákat és több éles szóváltás után magam kértem a 
főkapitánytól, hogy a toloncügyosztály élére tegyen."40

AZ I. VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKA ÉS A 
FORRADALMAK

A világháború és az azt követő forradalmak zűrzava
ros időszaka természetszerűleg háttérbe szorította 

és szűkre szabta a bűnügyi nyomozás fejlesztésének 
lehetőségeit, s a detektívtestületnek meglevő eszköze
ivel és állományával tűzoltómunkát végezve kellett el
látnia egyre növekvő -  s jellegükben is újszerű -  fel
adatait.

HÁBORÚS BŰNÜGYEK
Az 1914-ben kitört háború merőben újfajta kihívá

sok elé állította a detektívtestületet: noha a háborús idő
szakban a hagyományos bűnesetek száma csökkent 
(1914-ben összességében a bűnesetek száma 4000-rel 
csökkent, 60%-kal kevesebb rablás és 25%-kal keve
sebb emberölés történt, mint a megelőző évben41) a de- 
tektíveket igencsak próbára tette új feladatuk, a gazda
sági élet zavartalanságának biztosítása és ezzel össze
függéseben a speciális háborús bűnügyek kivizsgálása.

A hadiszállítók nagyszabású csalásai és az ezzel kap
csolatos korrupció, az „élelmiszeruzsora" és árdrágítás, 
a hadisegélyek jogtalan felvétele nemcsak újdonságuk, 
hanem sok esetben összetett mivoltuk, jelentős jogi
gazdasági felkészültséget megkívánó mivoltuk miatt is 
nehéz feladatot jelentettek. Hamarosan kiderült, hogy a 
vidéki rendőrség nem is alkalmas a nagyobb (elsősor
ban hadseregszállítással kapcsolatos) bűnügyek kinyo
mozására, ezért a budapesti állami rendőrség tisztvise
lőiből és közegeiből egy ad hoc hatóság alakult, amely 
-  előrevetítve egy központi nyomozó szerv létrehozásá
nak szükségességét -  az államrendőrség vidéken műkö
dő, s különösen fontos háborús bűncselekményekben 
nyomozó kirendeltségeként működött.42

A detektívek új célpontjai közé tartoztak a papírtalpú 
bakancsok csaló szállítói, az olcsóbb díjtételeket bizto
sító katonai fuvarlevelekkel visszaélők csakúgy, mint a 
kórházi betegeknek szánt élelmiszert meghamisítok és 
dézsmálok. A visszaélések nagyságát érzékeltetendő 
érdemes megemlíteni azon hadiszállító esetét, aki a fő
városban 22, vidéken 14 hadikórház élelmezéséről 
„gondoskodott". A kórházakban már a nyers hús lemé- 
réséhez is hamis mérleget használtak, a tejet 50%-ban 
felhígították, „a tésztát tojás helyett sáfránnyal és sárga 
porral, -  egy ízben „Viktória" padlóporral -  festették 
sárgára, a marhahúst egymás után két nap főzték ki le
vesnek, a harmadik napon pedig nyers hús hozzáadásá
val vagdalt húsnak készítették el, bűzét erős fokhagy
mával és fűszerrel fojtották el."43

A piacokon a detektívek ellenőrizték a maximált 
árak betartását, s üldözték az árdrágítókat.44 Az „élel- 
miszer-zugbörzék", árdrágítók elleni razziák szó szerint 
folyamatossá váltak, olyannyira, hogy a statisztikában 
szám szerint már nem is tartották azokat nyilván.45

A zugszállók rendszeres razziázásával próbálták 
megállítani a „már nemzeti csapássá váló vérbaj” terje
dését is 46

A háború előrehaladtával egyre több -  1916-ban már 
946 -  szökött katonát tartóztattak le bűncselekmények 
elkövetése miatt, s jócskán akadtak az egyenruhával 
visszaélő katonatisztek és szélhámos álkatonatisztek is. 
A háborús években valóságos iparrá vált a hamis igazo
ló iratok gyártása műhelyekkel és elárusító zughelyek
kel rendelkező „vállalkozások” siettek a növekvő fo
gyasztói igények kielégítésére.47

A hadi viszonyok miatt sok súlyosabb bűncselek
mény. például rablógyilkosság, maradt felderítetlen -  a 
detektívek szerint nem utolsósorban azért, mert a nehéz



időszakban a korábban bejelentéseikkel a rendőrség 
munkáját nagyban segítő polgárok is elsősorban saját 
problémáikkal voltak elfoglalva.

