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PARÁDI ÁKOS

„100 ÉVE ALAKULT ÁT A MAGYAR RENDVÉDELMI MODELL?”

XVIII. magyar közbiztonságtörténeti tudományos konferencia

2018. február 16-án került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- 
és Jogtudományi Karának (ÁJK) Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke (MÁJT) és a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
tudományos konferenciára az ELTE–ÁJK tanácstermében. A rendezvény levezető elnö-
kei Boda József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának 
(RTK) dékánja és Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója volt.

A konferenciát Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság elnöke nyitotta meg, aki a társasági hagyományok szellemében 
röviden vázolta a szakterület 2018-as évben várható legfontosabb teendőit. Ezt követően 
került sor − a rendezvénysorozat hagyományainak megfelelően − az elismerések átadá-
sára.

A Rendvédelem-történeti Magistere kitüntető címben részesült munkájának elismeré-
seként: Ernyes Mihály, Lőrincz József, Kovács Zoltán András és Perényi Roland. Jubileumi 

„EMLÉKÉRME” elismerést kapott Olasz Lajos. Az elismerések ünnepélyes átadását köve-
tően került sor az előadásokra.

A sort Parádi József kezdte meg Azonosság és eltérés a dualizmuskori és a két világ-
háború közötti magyar rendvédelemben című előadásával. Először a polgári magyar 
állam időszakát határolta be, majd a korabeli európai rendvédelmi modelleket ismertette. 
Definiálta a katonailag szervezett fegyveres őrtestület és a polgári fegyveres őrtestület 
fogalmát, egyben rávilágított arra, hogy a magyar rendvédelmi modellben e két testü-
letfajta milyen arányban vett részt a dualizmus és a két világháború közötti időszakban.  
E két időszakra terjedően vizsgálta a magyar rendvédelmet hat szempont alapján: centra-
lizáció–decentralizáció, politikai rendőrség, karhatalom, mennyiség–minőség, közrend-
védelem–bűnügy, civil rendvédelem. Parádi József előadása zárásaként megfogalmazta:  
a dualizmuskori és a két világháború közötti rendvédelem egy közös modell részei. 

Mezey Barna, az ELTE–ÁJK MÁJT tanszékvezetője Börtönügy a Magyar Királyság-
ban a dualizmus időszakában címmel tartotta meg a rendezvény második előadását. Az 
előadó a dualizmust megelőző évszázad magyar börtönügyének − mai szemmel vizsgálva 

− siralmas helyzetét mutatta be. A Kárpát–medence börtönügye nem rendelkezett meg-
felelő jogi szabályozással, intézményrendszerrel, szakember gárdával és financiális esz-
közökkel. Ebből a negatív tartományból sikerült a dualizmus időszakában a magyar bör-
tönügyet kiemelni, magyar szakemberek irányításával kontinensünk talán legkorszerűbb 
szemléletű börtönszabályozása készült el. A büntetés-végrehajtási intézmények tekinteté-
ben is sikerült az ország lemaradásának jelentős részét behozni. Létrejött a fegyőrtestület 
és az irányításukat megvalósító szaktisztviselői réteg. A dualizmus időszakában a magyar 
börtönügynek olyan szellemi és materiális bázisa alakult ki, amely napjainkig példamu-
tató nemzeti börtönügyünk számára. 
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Lőrincz József, az ELTE–ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi 
Tanszék oktatója Börtönügy Magyarországon a két világháború között címmel tartotta 
meg előadását, melyben a két világháború közötti magyar börtönügyet a dualizmuskori 
magyar börtönügy szerves folytatásaként mutatta be. A két világháború közötti magyar 
börtönügyre olyan körülmények gyakoroltak hatást, melyekre a nemzeti börtönügyünk-
nek reagálnia kellett: a trianoni békediktátumra és a nagy gazdasági világválságra. 
Lőrincz József álláspontja szerint a börtönügy fejlődésének dinamikája a dualizmus-kori-
hoz képest jelentősen visszafogottabbá vált. Számára ellenszenves jelenségként mutatta 
be a folyamatot, melyben a fegyőrtestület dualizmuskori hivatalnokainak a szellemisé-
gét a katonai felfogás váltotta fel. Okát abban jelölte meg, hogy a kiöregedő hazai börtön-
ügyi szellemi kiválóságokat a visszafejlesztett hadseregből kikerülő tisztekkel igyekezett 
a korabeli államvezetés pótolni. A vizsgált időszak magyar börtönügyének egyik alap-
vető fejlesztési irányaként a mezőgazdaság felé fordulást jelölte meg. Az elítéltek jelentős 
része értett a paraszti munkához, így a mezőgazdasági tevékenység fejlesztésével a bünte-
tés-végrehajtási intézmények az élelemellátás tekintetében lényegében önellátókká váltak. 

