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műveltség növelésében, a kultúra terjesztésében, a 
kutatásokban és a kiművelt emberfők gyarapításá
ban; aki tisztában van a Nobel díjasok egyetemi elő
történetével, az nyugodtan kézbe veheti Siegfried

Bár testes könyvét, s „kis színesként” betudhatja az 
egyetem históriájának palettáján,

Mezey Barna

A Rendőrség-történeti 
MúzeumA Rendőrség-történeti Múzeum látogatói előtt 

megelevenednek a magyar rendőrség történe
tének érdekes bűnügyei, hírhedt bűnözői és 

híres bűnüldözői. A kiállításon páratlan tárgyi em
lékek sokasága mutatja be a bűnüldözés elleni harc 
hiteles történetét.

A MÚZEUMRÓL
Az intézményt lelkes rendőrtisztviselők alapítot

ták Bűnügyi Múzeum néven 1908-ban. Már az 
1890-es években kezdetét vette a bűnjelek és a nyo
mozati relikviák gyűjtése. 1908-tól igazságügy-mi
niszteri rendelet írta elő. hogy „...m indazon tárgy, 
amelyet a bírói vagy közigazgatósági hatóság elko- 
boztatott. ha büntetőjogi tudományos továbbképzés 
céljaira alkalmasnak találtatik... mely a bűncselek
mények elkövetésének új módozatát világítja meg. 
a budapesti Magyar Királyi Államrendőrség főka
pitányi hivatalánál szervezett bűnügyi múzeum ré
szére küldendő m eg ...”. Generációk kitartó munká
jának eredménye, hogy az 1940-es években már 
tízezer tárggyal büszkélkedhetett a Múzeum. Saj
nos azonban a második világháborúban a gyűjte
mény szinte teljesen megsemmisült.

Csupán 1958-ban merült fel újra a Múzeum meg
nyitásának ötlete, és annak a gondolata, hogy a 
szakképzésben jelentős segítséget nyújthat. 1963- 
tól a Mosonyi utcai volt Toloncházban kezdődött az 
új Bűnügyi Múzeum kialakítása, 1967-ben orszá
gos-gyűjtőkörű szakmúzeummá nevezték ki, azon
ban a nagyközönség elől mindvégig zárva maradt.

1997-ben bezárták, majd ünnepélyes keretek kö
zött 1999. április 26-án. immáron új tartalommal és 
új névvel. Bűnügyi és Rendőrség-történeti M úze
umként nyílt meg.

2002-től Rendőrség-történeti Múzeum néven  
működik.

KIÁLLÍTÁSOK
A Múzeumban állandó és időszakos kiállításokat 

rendeznek. Tárlatvezetők az egyes tárgyakhoz fű
zött magyarázatokkal segítik az érdeklődőket ab
ban, hogy minél teljesebb képet kapjanak a kiállítás 
témájáról. A változatos kiállítások minden látogató 
számára érdekes és információban gazdag progra
mot kínálnak.

Állandó kiállítás mutatja be a rendőrség történe

tét a kiállított. 1848-tól gyűjtött, több mint 1000 
tárgyon -  köztük egyenruhák, plasztikák, doku
mentumok. kitüntetések, fotók -  keresztül. A folya
matos kutatómunka eredményeként a kiállított tár
gyak köre folyamatosan bővül. így időről időre ér
demes ellátogatni a Múzeumba.

A kriminalisztika hazai történetéről szóló tárlat 
rendkívül érdekessé vált az idők során kibővült 
anyagával: 500 bűnjellel. 40 makettel, valamint a 
nyomozók, a technikusok, a szakértők munkáját és 
eszközeik fejlődését bemutató fényképekkel.

„A magyar krimiírók a XX. században” elneve
zéssel működő állandó kiállításon a látogatók mint
egy 86 magyar író életével és műveivel ismerked
hetnek meg. A terem különleges kiállítási tárgya az 
ún. „krimiírók fala”, melyen mintegy 147 író egy- 
egy kötetének borítója látható.

Aki pedig ellátogat H eves m egyébe, 
Tarnamérára, az A lm ásy-féle barokk műemlék 
kastélyba, láthatja a „Világ Rendőrségei” című 
egyedülálló kiállítást, a Rendőrség-történeti Múze
um állandó gyűjteményét, mely 91 ország 133 tel
jes rendőrségi és 5 csendőrségi egyenruháját mu
tatja be.

ARCHÍVUM, KIADVÁNYOK
A Múzeum eredeti fotó- és filmanyag-gyűjte

ménnyel is rendelkezik. A kutatás megkönnyítése 
érdekében a kópiák digitalizálása jelenleg is tart. A 
kutatható filmek listája a www. policehistory- 
mus.com internetes oldalon található meg.

A Múzeum kiadványai „A magyar rendőrség 
karjelvényei 1947-2000.”, valamint a „Rendőrségi 
krónika 1900-1945.” című művek.

Cím: Budapest, VIII. kér. M osonyi utca 7.
Nyitva tartás:
keddtől vasárnapig: 0 9 - 1 7  óráig
Telefon: 477-21-83
E-mail: rendormuzeum@t-online.hu 

policehistorymus@t-online.hu
Web: www.policehistorymus.com
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