KÉMVADÁSZAT
A detektívtestülelet szintén jelentősen megterhelő 

feladat volt az „idegenek és gyanús elemek” megfigye
lése, az állandó razziázás és a kémek üldözése. A detek
tívek fogtak el két japán tisztet, akik Budapest erődíté
si munkáiról készítettek vázlatokat, jegyzeteket. (A ja
pánokat hadbíróság elé állították és kivégezték.)48 A 
megterhelő figyelő tevékenységének talán némileg kel
lemesebb részét jelenthette a „kémkedésre előszeretet
tel használt artistalányok” megfigyelése.49 Előfordult 
azonban, hogy a detektívek kémvadászata megelőző te
vékenység helyett inkább az elkövetett hibák feltárásá
ban merült ki: mikor az orosz hadsereg elképesztően 
gyorsan haladt át a Kárpátok áthatolhatatlannak, járha
tatlannak hitt védőbástyáján, felmerült a gyanú, hogy az 
oroszok részletes térképpel rendelkezhetnek a járható 
hágókról, szorosokról. A nyomozás feltárta, hogy a há
ború előtt egy francia befektető-társaság ajánlatot tett. 
hogy kibérli a kincstári tulajdonú máratnarosi erdőket, 
illetve megvásárolja Groedl báró kárpáti erdőbirtokait. 
Noha az üzlet végül kútbaesett. azt megelőzően a kár
páti erdőket három hónapon keresztül francia mérnö
kök mérték fel. E szakemberekről kiderült, hogy való
jában orosz tisztek voltak, akik így jutottak a Kárpátok 
részletes katonai térképének birtokába.-'0

A DETEKTÍVTESTÜLET HELYZETE
Noha a detektívek munkájának mennyisége e felada

tok miatt jócskán megnőtt, a testület 250 főnyi (75 első 
és 175 másodosztályú nyomozó) létszámát nem emel
ték. Tíz detektív még be is vonult katonai szolgálatra, 
másik tíz különféle katonai parancsnokságok irányítása 
alatt nyomozott, nyolc-tíz detektívet pedig vidéki mun
kára vezényeltek.51 1916-től 10 detektív az akkoriban 
létrehozott Országos Közélelmezési Hivatal alá rendel
ve nyomozott. A 250 fős detektívtestületnél 1916-ban 
csak 170-180 detektív állt rendelkezésre, hogy az egy
re szaporodó feladatokat ellássa.52 1914 és 1917 között 
a detektívek munkája megduplázódott, miközben az év 
folyamán a túlterhelt detektívek fele volt kénytelen 
hosszabb-rövidebb ideig betegállományba vonulni, így 
a meglévő létszámból is állandóan hiányzott 18-22 fő, 
2143 munkanapot mulasztva betegség miatt.53 A detek- 
tívfőnök évi összefoglaló jelentésében már 1915-ről 
úgy szólt, hogy azon év „egyike volt a legterhesebbek- 
nek, amit ez a testület fennállása óta átélt."54

A munkaterhek növekedését távolról sem követte a 
detektívek fizetése. Az 1916-os Főkapitányi Jelentés 
szerint a nyomozók anyagi viszonyai -  békebeli szinten 
maradt, s a létminimum alá süllyedt fizetéseik követ
keztében -olyannyira leromlottak, hogy alapvető meg
élhetési nehézségekkel kellett küzdeniük. E kétségbeej
tő helyzet javítására Boda -egyelőre mindhiába -  indít
ványozta a IX. fizetési kategória megnyitását az arra ér

demes detektíveknek. (Az I. osztályú detektívi beosztás 
ugyanis a X. fizetési kategóriának felelt meg, ennél fel
jebb egy detektív nem juthatott.)55

1917. júliusában a betegeskedő Boda helyett dr. Sán
dor Lászlót nevezték ki főkapitánnyá. Rövid ideig újra 
Krecsányi lett a detektívfőnök, majd az év végén átad
ta helyét dr. Jeszenszky Gellért rendőr főtanácsosnak.

Csepelt Budapesthez csatolták, ami újabb feladatokat 
adott az 560 főre emelt létszámú detektívtestületnek is.

AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS 
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG
A háborút követő őszirózsás forradalom időszaka 

alatt a detektívtestület nagy része -néhány ..rendőrfor
radalmár” kivételével -  távoltartotta magát a politiká
tól, s munkájának ellátásával foglalkozott. A frontról 
hazaözönlő katonák ellenőrzése, s a valutaüzérek, ár
drágítók üldözése lekötötte a testület erejét.

A Károlyi-féle Nemzeti Tanács Sándor főkapitányt 
elmozdította, helyére pedig Dietz Károlyt ültette. Ironi
kus módon, a detektívek égetően szükséges fizetésren
dezését a forradalmi Károlyi-kormány vitte végbe -  az 
új fizetések azonban szerencsére a forradalmak bukása 
után is érvényben maradtak.M’

Kevéssé ismert, hogy az őszirózsás forradalom alatt 
a detektívtestület kormányutasításra részt vett egy poli
tikai akcióban is. Még a Vyx-jegyzék átadása előtt de
tektívek utaztak a megszállás fenyegette területekre 
(Pozsonyba, a Felvidékre, Erdélybe, a Délvidékre), 
ahol hazafias agitációt folytattak.-17

