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A  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) fennál
lásának 15. évfordulója alkalmából 2011. március 
24-én, a BM Nemzetközi Oktatási és Polgári Vál
ságkezelő Központjának konferenciatermében, dr. Boros 

Péter volt miniszterelnök védnökségével, történeti konfe
renciát rendeztek. A polgári titkosszolgálatok legfiatalabb 
testületét, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot az 1996 
márciusában hatályba lépett 1995. évi CXXV. törvény 
hívta életre, önállósítva a Nemzetbiztonsági Hivatal Szak- 
szolgálat és Operatív Technikai Igazgatóságot.

Dr. Boda József r. dandártábornoknak, az NBSZ fő
igazgatójának köszöntője után a konferencia levezető 
elnöke, dr. Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke, 
rendvédelem-történeti munkásságának elismerésekép
pen, átadta a Szemere Bertalalan-díjat dr. Mezey Barna 
professzornak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
rektorának.

Az első előadást a konferencia főszervezője, Csóka 
Ferenc tartotta Szakszolgálat Magyarországon 1785- 
1848 címmel. Az előadó kiemelte, hogy noha a magyar 
hírszerzés és az elhárítás szinte egyidős a magyar törté
nelemmel, feltárása „nagyon gyenge lábakon áll”. Ezzel 
kapcsolatban, mintegy kritikaként fogalmazta meg: „... 
komolynak mondható szakemberek büszkén vallották, 
hogy a magyar hírszerzésnek nincsenek hagyományai és 
az élet 1917-ben, illetve 1945-ben kezdődik.” A továbbiak
ban felvázolta a hírszerzés, az elhárítás és a szakszolgálat 
tevékenységét, annak struktúráját a külügy, a hadsereg, a 
rendőrség, a közigazgatás, a gazdaság és a művelődés ösz- 
szefüggéseiben, megismertetve a konferencia nagyszámú 
hallgatóságát a figyelés, a lehallgatás, a környezettanul
mány, a postáéilenörzés, az irat- és írásvizsgálat, valamint 
a titkosírás korabeli működésével.

Soós Zoltán Kedvessy Györgynek 1872 tavaszán, a 
Közrendészeti Lapban megjelent, A figyelő tevékenység 
című írása és az 1976-ban kiadott. Az Állambiztonsági 
munka alapjai és titkos (operatív) eszközei című, többkö
tetes kiadvány, illetve V. Plézer Győző tollából napvilá
got látott Operatív figyelés című fejezete között megjelent

publikációk alapján elemezte a megfigyelési tevékenysé
get Figyelés című előadásában. A hallgatózás volt a témája 
Lakatos Rolandiwk, aki hangsúlyozta: „Természetes, hogy 
(...) 1848-óta (...) folyamatosan gyakoivlták a kulcslyuk
tól egészen a kocsmákig."

Környezettanulmány című előadásában részben társa
dalmi, népjóléti, gyermekvédelmi, részben pedig titkos- 
szolgálati szempontból elemezte Demeter Nóra az adott 
témát. Suba János Postaellenőrzés címmel tartott elő
adást, kiindulási pontként a minisztertanács 1848. áprili
si határozatát tekintve rámutatott, hogy a postaellenörzés 
„Működött 1848/49-ben, de tovább működött 1849-től 
1867-ig, majd ezután is. (...) Fontos tevékenység volt ez 
és buzgón művelték háborúban és békében egyaránt, no 
persze, békeharcunk hideghábonis korszakában is." Ér
dekességként említette meg az előadó, hogy egy 1906- 
ban elfogadott, vonatkozó rendelet hatvan évig maradt 
érvényben.

„...Már az első világháború idején is buzgón művelték, 
mind afronton mind a hátországban (...), ez folytatódott a 
békeidőben is." -  ezek már Kolossá Attila gondolatai, aki 
a távbeszélő-lehallgatás történetéről beszélt. Jakus János 
a rádiófelderítés történetét ismertette, hangsúlyozva, hogy 
a rádiófelderítés nem a köztudatban élő 1918-as évben, 
hanem már korábban, az 1910.es évek elején elkezdődött, 
bár igazából az első világháború éveiben fejlődött ki, s 
nem csak a honvédség, hanem a csendőrség is foglalko
zott ezzel a tevékenységgel, később pedig az Államvédel
mi Hatóság is és a Belügyminisztérium is.

„A magyarországi irah’izsgálat a 19. században, külö
nösen annak második felében semmit, de legalábbis nem 
sokat ért” -  mondta a következő előadó, Csóka György), 
aki az iratvizsgálat történetéről osztotta meg a jelenlévők
kel kutatásainak eredményét. Hasonlóképpen fogalmazott 
előadásában az írásvizsgálatról Fülöp Tibor is.

Varga Attila Titkosírás című előadásában a különbö
ző -  egyszerűbb és bonyolultabb -  titkosírásokról szólt 
a rejtjelezésről az ókortól napjainkig. A közelmúlt szak- 
szolgálati történetét elevenítette fel az utolsó két előadó, 
Palatin János és Dinnya Lajos-, előbbi a testület szervezeti 
kialakulását és annak jogszabályi hátterét, utóbbi pedig a 
testület technikai fejlődését tekintette át.

A konferencia érdekessége és fontossága nem csupán 
abban rejlett, hogy először került sor egy napjainkban is 
működő titkosszolgálati szervezet távoli és közeli múltjá
nak megismertetésére, hanem abban is, hogy rámutatott: 
a magyar polgári titkosszolgálatok 1945 utáni története 
-  ellentétben az elmúlt több mint két évtized kutatásai
val -  nem azonos a koncepciós perek és a belső reakció 
elhárításának a történetével.

Simon F. Nándor
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