Bódiné Beliznai Kinga, az ELTE–ÁJK MÁJT oktatója A Sárrét csendbiztosa, O’sváth 
Pál című előadásában a XIX. századi Kárpát-medence rendvédelmének mozgalmas és 
fordulatos világát mutatta be egyetlen személy, csengerújfalusi O’sváth Pál életútjának 
felvázolásával. A Sárrét térsége hegy- és vízrajzának, flórájának, faunájának, település-
szerkezetének és népességének vázlatos bemutatását követően a szerző csengerújfalusi 
O’sváth Pál családtörténetét ismertette. Ezt követően került sor az o’sváthi életút bemuta-
tására. Egy kimagasló egyéniség tetteivel ismerkedhetett meg a hallgatóság, akinek írásai 
a téma kutatói előtt nem ismeretlenek. Az életút bemutatása által komplex módon került 
ismertetésre a magyar rendvédelem-történet egyik kimagasló személyisége. Az előadó 
gyakorlati példákkal érzékeltette, milyen fondorlatok árán maradhatott valaki a neoab-
szolutizmus időszakában magyar hazafi és védhette meg az osztrák elnyomás által dik-
tált idegen rendet úgy, hogy az a helyi közösség javát szolgálja. Az előadó olyan személyt 
mutatott be, aki nem csupán tehetségével magasodott ki kortársai közül, hanem olyan 
erkölcsi magaslatokra emelkedett, melynek okán méltán válhatott a későbbi nemzedékek 
egyik mintaképévé. 

Boda József, az NKE–RTK dékánja Felderítés az Osztrák–Magyar Monarchiában 
című előadásában az Osztrák–Magyar Monarchia felderítő szervezetének dualiz-
mus kori történetét foglalta össze. Az Evidenzbüro (Nyilvántartó Iroda) a közös ügyek 
részét képező hadügyhöz tartozóan működött a haderő vezérkari főnökének alárendelt-
ségében. Ez a felállás a korabeli Európában általános volt, egyben pedig a felderítés 
Habsburg Birodalomban betöltött szerepének egyenes következménye. Annak ellenére, 
hogy − összehasonlítva Európa nagyhatalmainak hírszerzésre fordított összegeivel − a 
Nyilvántartó Iroda összegszerűségében és arányában is meglehetősen szerény költség-
vetéssel rendelkezett. Aktivitását elsősorban a dualista állam szomszédságában található 
országokban, illetve térségében fejtette ki, bár a Német Császárság tekintetében− a szö-
vetségesi viszonyból fakadóan − nem volt szükség hírszerzésre, itt inkább a kölcsönös 
információátadás érvényesült.

Szabó Szilárd, a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politi ka-
tudományi és Szociológiai Intézete Politikatudományi Tanszékének oktatója Az oszt-
rák–magyar katonai titkosszolgálat szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború 
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idején címmel megtartott előadásában azt mutatta be, miként vált az Evidenzbüro az 
Osztrák–Magyar Monarchia időszakának korszerű hírszerző szervezetévé. Ekkor bon-
takoztak ki a hírszerzés és elhárítás különálló szervezeti csírái, illetve ekkor jöttek létre 
a hírszerző munka speciális részterületeire kiterjedő − mai fogalmaink szerinti − szol-
gálati ágak, mint például a rejtjelző szolgálat. Emellett a technikai fejlődésből fakadó 
újszerű tevékenységek is kialakultak, így a rádión továbbított rejtjeles üzenetek megfej-
tése. Viszonylag korán születtek elképzelések az államszervezet totális bevonására a kém-
tevékenység segítése, illetve elhárítása céljából. 

Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója A magyar katonai 
hírszerzés és kémelhárítás megszervezése 1918–1921 című előadásában bemutatta, hogy 
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása nyomán az utódállamok saját hatáskörbe vet-
ték a dualista államalakulat közös ügyek csoportjába tartozó tevékenységeit, melyek ered-
ményes végzése érdekében nemzeti testületeket hoztak létre. Ez a folyamat zajlott le a hír-
szerzés terén is. A polgári magyar állam első önálló hírszerző szervezetének megteremtői 
azok a − nem csupán magyar származású − katonatisztek voltak, akik az Evidenzbüroban 
teljesített szolgálati idejük során megszerezték a szakterület műveléséhez szükséges 
ismeretet és gyakorlatot. Az előadó két személyt emelt ki közülük: Sztojakovič Dömét és 
Pokorny Hermannt. Az Osztrák–Magyar Monarchia hírszerző szervezetében keletkezett 
tapasztalatoknak megfelelően − a többi utódállamhoz hasonlóan − alakították ki a magyar 
hírszerzés és elhárítás szervezeti felépítését. Így jött létre a vezérkari főnök alárendeltsé-
gében − bár ezt a beosztást a Bledi egyezményig ugyanúgy titkolni kellett, mint az alá-
rendeltségébe tartozó felderítő apparátust − az offenzív osztály (felderítés) és a defen-
zív osztály (elhárítás). Ezek kisebb, de fontos részlegekkel egészültek ki, mint például a 
Nyilvántartó Iroda, napjaink értékelő, elemző részlegének megfelelő tartalommal.

Szigetvári Oszkár, a NKE Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója Kontinuitás 
és eltérés a rendvédelmi szervezetek nyomozó szolgálatában a dualizmusban és a két világhá-
ború között című előadása a korabeli magyar rendőrségekre, a Magyar Királyi Csendőrségre, 
a Magyar Királyi Pénzügyőrségre és a Magyar Királyi Vámőrségre, és a Magyar Királyi 
Határőrségre terjedt ki. A legerőteljesebb és legfejlettebb nyomozó szolgálattal kétség 
kívül a rendőrség rendelkezett, amely a fővárosban 1885-ben állította fel detektív tes-
tületét. Ez a testület vált a későbbiek során a társ rendvédelmi testületeknél is felállí-
tásra kerülő nyomozó szolgálatok mintájává. A Magyar Királyi Csendőrségnél járásőr-
mesterségek formájában 1903-ban hozták létre a nyomozásra is specializált struktúra csí-
ráit, melyet azonban az I. világháború során a testületnél kialakult krónikus emberhiány 
miatt megszüntettek. A csendőrségnél az új nyomozó szolgálatot 1930-ban hozták létre 
több éves előkészítő munka után. A pénzügyőrségnél, a vámőrségnél, a határőrségnél az 
1930-as évek elején létesített nyomozó szolgálatok munkáját a rendőrségi és a csendőrségi 
szervezeteknél jóval szerényebb létszámmal szervezték meg. 

Ernyes Mihály Magyarországi rendőrségek a dualizmus és a két világháború között 
címmel megtartott előadásában úgy foglalt állást, hogy a polgári magyar állam rendvé-
delme a kontinentális modellhez tartozott, mivel a rendfenntartás két pillértestületet a 
Magyar Királyi Csendőrség és a rendőrségek vállán nyugodott. A két időszak közötti 
eltérés az volt, hogy a magyarországi rendőrségeket egyetlen szervezetbe integrálva álla-
mosították 1919 őszén. Az államosítási folyamat több évet vett igénybe. Annak ellenére, 
hogy a rendőrség irányítása az államosítással egyértelműen a központi államhatalom 
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kompetenciájába került, az önkormányzatok rendőrhatósági jogköre továbbra is fenn-
maradt. A polgári magyar állam rendvédelmét a centralizáció folyamata jellemezte, ami 
a magyar rendőrségek történetében markánsan érzékelhető volt, azonban a szervezeti 
módosítás ellenére a magyar rendőrség történetében a dualizmus kora és a két világhá-
ború közötti időszak nem tekinthető két különálló szakasznak, csupán egy fejlődési ütem 
két periódusának.