A proletárdiktatúra idején Landler Jenő akkori bel
ügyi népbiztos utasítására minden közbiztonsági karha
talmi egységet a Vörös Hadsereg kiegészítő részét ké
pező 12 000-es létszámú Vörösőrségbe egyesítettek. A 
detektívtestületet az új rendszerben beolvasztották a 
Bűnügyi Osztályba, s így létrehozták az ún. Bűnügyi 
Nyomozó Osztályt. A „személyzeti politika” alapelve 
volt, hogy aki a „kapitalista társadalom" idején maga
sabb állást töltött be, azt elbocsátották vagy jelentékte
len, írnoki állásokba helyezték. A Bűnügyi Nyomozó 
Osztály vezetője előbb egy fiatal, alig 2-3 hónap óta 
szolgáló rendőrfogalmazó, majd pedig egy volt detek- 
tív-főfelügyelő lett. A fogalmazói kar és a detektívek, 
valamint az újonnan felvett, néha írni-olvasni sem tudó 
(s esetleg rovott múltú) nyomozók között minden kü
lönbséget megszüntettek. Noha nélkülözhetetlen szak
tudásuk miatt megtartották a régi szakembereket, „a 
rendőrtanácsos éppúgy 'nyomozó1 lett, mint az, aki teg
nap még valamely zugkávéház facér pincére volt."58

A Bűnügyi Nyomozó Osztály a régi ügykörüket 
megőrző intellektuális, lopási, sérülési osztályokra (il
letve helyesebben: csoportokra) oszlott, de ezek mellett 
megalakult az ún. statáriális csoport is, amely a kom
munista „Kormányzótanács” különleges rendeletéi el
len elkövetett olyan bűncselekményekben nyomozott, 
mint például a rekvirálásra vonatkozó szabályok meg
sértése, a szesztilalmi, fegyvertartási, vagy vásárlási 
szabályok megszegése. (A „klasszikus” politikai ügyek
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az Országházban tanyázó, Korvin Ottó vezette Politikai 
Nyomozó Osztályhoz tartoztak, amelynek azonban 
nem volt szorosabb kapcsolata a Vörös Őrséggel.)

Az említett osztályok tovább tagozódtak alosztály
okra, amelyek szervezetileg úgy néztek ki, mintha a 
„régi" Bűnügyi Osztály egy-egy -  csökkentett hatáskö
rű -  előadója mellé állandó jelleggel egy detektívcso- 
portot rendeltek volna. „Más szóval az alosztályvezető 
nem volt egyéb egy előadói teendőket is ellátó detektív- 
csoportvezetőnél, s mindjárt melléje volt beosztva a 
megfelelő számú nyomozó is. Nem kommunista alapon 
és célzattal megoldva ez a szervezési mód nem is lett 
volna rossz, azzal az eltéréssel természetesen, hogy a 
jogásztisztviselő hagyassák meg fogalmazókarbelinek 
és előadónak, de közvetlen rendelkezésébe osztassák be 
a megfelelő detektívcsoport. csoportvezetőjével 
együtt."59

A volt Bűnügyi Osztály fogalmazóinak nyomozás
irányítójogkörét a „vádbiztosok" vették át, ők jegyez
ték az aktákra a végrehajtandó nyomozási cselekmé
nyeket, az alosztályvezető egyszerű írnoki munkával 
intézte az utasítás foganatosítását, a detektív pedig en
nek alapján kezdett puhatolózni. A vádbiztosok általá
ban a munkásosztály egyszerű tagjai közül kerültek ki, 
csak a vezető vádbiztosok voltak kívülről hozott jogá
szok.

A még hatékonyabb politikai ellenőrzés érdekében 
„minden osztályban egy politikai megbízott is műkö
dött, aki meg az osztályvezetőnek nevezett írógépet el
lenőrizgette az alárendeltjeivel egyetemben."60

Miután a detektív a vádbiztos által elrendelt nyomo
zást végrehajtotta, írásban jelentést tett, jegyzőkönyv 
felvétele azonban a nyomozások során csak ritkán for
dult elő. Ha a nyomozás eredményeként vádindítvány 
született, az ügyben a „forradalmi törvényszék" vagy 
annak a Vörös Őrségnél működő ún. „egyes bírája" -  
rendszerint laikus munkás -  hozott ítéletet. E bíróságok 
munkálkodását nem fogta keretbe semmiféle eljárási 
szabályzat vagy törvénykönyv.

A budapesti Vörös Őrség Bűnügyi Nyomozó Osztá
lya mellett létezett egy „vidéki" nyomozó osztály is, 
amely a Vörös Őrség Örszágos Főparancsnoksága irá
nyítása alatt állt. E szerv „nagyobb vidéki esetekkel 
foglalkozott, s a helyzet komikumának növelésére leg
inkább a vidéki direktóriumok és más tanácsköztársasá
gi szervek visszaéléseit kellett puhatolgatnia."61

A BŰNÜGYI NYOMOZÁS 
ÚJJÁSZERVEZÉSE 1919 UTÁN

A Tanácsköztársaság bukását követően megkezdő
dött a kommunista bűntettesek üldözése -  oly erő

vel, hogy néha még a főkapitányság folyosóit és udva
rát is megtöltötték az őrizetbe vetlek - ,  valamint az 
újabb szervezkedések elfojtása, amelyből a detektívek 
is kivették a részüket. A detektívek azonban nemcsak a 
titkos kommunista szervezkedéseket térképezték fel,

hanem közreműködtek a bosszúálló jobboldali különít
mények leszerelésében is. A detektívtestületen belül is 
mindenkit igazoló eljárásnak vetettek alá, amelyet a 
Bűnügyi Osztály mellett 1919-ben megszervezett Poli
tikai Osztály, illetve egy annak keretén belül dolgozó 
detektívcsoport folytatott le. Az 1920. január 1-én állo
mányban levő 543 detektívből 135 került elbocsátás
ra.62

A Politikai Osztály (és a mellette dolgozó detektív
csoport) aztán -  immár dr. Nagy Károly főkapitánysá
ga alatt -  1920-ban megszűnt, helyette egy 52 fős Poli
tikai Főcsoport alakult, s egy 18 fős detektívcsoportot 
hoztak létre az internálási ügyek intézésére. Az idege
nek fokozottabb ellenőrzésére az útlevélosztálynál 
ugyancsak alakult egy 27 fős detektívcsoport. Létrejött 
az ún. „repülő csoport" is. amely összesen -  hat kisebb 
egységre oszló -  detektívből állt, s feladatuk az volt, 
hogy minden bűnvádi feljelentésben azonnali nyomo
zási cselekményeket hajtsanak végre.63

1920-ban életbe léptek a trianoni békeszerződés in
tézkedései, minek következtében a rendőri szervekre 
jelentős terhet rótt az elszakított országrészekből özön
lő menekültek áradata, akik más lakóhely híján végül 
már a pályaudvarokon kialakult vagonvárosokban ten
gődtek.

Az ország megfogyatkozásának bűnügyi vonatkozá
sú kihatása lett az is, hogy a menekülő bűnelkövetők 
immár két óra gyorsvonatánál átjuthatott a határon 
olyan, magyarellenes érzelmű országokba, ahol a rossz 
államközi viszonyok miatt jó  eséllyel remélhette kiada
tásának elkerülését.

1920 augusztusában Nagy Károlyt áthelyezték, az új 
detektívfőnök Czibor Ferenc rendőrtanácsos lett.

A hatékonyabb bűnüldözés elősegítésére a 
313006/ 1920-as BM rendelet Czövek Sándor rendőrfő
tanácsos vezetése alatt létrehozta a BM rendőri főosztá
lyának nyomozó alosztályát, a Központi Nyomozó Hi
vatalt. A Flivatal célja „az államrendészeti érdekek hat
hatósabb védelme, a kémekkel szemben való hatható
sabb védekezés, nem különben a nagyobbjelentőségű 
bűnesetek nyomozása terén a központi irányítás és ve
zetés, s ezzel a szükséges intézkedések és eljárások 
egyöntetűségének biztosítása.”64

Hosszú vajúdás után, 1920-ban végre megvalósult a 
vidéki rendőrség államosítása -addig Budapesten kívül 
csak Fiume rendőrségét államosították 1916-ban - ,  s 
1921 augusztus 7-én megtörtént az első országos főka
pitány, Dr Nádosy Imre kinevezése. Ezt követően a 
Központi Nyomozó Hivatal hatásköre kiterjedt a vidéki 
bűnesetek nyomozására is; BM rendeletek szabályoz
ták, hogy mely államrendészeti, illetve bűnügyekben 
kellett a vidéki rendőrségnek jelentést tennie a KNYH- 
nak.65

Az egyre növekvő bűnözés 1921-ben indokolttá tet
te a detektívek létszámának jelentős növelését. A 180 
újonnan felszerelt detektívvel a testület létszáma 653-ra 
emelkedett, ahol is 66 főfelügyelő (VI., VII. fizetési 
osztályú). 98 felügyelő (VIII. fizetési osztályú) és 489 
detektív (IX.-X. fizetési osztályú) tevékenykedett. A



Jog
szervezeten belül tovább fokozódott a specializálódás: 
immár -  bűncselekmények szerinti megosztásban -  a 
12 főcsoport mellett 43 alcsoport is működött. Egyre 
növekedett a „repülő csoport" szerepe; ők nyújtották a 
detektívsegédletet a bűnügyi zárlatokhoz, lefoglalások
hoz, stb. is.66

A nyomozás színvonalának emelését az is megköve
telte, hogy, míg a háború előtt a bűntettesek nagyrésze 
jól ismert, notórius elkövető volt, az 1920-as években 
megszaporodtak az intellektuá
lis bűnelkövetők (csalók, sik
kasztok, okirat- és pénzhamisí
tók, találékony csempészek).
1921- ben 127 424 bűnügyben 
folyt nyomozás, ebből 67 458 
volt eredményes.67

Czibor Ferenctől 1922-ben 
dr. Andréka Károly vette át a 
detektívtestület irányítását.