Suba János, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának vezetője A történelmi 
Magyarország és a trianoni békediktátum utáni Magyar Királyság államhatárai című 
előadásában bemutatta, hogy a trianoni békediktátum előtti és utáni magyar államhatár 
jellege gyökeresen eltért egymástól. Az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában több 
kisebb határkiigazításra került sor, melyek azonban a magyar felfogás szerint nem új hatá-
rokat jelentettek, hanem a vitatott térségek esetében a jogszerű viszonyok helyreállítá-
sát, ezért törvénybe foglalásukra nem volt szükség, bár a romániai határon megvalósí-
tott határkiigazításokat törvénybe iktatta a magyar állam. Ennek elsődleges oka az volt, 
hogy a pontosított magyar–román határ tekintetében egyezmény jött létre a két ország 
között, melyet mindkét ország törvényhozó testülete törvénybe foglalt. Az előadó fel-
hívta a figyelmet, hogy az I. világháború idején − az Osztrák–Magyar Monarchiát hátba 
támadó román hadsereg leverését követően − a magyar–román határt a Kárpátok hágóin 
túlra, attól mintegy 15–25 kilométerre telepítették az esetleges újabb hátbatámadás meg-
nehezítése érdekében. Ezt azonban a két ország törvényhozó testülete már nem foglalta 
törvénybe. A terület-visszacsatolások nyomán kialakított új határok II. világháború utáni 
felszámolása nyomán nem teljesen a trianoni határokat állították helyre. Ezen „határki-
igazítások” talán legkellemetlenebb következménye az volt, hogy Pozsony térségében a 
Duna mindkét partja a szomszédos állam felügyelete alá került, melynek következményei 
a későbbi nézeteltérések kiindulópontjává váltak. 

Olasz Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkal ma-
zott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet oktatója A rendvédelmi erők harca 
a szovjet ejtőernyős partizánok ellen 1943. augusztus – 1944. augusztus című előadásá-
ban ismertette, hogy ejtőernyős csoportokat a szovjet hadvezetés 1941 júniusa és 1942 
januárja között vetett be Magyarország területén. Ezeket a csoportokat – melyek közül 
néhány úti célja nem is Magyarország, hanem a szomszédos térségek voltak – a magyar 
rendvédelem és az újonnan megszervezett ejtőernyős elhárító szolgálat gyorsan felszá-
molta. Az akciók sikertelensége és a front távolodása miatt újabb csoportok bevetésére 
1943 nyarától került sor. Átalakult az ejtőernyős csapatok jellege is. Sokkal nagyobb 
tűzerővel, duplikált rádió adóvevő készülékkel és robbantási specialistával, valamint 
robbanószerekkel rendelkeztek. A magyar rendvédelem mind a 25 ejtőernyős partizán 
csoportot felszámolta, illetve kiszorította az ország területéről. Ezt az eredményt úgy 
sikerült elérni, hogy speciális fegyverzetű alegységeket hoztak létre a Magyar Királyi 
Csendőrség kötelékében. A harcok során az abban résztvevő rendvédelmi erők érzékeny 
veszteségeket szenvedtek.