Az országos állami rendőr
ség létrejöttéhez kapcsolódva
1922- ben megjelent az általá
nos szolgálati szabályzat, s ekkor kezdődtek meg az or
szágos rendőri szaktanfolyamok is.

Ugyancsak 1922-ben kezdődött a Bűnügyi Körözé
sek Lapjának kiadása, a Bécsben ekkor megalakuló 
Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Bizottság pedig nem
zetközi körözőlapot indított.

Andréka Károly idejében a már 670 főből álló detek- 
tívtestület nyolc főcsoportra oszlott: sérülési, vasúti, lo
pási, intellektuális, „repülő", kerületi kapitánysági, a 
pályaudvari kirendeltség, és a politikai csoport. E fő
csoportokon belül 45 alcsoport működött, melyek szá
ma az elkövetkező években aztán 69-re emelkedett.

1922-23-ban Andréka Károly egy nem túl sikeres
nek bizonyuló kísérletet tett a detektívtestület és a Bűn
ügyi Osztály egybeolvasztására, s irányításának egy 
kézben való összevonására. E felállás rövidesen műkö
désképtelennek bizonyolt, hiszen a detektívtestületnek 
fő „munkaadóján” a Bűnügyi Osztálytól érkezett meg
kereséseken kívül egyéb szervek kéréseinek is eleget 
kellett tennie. Ez a tevékenység pedig jobban, s keve
sebb leterheltség árán ellátható volt, míg a delektívtes- 
tület a Bűnügyi Osztálytól független, azzal koordinált 
egységként működött.68 E fiaskót követően 1924-ben 
dr. Laky Lajos rendőrfőtanácsos lett az új főkapitány; 
tizenöt éves, 1924-től 1939-ig tartó szolgálatával ő lett 
a hivatalát leghosszabb ideig ellátó rendőrfőkapitány.

Első feladata a gombamód szaporodó gazdasági bűn- 
cselekmények elleni küzdelem megszervezése volt. Eb
ben a gazdaságilag labilis, forrongó időszakban szinte 
egyeduralkodóvá váltak a gazdasági bűncselekmények; 
nagyobb, véres bűntettek csak szórványosan fordultak 
elő. Bécs és Budapest között minden elképzelhető mó
don, -  autón, repülőn, vonaton -  folyt a valutacsempé
szés, levélben küldték a százdollárosokat, arany rudakat 
szereltek be autóalkatrésznek, tőzsdelovagok százai űz
ték kétes üzelmeiket, s látványos bankösszeomlások 
rázták meg a gazdaságot. A kisebb-nagyobb gazdasági

krachok, és a kisebb-nagyobb svindlerek működésének 
eredményeképpen pedig elbocsátott, munkanélkülivé 
vált személyek százezrei váltak megélhetési nehézsége
ik folytán potenciális bűnelkövetővé.69

A Központi Nyomozó Hivatalt 1924-ben feloszlat
ták, nyomozóik egy része pedig a detektívtestülethez 
került, melynek létszáma ezzel 719-re emelkedett. A 
169 volt KNYH-s detektív többsége azonban a Bűn
ügyi Osztály keretein belül újjászervezett Politikai Osz

tályra, dr. Hetényi Imre 
főkapitányhelyettes irányítása 
alá került.

1924-ben létrejött két új de- 
tektívcsoport is; a valutaellen
őrző és az utazási ellenőrző 
egységek.

Az 1920-as évek elejének 
detektív munkája a bűnügyi 
statisztika tükrében a követke
zőképpen nézett ki: az ügyek 
száma 1922-ben 178.237,
1923-ban 190.162, 1924-ben 

pedig 132.292 volt. 1922-ben 656, 1923-ban 2756,
1924-ben pedig 53 körözött személy állítottak elő. Bu
dapestről kitiltottak 1922-ben 640, 1923-ban 855, 
1924-ben pedig 47 személyt. 1922-ben 5179, 1923-ban 
5339, 1924-ben. 1045 közveszélyes munkakerülő akadt 
horogra. A Politikai Osztály „puhatolódzási és megfi
gyelő szolgálata" 1923-ban 11.196, 1924-ben pedig 
16.246 ügyet adott át a detektíveknek.70

A DETEKTÍVTANFOLYAMOK
A hazai detektívmunka fejlődésének történetében je

lentős esemény volt az első detektívtanfolyamok és 
vizsgák rendszerének bevezetése 1923-24-ben, a 
18.881/1923 BM utasítás részletes szabályozása alap

ján. Az oktatás részleteit a neves tudós, dr. Dorning 
Henrik főkapitányhelyettes. Országos Szaktanfolyami 
Főfelügyelő dolgozta ki, s ő volt az első tanfolyam 
igazgatója is.

Az előírások szerint az ideiglenes detektívnek szak
vizsgát kellett tennie (valamint igazolnia négy középis
kolai osztály elvégzését), csak ezután volt véglegesíthe
tő. A detektívtanfolyam ún. „rendes tárgyai”: anyagi 
büntetőjog, alaki büntetőjog, kriminalisztika, kihágá
sok és rendőri bíráskodás, államrendészet, közigazgatá
si alapismeretek, szervezeti és szolgálati szabályzatok, 
valamint elsősegélynyújtás volt. A hallgatók ezenkívül 
speciális nyomozói oktatásokon és gyakorlati előadáso
kon vettek részt. Az oktatás jellegében szándékosan ke
rülni kívánta az elméleti hangsúlyt, s arra törekedett, 
hogy a detektíveknek a szolgálatukra vonatkozó gya
korlati ismereteket nyújtson.

A detektív szakvizsga írásbeli részét egy, a rendőri 
nyomozás köréből vett gyakorlati feladvány jelentette, 
amelyet zárt helyiségben, hat óra alatt kellett megolda
ni. A szóbeli vizsgán a tanfolyamon előadott rendes tár
gyak anyagából, illetve az ezek kereteibe beilleszthető 
gyakorlati esetekről kellett számot adni. Bukás esetén a

A detektívtestület vezetői 
1886- 192471

Splényi Ödön báró 1886-1889 
Szombatfalvy Albert 1889-1899 
Ruttner Sándor 1899-1901
Krecsányi Kálmán 1901-1912 és 1917 
Nagy Károly 1912-1917 és 1919-1920
Dr. Jeszenszky Gellért 1917-1918 
Kormos Károly 1919 
Czibor Ferenc 1920-1922
Dr. Andréka Károly 1922-1924



vizsgát egy későbbi -  a tanfolyam igazgatója által kitű
zött -  időpontban meg lehetett ismételni, addig azonban 
a jelöltet szolgálattételre valamely rendőrhatósághoz 
osztották be.

A detektív 15 éves gyakorlati munkát követően 
-melytől magasabb képzettség esetén el lehet tekinteni
-  tehetett detektívfelügyelői vizsgát, amely teljesítése 
egyben a VIII. fizetési osztályba is juttatta. A felügye
lői tanfolyam tárgyai -  az elsősegélynyújtás kivételével
-  megegyeztek a detektívképzésével, s hasonló módon 
zajlott a vizsga is. A tanítási programban a hangsúlyt a 
nyomozás és a bizalmi szolgálat technikájára, a nyomo
zás segédeszközeinek ismeretésre helyezték.

Az előrejutás következő -  s egyben a VII. fizetési 
osztályba vezető- grádicsa a detektív-főfelügyelői mi
nősítő vizsga volt. E szinten a vizsga már nem volt tan
folyamhoz, illetve tantárgyakhoz kötve; a vizsgálódás 
célja az volt, hogy a pályázó rendelkezik-e azon isme
retekkel és képességekkel, amelyek detektívek vezeté- 
sére/irányítására alkalmassá teszik. Az írásbeli vizsga 
során a jelölt feladata a detektív szolgálatának köréből 
vett különféle példák, feladványok kidolgozása, meg
fejtése. helyszínrajzok, jelentések készítése, illetve fe
lülbírálása volt. A szóbelin pedig a jelöltnek a rendőri 
jognak a detektív szolgálatára vonatkozó részében való 
jártasságáról kellett számot adnia, valamint meggyőzni 
vizsgáztatóit arról, hogy tudása képességei általában al
kalmassá teszik a főfelügyelői poszt ellátására. Ha va
laki a főfelügyelői vizsgán „alkalmatlan" minősítést ka
pott csak egy év múlva próbálkozhatott újra, ha pedig 
akkor sem járt sikerrel, többé nem volt vizsgára bocsát
ható.

Az első 1923-24-detektívtanfolyam során 68 detek
tív tett sikeres vizsgát. 1923 és 1926 között pedig ösz- 
szesen 320 detektív szakvizsgázott
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1 8 9 8 1 0 0 I I  7 0 8 6  3 7 0 6 1 3 7

1 8 9 9 1 0 9 1 2  7 4 4 6  0 2 3 6 7 3

1 9 0 0 1 1 7 1 6  2 6 9 7 7 1 0 9 1 3 7

1 9 0 1 1 2 2 2 0  6 4 7 8  5 7 7 19 4 0 9

1 9 0 2 1 2 2 2 0  2 1 3 9  6 5 9 6 9 1 1 4 0

1 9 0 3 1 2 2 2 0  8 8 6 9  1 3 6 1 0 4 1 3 1 8

1 9 0 4 1 2 2 2 1  4 2 8 7  4 9 5 5 9 1 1 4 4

1 9 0 5 1 2 2 2 3  0 3 2 9  0 7 9 6 3 1 0 9 1

1 9 0 6 1 2 2 2 4  2 9 4 1 2  2 4 1 4 7 8 4 3

1 9 0 7 1 3 2 2 6  9 0 6 1 3  9 0 9 4 6 6 5 5

1 9 0 8 1 3 2 2 5  9 5 5 1 6  2 0 9 5 2 6 7 4

1 9 0 9 1 3 0 2 8  3 2 2 1 7  5 6 5 6 6 4 7 5

1 9 1 0 1 3 0 3 0  8 8 1 2 0  6 5 1 3 8 1 1 4 2

1 9 1 1 1 9 0 3 2  4 5 4 2 0  6 8 3 7 7 5 1 9

1 9 1 2 2 1 0 3 8  0 9 6 2 4  3 8 5 17 5 6 0

1 9 1 3 2 4 0 4 4  1 9 7 2 9  2 0 8 3 0 2 2 7

1 9 1 4 2 5 0 3 9  0 0 1 3 3  191 f o l y a m a t o s

1 9 1 5 2 5 0 3 7  0 7 7 3 2  2 7 0 f o l y a m a t o s

1 9 1 6 2 4 5 4 2  3 6 2 3 4  0 8 3 k é r .  k a p s .