Vedó Attila, az NKE Hadtudományi Doktori Iskola hallgatója A Magyar Királyi 
Csendőrség dualizmuskori és két világháború közötti közrendvédelmi tevékenysége címmel 
megtartott előadásában vázolta a testülettípus eredetét és európai elterjedésének körül-
ményeit, továbbá a szervezet megjelenését a Kárpát-medencében, majd a Magyar Királyi 
Csendőrség létrejöttét. A közrendvédelmi szolgálat taglalása során nem tért ki a karha-
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talmi tevékenységre. Számszerű, adatokban gazdag előadásában plasztikusan érzékel-
tette a közrendvédelmi szolgálatot ellátók permanens erőfeszítéseit a „közbátorság” meg-
teremtése és fenntartása érdekében. A korabeli statisztikák, szolgálati utasítások, vala-
mint a közrendvédelmi szolgálatot objektíve befolyásoló tényezők feldolgozásával arra 
a következtetésre jutott, hogy a testület felállításának, illetve az I. világháború éveinek 
kivételével a szervezet a Magyar Királyságban eredményesen tartotta fenn a közrendet,  
a közbiztonságot az ország vidéki térségében.

Forró János A Kádár-rendszer országos és Fejér megyei közbiztonsági viszonyai 1968–1975 
között a Magyar Rendőr hetilap alapján című előadásában mutatta be a magyar pártállam idő-
szakának rendvédelmi aspektusait, melynek során számos − eddig ismeretlen és kevésbé 
ismert – korabeli dokumentum feltárásával újszerű megvilágításba helyezte a Kádár-
rendszer közbiztonsági helyzetét. A magyar rendvédelem tekintetében a vizsgált idősza-
kot kétség kívül a karhatalmi szervezet mérséklése, illetve az önálló karhatalmi testü-
let felszámolása jellemezte. Kevésbé látványos ugyan, de hasonló horderejű tett volt az 
is, hogy a – még csendőrségi hagyományokat követő – vidéki rendőrőrs rendszert felvál-
tották a körzeti megbízotti rendszerrel. Ez az intézkedés lényegében a vidék közbizton-
sága fontosságának a leértékelését jelentette, bár akkor ezt másképpen értelmezték. Tény 
azonban, hogy a falvakban szolgálatot teljesítő rendőrök létszámának csökkenését évek, 
évtizedek múlva követte az iskolák körzetesítése, a helyi postaállomások megszűntetése, 
a tömegközlekedési eszközök járatainak ritkulása, a közigazgatási egységek összevonása 
stb. Míg a trianoni határokon belül a rendet vidéken 12 000 csendőr, a városokban pedig 
12 000 rendőr tartotta fenn, addig napjainkban a 44 000 főt meghaladó létszámú rendőr-
ség döntő többsége a városokban működik. A mobilitás ugyan hasznos dolog, azonban 
nem pótolhatja a helyi társadalomban élő rendfenntartókat.

Vincze Gábor, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark történész munkatársa 
Csendőrök a népbíróság előtt címmel tartotta meg záró előadását. Az 1945 utáni csendőr sor-
sok a magyar történetírás neuralgikus témakörei közé tartoznak, a magyarországi zsidók 
deportálásának eltérő megítéléséből fakadóan. A szerző nem a csendőrség magyar zsidó-
ság deportálásában betöltött szerepét kutatja, hanem a testület tagjaival szemben a döntő 
többségében politikai előítéleteken nyugvó igazságtalan és jogszerűtlen eljárásokat tárja 
fel, elsősorban a Dél-Alföld térségére koncentrálva. Előadása során két csendőr megindító 
kálváriáját ismertette, melyek során koholt vádak alapján a tárgyilagosságot mellőző eljá-
rás nyomán ítélték el a vizsgálat alá vont személyeket. 

A 16 előadás nyomán került sor a téma vitájára, melynek során – számos részletkérdés 
megbeszélése után – az előadók és a hallgatóság egyetértett azzal, hogy a dualizmus-kori 
és a két világháború közötti magyar rendvédelem egyazon rendvédelmi modell két idő-
szaka, nem pedig két önálló rendvédelmi modell volt. A rendezvényen az előadók és a 
hozzászólók egyaránt a téma tárgyszerű vizsgálatát tartották mérvadónak. A rendezvény 
politikai prekoncepcióktól és egyéb előítéletektől terhelt előadásoktól és hozzászólások-
tól mentes volt.
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