1 9 1 7 2 5 8 5 8  8 6 9 4 1  4 1 6 k é r .  k a p s .

1 9 1 8 7 9  5 4 0 5 8  5 2 3
*)

1 9 1 9 5 4 3 5 2  8 2 1 4 2  5 5 4 1 0 2

a u g . - 7.1 •>

1 9 2 0 4 5 5 7 9  2 7 0 > 1 4 3 6 7 0 3 9

1 9 2 1 6 5 3 1 2 7  4 2 4 6 7  4 5 8 2 0 7 2 6 1 7 0

1 9 2 2 6 7 0 1 7 8  2 3 7

1 9 2 3 1 9 0  1 6 2

1 9 2 4 7 1 9 1 3 2  2 9 2

Jegyzetek------------------------------------------------------------

I Az igazságügy- és belügyminiszter 24.300/1908. I.M. sz. rende
leté alapján

-Rendőrségi almanach (szerk. Baksa János). Bp. 1923. 
Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó Rt. 105. p. (Továbbiakban 
RA)

-5 Ridcgh Rajmond -Olchváry Milvius Attila: Bűnügyi nyomozás- 
tan. Bp. 1935. Hornyánszky Könyvnyomda. 16-17. p.

4 Jelentés a Budapest íő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1906. évi 
működéséről. Bp. 1907, 76. p.

5 1910-ben például a következő előadások hangzottak cl: nyomo
zási leendők sajtóügyekben: hullák körüli eljárás módozatai: a 
bűntettesek bel- és külföldi üldözése, a bűnstatisztika fontossága. 
Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1911. évi 
működéséről. Bp. 1912. 103. p.

6 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1907. évi 
működéséről. Bp. 1908. Radó Izor műinlézete. 80-81. p.

7 A Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1898. évi műkö
dése. Bp. 1899. Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája. 129. p.

8 A 20.001/1908. I.M. sz. rendelet, RA: 109. p. ’
9 RA: III.  p.
10 RA: 110. p.
II Jelentés a Budapest lő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1909. évi 

működéséről, Bp. 1910. 135. p.
12 Jelentés 1911: 146-147. p.

Jelentés 1911: 147. p.

14 Jelentés 1911: 149. p.
15 Jelentés 1911: 147-148. p.
1(1 A 40 éves budapesti detektívtestület jubileumi albuma (szerk. 

Vécscy Leó). Bp. 1926, M. kir. Államrendőrség Detcktívtestüle- 
te Nyugdíjpótló és Segélyező Egyesülete. (Továbbiakban DTA) 
40. p. ~

17 Jelentés 1906: 109. p.
18 Jelentés 1907: 127. p.
19 Jelentés 1906: 109. p.
20 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi irt. kir. rendőrség 1908. évi 

működéséről. Bp. 1909. 136. p.
21 DTA: 44. p.
22 Jelentés 1908: 137.. Jelentés 1909: 141. p.
25 Jelentés a Budapest fő- cs székvárosi m. kir. rendőrség 1912. évi 

működéséről. Bp. 1913.. 183-185. p. (A következő évben azért 
sikerüli kilenc ilyen „jótékony célú" egyesületet bezáratni. Jelen
tés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1914. évi mű
ködéséről. Bp. 1915.. 204. p.)

24 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1913. évi 
működéséről. Bp. 1914.. 204. p.

25 Jelentés 1913: 204. p.
2Í’ DTA: 44. p.
27 RA: l l l . p.
28 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1910. évi 

működéséről. Bp. 1911.. 136. p.



Jog
39 Jelentés 1910: I36.p.
“ Az 1912. cvi 49.. 50. le.
31 DTA: 44. p.
33 DTA: 47. p.
33 DTA: 46. p.
34 RA: 124. p.
35 RA: 124. p.
36 Jelentés 1913:201. p.
37 Jelentés 1913: 149-150. p.
38 Jelentés 1913: 152. p.
39 Jelentés 1913: 201. p.
40 Népszava. 1913. október 16: 7-8. Az újság Krecsányi több újság

író előtt tett nyilatkozatát idézi. Nem valószínű, hogy Krecsányi 
exkluzív interjúi adott volna a rendőrséget szélsőségesen támadó, 
és a Boda-Krecsányi alTér felett is örömünnepet ülő (..végre egy
mást ütik") baloldali lapnak. A szituációt illetően azonban igaz 
lehet, hogy -  amint a Népszava szemléletesen írja- a simulckony 
Bodával ellentétben Krecsányi ..már nem tudta megőrizni a hi
degvérét. belőle brutális módon tört ki a faragatlan, durva, de 
őszinte rendőr."

41 Jelentés 1914: 149. p.
43 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1915. évi 

működéséről. Bp. 1916.. 159. p.
43 Jelentés 1915: 162. p.
44 DTA: 49-50. p.
45 Jelentés 1914.
-"'Jelentés 1915.. 198. p.
47 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1916. évi 

működéséről. Bp. 1917.. 161-162.
4S DTA: 51. p.

49 DTA: 52. p.
5,1 DTA: 50-51. p.
51 DTA: 49. p.
53 Jelentés 1916: 203-204. p.
33 Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1917. évi 

működéséről. Bp. 1918.. 91. p.
54 Jelentés 1915: 197. p.
55 Jelentés 1916: 204-205. p.
36 DTA: 57-58. p.
37 DTA: 58. p.
3li Jelentés a Budapest fő- és székvárosi m. kir. rendőrség 1918. évi 

működéséről. Bp. 1919.. 105. p.
39 Jelentés 1919: 106. p.
611 Jelentés 1919: 106. p.
61 Jelentés 1919: 108. p.
63 DTA: 62. p.
63 DTA: 60-62. p.
64 DTA: 64. p.
63 DTA: 64. p.
66 DTA: 67. p.
67 DTA: 68. p.
“  DTA: 70. p.

DTA: 78. p.
70 DTA: 73-74. p.
71 Forrás: MR: 239-240. p.
73 A razziákon előállítottak a kerületi kapitányságokon kerültek 

nyilvántartásba vételre.
A proletárdiktatúra alatti, és az azt megelőző hónapokról való 
adatok -  megfelelő feljegyzések hiányában -  hiányosak.

Egy jogintézmény kialakulásának és fejlődésének 
megismerése nem csak a fogalomról kialakított ké
pünket színesíti, hanem u különböző történelmi ko

roknak is sajátos megközelítésű szemléletét adja, jele
sül az általános forgalmi adó górcsőjén keresztül szem
lélhetjük a múltat, amiből esetleg a jövőre vonatkozóan 
is lehet víziókat kigondolni.

Az áfa több szempontból is meglepő, a szokásostól 
eltérő tulajdonságokkal rendelkezik.

Egyik ilyen sajátossága, hogy több mint 4000 évvel 
ezelőtti megjelenését követően voltak olyan időszakok, 
évszázadok (pl. Kr. u. VII—XIII. sz.), amelyekre úgy
szólván teljesen eltűnt, szinte feledésbe merült. Az álta
lános forgalmi adó mai értelemben, működésében és 
rendszerében, széles körben csupán az 1. világháborút 
követően terjedt el. Ezt a viszonylagos „fiatalságot” 
leginkább a következő két tényező indokolja:

-  az állam legyen képes beszedni az adót és ellen
őrizni a bevételek helyességét, amihez szükséges, hogy 
az államigazgatás szervezetrendszere eljusson egy bi
zonyos differenciáltságra (adóhatóság), méretbeli nagy
ságra (elegendő személyzet, adóbeszedők) és adatkeze
lésre (pl. nyilvántartás);

-  a gazdasági, kereskedelmi forgalomnak és folya
matoknak el kell érniük megfelelő volument ahhoz, 
hogy az állam számára megérje a mindennapi termék- 
értékesítések és szolgáltatásnyújtások megadóztatásá
ból biztosítani államháztartási bevételt.

Másik ismertetőjegye, hogy változékony. Az Euró
pai Unióban, de mindegyik tagállamban eseteiben

Vértesy László;

Az általános forgalmiadó 
európai és magyar 
fejlődése
évente többször is -  olykor szinte teljes mértékben -  
módosítják e jogterületet, így aki mindig naprakész kí
ván lenni, jóformán naponta kell a hatályos joganyagot 
tanulmányoznia.

Harmadik jellegzetessége: nemzeti karakterű, mivel 
adórendszertanilag az összfázisú1 közvetett2 nettó 
adók egyik formája. Az általános3 forgalmi4 adó3 elne
vezés megtévesztő, nem fedi tényleges működését, 
mechanizmusát. A forgalmi adónak ugyanis két rend
szere ismert: a kumulatív és a hozzáadott-érték rend
szerű. A kumulatív rendszer lényege6, hogy minden 
termelési és értékesítési fázis adóköteles, csak az ügy
letek számának csökkentésével lehet a végső árat mér
sékelni, mivel adólevonási jog nem érvényesíthető. így 
ez a rendszer torzítja a szabadversenyt, és a nagyválla
latoknak kedvez, mivel vertikális integrációra ösztönö
zi azokat, vagyis arra, hogy próbálják meg az értékesí
tési láncot „házon belül” tartani. A tényleges adó en
nek következtében több részletadóból tevődött össze, 
ami adóhalmozódást eredményezett, tehát az adókulcs
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